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RESUMO 

A presente pesquisa apresenta uma análise sobre as técnicas governamentais neoliberais que 

tem constituído a formação das crianças e jovens e busca compreender qual o tipo de pedagogia 

está vigente na educação básica brasileira e suas possíveis consequências. Para tal, recorreu-se 

à história dos movimentos e articulações políticas que culminaram no que hoje entendemos por 

neoliberalismo, bem como à história das ideias pedagógicas e políticas educacionais do Brasil. 

Analisados então alguns dos processos históricos da educação nacional, bem como da 

racionalidade neoliberal e a relação do Estado com o mercado, observamos alguns dos 

elementos que hoje compõem a educação básica nacional, tais como, uma cultura de avaliação, 

o apostilamento e programas de educação socioemocional, aos quais denominamos em seu 

conjunto de vestibularização da educação. Observamos então, que esse processo de 

vestibularização tem permitido com que o princípio da concorrência, essencial ao 

neoliberalismo, tem se tornado também um princípio educacional, que acaba por reproduzir e 

acentuar desigualdades educacionais. Assim, concluímos que o tipo de formação vigente hoje 

na educação básica brasileira, dá-se na disseminação de valores que são próprios ao mercado e 

ao sistema capitalista neoliberal, e tem formado indivíduos concorrenciais, e assim, na falta de 

uma pedagogia constituída teoricamente que desse conta de tal realidade, denominamos de 

Pedagogia Concorrencial.  

Palavras-chave: Pedagogia Concorrencial; neoliberalismo; educação básica; cultura de 

avaliação; apostilamento; educação socioemocional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research presents an analysis of the neoliberal governmental techniques that have 

constituted the education of youngest people and seeks to understand what type of pedagogy is 

in force in Brazilian basic education and some possible consequences. To this end, we resorted 

to the history of political movements and articulations that culminated in what we now 

understand by neoliberalism, as well as the history of pedagogical ideas and political education 

in Brazil. Then, analysed some of the historical processes of national education, as well as of 

neoliberal rationality and the State's relationship with the market, we observe some of the 

elements that today compose national basic education, such as a culture of evaluation, the 

current use of “abridged textbook” (apostilamento) and programs of socioemotional education, 

which we call “education for entrance exams” (vestibularização). We observed then, that this 

process of “vestibularização” has allowed the principle of competition, essential to 

neoliberalism, also become an educational principle, which ends up reproducing and 

accentuating educational inequalities. Thus, we conclude that the type of formation current 

today in Brazilian basic education, occurs in the dissemination of values that are proper to the 

market and the neoliberal capitalist system, and has formed competitive individuals, and thus, 

in the absence of a theoretically constructed pedagogy that account of such reality, we call 

“Competitive Pedagogy” (Pedagogia Concorrencial). 

Keywords: Competitive Pedagogy; neoliberalism; basic education; evaluation culture; 

abridged textbook; socioemotional education. 
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Introdução 

Há um discurso na atualidade que diz que educação é o melhor investimento que uma 

nação pode fazer para o futuro do país, igualmente, investir em educação é o melhor que uma 

família pode fazer pelo futuro de seus/as filhos/as. Tais investimentos deverão então ser 

realizados pelo Estado, pelas famílias e também por organizações privadas e/ou filantrópicas, 

pois, compreende-se que apenas o investimento em educação possibilita uma nação 

desenvolvida socialmente, culturalmente e economicamente. A ideia central está em 

compreender que os recursos dispendidos com educação, em todos os seus níveis, não pode ser 

considerado como gasto, mas deve antes ser entendido como um empreendimento que trará 

retornos, a médio e a longo prazo, à toda a sociedade.  Assim, é consensual, no caso brasileiro, 

que para que a educação cumpra seu desenho institucional apresentado no artigo 205 da 

Constituição Federal1, o investimento em educação deverá ser cada vez maior e melhor. Com 

isto, também se reconhece que a educação ocupa lugar estratégico para o desenvolvimento das 

pessoas e do país.  

Espera-se, assim, que a trajetória escolar reflita os investimentos realizados, na 

sequência de cada uma das etapas escolares e conforme as possibilidades de mobilidade de cada 

classe ou fração de classe social, e também na forma geral de desenvolvimento nacional. Assim, 

uma família que investiu na educação de sua prole desde a primeira infância até o ensino médio 

em escola privada de alto custo (além de cursos e atividades extras), espera que este jovem 

ingresse em renomada universidade e que depois de concluída a etapa do ensino superior, tenha 

uma carreira profissional promissora, o que significa ter um retorno econômico que supere o 

que fora investido ao longo da trajetória escolar. O investimento financeiro realizado depende 

de condições materiais de cada família ou indivíduo, mas em todos os casos, o aprimoramento 

educacional requer investimento também de tempo, assim, de uma forma ou de outra, as 

escolhas na trajetória escolar operam por meio do cálculo sobre o tempo e dinheiro que será 

investido e as possibilidades de retorno, tanto do tempo necessário para tal retorno como em 

termos econômicos.  

Com isso, no campo educacional, as instituições devem apresentar esse custo-benefício 

da relação investimento-retorno. Sendo a educação básica obrigatória por lei, dos 4 (quatro) aos 

                                                             
1 Constituição da República Federativa do Brasil [1988]: “Art.205. A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. BRASIL, 2015.  
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17 (dezessete) anos, o retorno esperado da conclusão dessa fase é o ingresso no ensino superior 

ou ao menos em escola tecnológica profissionalizante. Como tais etapas pós ensino médio não 

são obrigatórias, elas são ofertadas por meio de processos seletivos (sejam estes de instituições 

privadas ou públicas), assim, durante a trajetória no ensino básico deve se ter em mente que 

haverá constante disputa em etapas pós ensino médio. Tal disputa, gera ansiedade, sobretudo 

em jovens na fase do ensino médio. 

Desde 2009, com o Sistema de Seleção Unificada – SISU e o Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM tornando-se o maior vestibular do país, a oportunidade de concorrer à vagas 

no ensino superior se acirrou. Com isso, a ansiedade dos jovens nessa fase de vestibular e Enem 

tem aumentado também cada vez mais, e tornou-se alvo de preocupação de educadores/as, 

psicólogos/as e também das famílias. De tal modo, nos dias atuais, além das competências e 

habilidades necessárias para obter sucesso em tais exames de seleção, as escolas e os/as 

profissionais da educação tem direcionado também seus esforços na construção de uma 

educação que integre em seu currículo e em seu cotidiano habilidades socioemocionais. Faz-se 

necessário, deste ponto de vista, um trabalho psicopedagógico que atenda esses jovens na 

superação da ansiedade, dos medos e no controle de suas emoções para que possam se adaptar 

a este momento decisivo e lidar com as possibilidades de fracasso ou sucesso. 

Portanto, as melhores escolas, aquelas consideradas de qualidade porque cumprem essas 

funções, são aquelas que melhor preparam para tais exames, tanto em seus conteúdos e 

competências acadêmicas, quanto nas habilidades socioemocionais, que tem sido tão 

importantes quanto as primeiras, não apenas na preparação para tais exames e processos 

seletivos em geral, mas para o atual mercado de trabalho e a vida em sociedade, que nesses 

tempos, significa instabilidade, devido às mudanças tecnológicas e nas relações de trabalho. 

Portanto, ainda segundo essa visão educacional, o componente socioemocional será 

fundamental para o “exercício da cidadania”, como parte essencial de adaptação à este novo 

mundo e atual mercado de trabalho, cerceado por disputas e ampla concorrência, que requer 

cada vez mais esforço e mérito individual.  

O que baliza a qualidade educacional no Brasil é Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB, mas também, desde de meados de 2009, os resultados das escolas no 

Enem. As metas do Ideb são estabelecidas pelo Ministério da Educação – MEC com base no 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA. Em uma República Federativa 

como é o caso do Brasil, e conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, os estados e municípios tem autonomia em seus sistemas educacionais e 

estabelecem suas metas conforme suas realidades, mas sempre com vistas a aumentá-la 
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sequentemente até que se alcance a meta nacional. Para a rede pública, atingir a meta do Ideb 

implica em maiores recursos e consequentemente em maior prestígio, e para a rede privada, o 

bom desempenho no Enem é o que trará tal prestígio. Assim, uma prefeitura que tenha bom 

desempenho no Ideb, usará tal resultado para promoção de sua gestão, prefeito/a e partido 

envolvidos, da mesma forma, as escolas da rede privada com melhores desempenhos no Enem, 

organizam rankings das melhores escolas para divulgar seus resultados, assim como é comum, 

a confecção de outdoors e faixas de destaque em suas faixadas com a foto dos alunos que se 

destacaram e conseguiram aprovação em cursos e universidades de alta concorrência. De tal 

modo, com vistas a tais exames e a consequente validação de qualificação das unidades 

escolares, a educação básica como um todo tem se organizado em torno de uma prática 

constante de avaliações e também organizado seus currículos com vistas a tais exames.  

Mas o discurso corrente vai dizer ainda que a boa escola, a escola de qualidade, não é 

aquela que apenas aprova no vestibular, que oferece conteúdo, avaliações e profissionais 

capacitados, mas é uma escola inclusiva, acolhedora, que respeita as diferenças, que se 

preocupa com os sofrimentos e as angustias de seus alunos. Programas de educação 

socioemocional são parte da construção de um ambiente escolar inclusivo, acolhedor, que leva 

em conta as emoções de seus alunos, famílias e profissionais. Então, desenvolver habilidades 

socioemocionais nos alunos se faz cada vez mais necessário, não apenas de forma curricular, 

mas principalmente na criação de uma espécie de cultura escolar que leva em conta as emoções 

dos alunos e profissionais envolvidos, uma cultura assentada em valores que inspirem a 

autoconfiança, o autorespeito e autoestima.  

Essa formação escolar, portanto, visa a preparação para o desenvolvimento pessoal e 

sobretudo para o mercado de trabalho. Com a sofisticação da automação e o constante 

desenvolvimento de novas tecnologias nos processos produtivos, reduziu-se substancialmente 

o volume de mão de obra necessária e elevou-se também os níveis de exigência de qualificação 

dos/as trabalhadores/as. O modelo toyotista de produção apresenta respostas às inovações 

tecnológicas e à refundação do liberalismo – o neoliberalismo -, que dada às constantes 

mudanças e instabilidades exige um novo perfil de trabalhador/a, que dotado de autonomia, 

deverá ser um colaborador da empresa. Deve ser também flexível, inovador, dotado de 

competências e habilidades que deverão ser aprimoradas constantemente, e por isso mesmo, 

este deverá ser permanentemente avaliado. Se a escola já preparou o jovem com competências 

e habilidades acadêmicas e socioemocionais, já o adaptou à avaliação permanente, e já o 

conscientizou da necessidade de atualização e qualificação por toda a vida, tanto melhor este 

indivíduo irá performar nos ambientes de trabalho.  
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Na atualidade, o sujeito ideal, que é também o aluno ideal, profissional ideal e pai de 

família ideal, é um sujeito capaz de administrar sua vida e a si mesmo, organizá-la; um sujeito 

saudável, de bons hábitos de vida; um sujeito proativo, líder de si mesmo, que transmite 

confiança; um sujeito que sabe se comunicar de forma empática e simpática; que é capaz de 

auto renovação, que supera a si mesmo, que se destaca entre os outros e torna-se o mais brilhante 

da turma ou da empresa, que conquista posições de destaque; é um sujeito bem sucedido, que 

consegue alcançar eficácia profissional e satisfação pessoal; é, enfim, um sujeito que alcança a 

“felicidade”.  

Este modelo de vida e de pessoa é considerada atualmente o modelo ideal, que todos 

devem almejar e ter como meta alcançar. Sucesso profissional, pessoal e “felicidade” são ideais 

pressupostos de vida, e uma educação de qualidade deve atender à preparação para tais fins. 

Esses ideais de vida e modelo de escola descritos, são demasiado almejados na 

contemporaneidade – haja vista o volume de livros de autoajuda com alta circulação, os 

crescentes cursos motivacionais, ou de “gestão das emoções”, e a nova “profissão” de coach, 

além dos consultórios psicológicos e psiquiátricos cheios, e a alta medicalização, não só de 

adultos mas também de crianças e adolescentes que não conseguem “controlar” suas emoções 

– e o trabalho pedagógico de formação de “habilidades socioemocionais” na educação básica, 

são hoje parte da preparação para se alcançar tal ideal de vida e de satisfação pessoal. Ora, ser 

contemporâneo é problematizar noções e preceitos pelos quais nossa “época justamente se 

orgulha” (Agamben, 2009, p.58).  

A contemporaneidade é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma 

distâncias; mais precisamente, essa é a relação com o tempo que 

a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. 

Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em 

todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 

contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem 

vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. (Agamben, 

2009, p.59).  

Deste modo, é preciso olhar para a História, observar movimentos que possibilitaram a 

formação do discurso e práticas correntes aqui apresentadas. É preciso analisar a História para 

compreender o presente e também imaginar um futuro. É ela que, junto às Ciências Sociais, nos 

possibilita ser contemporâneos do nosso tempo, que nos permite um deslocamento do presente. 
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Tal deslocamento não é possível por meio do olhar fixo no presente, observando, por exemplo, 

o interior da escola atual. 

Assim, a problematização da presente pesquisa nasce do questionamento daquilo que é 

considerado como evidente a respeito das finalidades da educação básica, em sua disseminação 

de valores e na persecução de um modo de vida e de pessoa, consideradas como ideais, como 

o modo correto de viver. Analisaremos então o lugar que a educação básica ocupa na atualidade, 

especialmente no Brasil. E para isso, será necessário passar ao exterior da instituição escolar e 

observar atentamente a história da educação, pois, é justamente o que está fora dela que a 

configura. Será preciso então “passar por fora da instituição”, “passar para o exterior da 

instituição, descentrar-se em relação à problemática da instituição, ao que se poderia chamar de 

‘institucional-centrismo’.” (Foucault, 2008b, p.157). 

Ainda na linha metodológica foucaultiana, quando se faz uma análise institucional, se 

pretende um balanço entre os objetivos de tal instituição e se ela é funcional ou não. No caso 

da escola, o que se espera dela e quais são as falhas que ela apresenta em sua funcionalidade 

como instituição social. No entanto, ao seguir uma análise “institucional-centrista”, perde-se a 

possibilidade de compreender que as próprias deficiências da escola podem ser parte das 

estratégias e táticas de uma tecnologia de poder, que é maior e exterior à instituição em si, dado 

sua relação direta com a manutenção da estrutura social, amparada em uma racionalidade que 

assume um projeto global. Também Bourdieu e Passeron (2016) nos auxiliam à compreensão 

do suposto, afinal, quando um estudo detém-se à uma única escola, ou ao funcionamento interno 

da escola, está se levando em consideração apenas os “sobreviventes”, e uma realidade parcial, 

dissimulada pelo empirismo de realidade total.  

Assim, a interpretação empirista das relações observadas que, sob a aparência de 

fidelidade ao real, permanecesse presa ao objeto aparente, isto é, uma população 

escolar definida independentemente de sua relação com a população eliminada, seria 

incapaz de explicar sistematicamente as variações empíricas. Para escapar à cilada 

que arma o sistema escolar ao revelar e observar apenas uma população de 

sobreviventes, seria preciso separar desse objeto pre-construído o objeto verdadeiro 

da pesquisa, isto é, os princípios segundo os quais o sistema escolar seleciona uma 

população cujas propriedades pertinentes são tanto mais completamente o efeito de 

sua ação de formação, de orientação e de eliminação quanto mais se eleva o curso. 

(...) Nunca se terminaria de enumerar os erros impecáveis e as omissões 

irrepreensíveis aos quais se condena a sociologia da educação quando estuda 

separadamente a população escolar e a organização da instituição ou seu sistema de 

valores como se se tratasse de realidades substanciais cujas características 

preexistiram à relação entre as duas (...). Só a construção do sistema das relações 
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entre o sistema de ensino e a estrutura das relações entre as classes sociais permite 

que se escape realmente a essas abstrações reificantes e produza conceitos 

relacionais que, como os de oportunidade escolar, de disposição relativa à Escola, de 

distância à cultura escolar ou de grau de seleção, se integram na unidade de uma teoria 

explicativa das propriedades ligadas à dependência de classe (como o ethos ou o 

capital cultural) e das propriedades pertinentes da organização escolar (...). (Bourdieu 

e Passeron, 2016, p.133-134. Grifos meus).  

Deste modo, a análise da presente pesquisa irá se realizar a partir de teorias sociais, no 

âmbito das ciências sociais e da sociologia da educação, juntamente à documentos históricos, 

relatórios e diretrizes governamentais, legislações educacionais e materiais disponíveis de 

empresas privadas mencionadas e analisadas. Assim, o que está fora da instituição escolar, 

passa por dentro dela, pela organização do trabalho pedagógico e pela ação pedagógica, através 

do chamarei de vestibularização da educação e organizada em uma pedagogia que denominei 

de Pedagogia Concorrencial. 

O neoliberalismo operou transformações nas relações de trabalho, nas relações entre 

mercado e Estado, na própria política e nas políticas públicas, nos desenhos institucionais que 

formam um regime democrático, enfim, nos interessa na presente pesquisa tais transformações 

com relação à educação brasileira. Analisaremos então, de que forma tais relações, que 

compõem o ideário neoliberal, tem operado na educação e principalmente, examinaremos o 

papel que a educação básica ocupa na atualidade, que a princípio, parece ser estratégica para a 

governamentalidade neoliberal, sobretudo quanto à disseminação e inculcação de valores e 

preceitos que são próprios à tal ideário.   

Sobretudo a partir das leituras de Foucault (2008a; 2008b), Laval (2004), Dardot e Laval 

(2016) e Bourdieu (1998; 2001; 2016), percebeu-se que as mudanças ocorridas no campo 

educacional nas últimas décadas fazem parte de um projeto global, que pretende a formação de 

sujeitos neoliberais (nos termos de Dardot e Laval, 2016). Dada a análise da educação do Brasil, 

país extremamente desigual – em termos educacionais, econômicos, sociais e raciais – optamos 

na presente pesquisa por sujeito concorrencial, a fim de dar conta do individualismo, baseado 

no “mérito”, no “esforço” pessoal e “escolha” individual que o termo engendra e melhor 

dissimula tais desigualdades.  

Aqueles que não desejarem ver num tal projeto senão o efeito de um facciosismo  

político ou de um irredentismo  de caráter não deixarão de sugerir que é preciso ser 

cego às evidências do bom senso para tentar apoderar-se das funções sociais da 

violência pedagógica e para constituir a violência simbólica como uma forma da 

violência social no exato momento em que o enfraquecimento do modo de imposição 
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mais “autoritária” e a renúncia às técnicas as mais brutais de coerção pareciam 

justificar, mais do que nunca, a fé otimista na moralização da história só pelas virtudes 

do progresso técnico e do crescimento econômico. Isso será ignorar a questão 

sociológica das condições sociais que devem ser preenchidas para que se torne 

possível a explicitação científica das funções sociais de uma instituição: não é um 

acaso se o momento em que se opera a passagem de técnicas brutais de imposição a 

técnicas mais sutis é sem dúvida o mais favorável para dar a conhecer a verdade 

objetiva dessa imposição. (Bourdieu e Passeron, 2016, p.18. Grifos meus).  

Quando “técnicas brutais de imposição” e controle são aprimoradas para “técnicas mais 

sutis”, tanto são mais eficazes quanto melhor dissimuladas e incorporadas. Boa parte da 

Pedagogia realiza pesquisas e observação da instituição escolar, das práticas escolares, e ao 

olhar para o interior da escola, as práticas sutis parecem um avanço, um certo alívio com relação 

às práticas coercitivas e disciplinares de outrora. No entanto, trata-se apenas de uma mudança 

de governamentalidade, que justamente por conta de técnicas mais sutis, melhor dissimulam a 

razão disciplinar e tornam-se assim ainda mais eficientes. Quando, por exemplo, a escola 

incorpora em seu cotidiano programas de educação socioemocional, validadas e assimiladas até 

mesmo pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC, o olhar sociológico tende a questionar 

a que e a quem serve tais mudanças, de onde elas partiram e onde ressoarão. Tais 

questionamentos não podem ser feitos, tampouco respondidos, olhando para o interior da 

instituição escolar ou com o olhar fixo no presente.  

Desta forma, para dar conta da problemática apresentada, os dois primeiros capítulos 

são analises das condições necessárias à uma formação concorrencial, a partir dos ideários 

liberais e neoliberais e a relação direta entre economia-política e educação. Sendo os três 

últimos, a abordagem dos objetos, da hipótese e da problemática em si, a partir da análise da 

concorrência como princípio educacional, das desigualdades escolares e sua relação com a 

estrutura de classes, bem como a compreensão dos processos do que estou chamando de 

vestibularização, os elementos que compõe a organização da pedagogia vigente, aqui 

denominada de Pedagogia Concorrencial, e alguns de seus efeitos.  

Para conseguir os objetivos propostos, percorreremos um caminho que, primeiro 

analisa, por meio de uma discussão acerca do sistema brasileiro de ensino e legislações 

educacionais, o vínculo histórico entre educação e economia política; a relação entre a 

organização educacional-escolar e a divisão do trabalho, bem como sua relação com os 

objetivos de desenvolvimento econômico nacional. Ainda neste primeiro capítulo, faremos uma 

discussão a respeito da noção de sistema educacional, bem como a organização pública e 

privada de sistemas de ensino no Brasil.  
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No segundo capítulo, analisaremos essa relação - educação e economia política - de 

forma teórica, no contexto global, através de discussões acerca de algumas das transformações 

do capitalismo liberal para o neoliberal. Poderemos então observar que uma dessas mudanças, 

de “técnicas brutais” para “técnicas mais sutis de imposição”, está no princípio da liberdade. 

Assim, faremos então uma análise sobre algumas das ideias e o princípio de liberdade e sua 

relação com a educação atual. Tanto a necessidade da “liberdade de escolha” como a 

compreensão da educação como investimento necessário ao desenvolvimento pessoal e 

consequentemente ao desenvolvimento econômico nacional, estão assentadas na Teoria do 

Capital do Humano – TCH, por isso, também será dedicado neste capítulo uma análise de tal 

teoria e alguns de seus autores. Por fim, a última parte deste segundo capítulo, observará 

algumas organizações mundiais que apresentaram novas diretrizes para a educação do século 

XXI, atrelando-a ao desenvolvimento econômico e social mundialmente necessário à este 

século.  

Observado que uma das grandes transformações do liberalismo para o neoliberalismo 

está no papel do Estado – este que antes vigiava o mercado, passa a ser por ele vigiado – 

analisaremos no terceiro capítulo, como essa relação, Estado-mercado, tem se apresentado nas 

políticas educacionais no Brasil, além da própria atuação e crescimento do mercado educacional 

brasileiro. Observaremos também alguns dos efeitos dessa relação, tais como, a distribuição de 

recursos por parte da União; a entrada do mercado educacional na rede pública de ensino, além 

de formas empresariais, próprias ao mercado, de gestão na educação pública etc. Com isso, 

poderemos compreender alguns dos mecanismos que possibilitam grandes desigualdades 

educacionais e suscitam a competição no campo educacional. Além da própria atuação do 

mercado na educação – na rede pública e na expansão da rede privada – observaremos de que 

formas o Estado brasileiro tem possibilitado a atuação do mercado na área educacional, além 

dessa relação nas avaliações nacionais e nas formas de organização para o acesso ao ensino 

superior.  

O quarto capítulo tratará, primeiro, teoricamente do princípio da concorrência, que 

juntamente ao da liberdade individual e de mercado, é essencial para o funcionamento do 

sistema capitalista neoliberal. Segundo, analisaremos o funcionamento de tal princípio na 

educação, por meio da chamada cultura de avaliação e sua funcionalização no ensino básico 

através do Ideb e do Enem. Com tais avaliações balizando e organizando os currículos e os 

sistemas de ensino, observaremos de que formas - tanto a rede pública como a rede privada - a 

educação básica tem se voltado cada vez mais para o acesso ao ensino superior, imersa na 

cultura de avaliação e na forma de gestão empresarial. Analisemos também neste capítulo o que 
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denominei de vestibularização da educação, que grosso modo, trata-se da aderência massiva à 

um modelo de ensino apostilado, próprio ao ensino de cursinhos pré-vestibular, com constantes 

avaliações ao longo do processo pedagógico, que visa especificamente a preparação para 

grandes processos seletivos e o sucesso em fazer provas. 

As competências socioemocionais e a superação de si também integram tal preparação, 

e assim compõe também a vestibularização. Observaremos então, ainda no quarto capítulo, que 

as habilidades socioemocionais já fazem parte da BNCC e as escolas tem investido cada vez 

mais em programas de educação socioemocional. Selecionamos então um desses programas, 

chamado “O Líder em Mim”, para uma análise detalhada e compreensão de possíveis efeitos 

no trabalho pedagógico das escolas. Poderemos observar que trata-se de um programa 

pedagógico baseado em um livro de autoajuda, – voltado à superação de si, autocontrole, 

sucesso pessoal e profissional -  mas com materiais e formas adaptadas para crianças. Assim, 

poderemos verificar que a composição de programas de educação socioemocional são 

carregadas de valores e preceitos morais que atendem aos ideais de vida e de pessoa descritos 

anteriormente.  

Compreendendo então a vestibularização da educação como preparação para a 

competição em processos seletivos e no mercado de trabalho, e como superação de si, 

chegaremos à ação pedagógica que pretende construir uma moralidade, formar sujeitos 

concorrenciais e estabelecer um ideal de pessoa e de vida. Com isto, seguimos para o último 

capítulo da pesquisa, que sintetiza o princípio da concorrência na organização do trabalho 

pedagógico e na formação das crianças e adolescentes na educação básica. Retomaremos alguns 

pontos apresentados no primeiro capítulo, sobre a organização do sistema de ensino brasileiro, 

bem como sua história, para se compreender que tipo de pedagogia é essa vigente de forma 

hegemônica. Não tendo encontrado na literatura uma corrente pedagógica que dê conta das 

vicissitudes da organização e trabalho pedagógico contemporâneo no Brasil, a tentativa será de, 

a partir do desenvolvimento da pesquisa, delinear os aspectos de tal pedagogia, atribuindo ao 

conjunto de práticas de gestão empresarial e aos processos vestibularizados da educação básica, 

o nome de Pedagogia Concorrencial.  

Assim, neste último capítulo será desenhado os elementos que compõem a Pedagogia 

Concorrencial, em contraste com correntes pedagógicas já vigentes massivamente na educação 

brasileira em outros momentos, a saber: a Pedagogia Tradicional, a Pedagogia Nova e a 

Pedagogia Tecnicista. Por fim, apresentaremos conclusões iniciais acerca da produção de 

valores neoliberais e da formação de sujeitos concorrenciais por meio da educação básica 
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brasileira, alguns de seus possíveis efeitos e reflexões sobre que tipo de formação nossa 

sociedade tem dado às novas gerações.  

Se criamos aqui novos termos para dar conta da atual organização dos processos e do 

trabalho pedagógico, tais como vestibularização e Pedagogia Concorrencial, foi antes no intuito 

de contribuir com as teorias críticas da educação, a fim de chamar a atenção para a importância 

da educação básica e a formação que a sociedade de mercado neoliberal têm ofertado às novas 

gerações. Entendendo a educação que damos às crianças como o ponto em que “decidimos se 

amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele” (Arendt, 2013, 

p.247), assume-se na presente pesquisa, considerada responsabilidade da Sociologia com a 

educação básica e a formação moral e política dos mais imaturos, que muitas vezes é relegada 

em função da dedicação às questões, não menos importantes, da educação superior.  
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Capítulo 1 

Sistema Nacional de Educação: desenvolvimento econômico e o eclipse da 

educação pública no Brasil 

No intuito de compreender o atual estado da educação no Brasil, trataremos brevemente 

da discussão sobre o significado de sistema nacional de educação, em diálogo com a pesquisa 

de Demerval Saviani (1983). O que o termo “sistema” implica bem como algumas das relações 

e das disputas que compilaram a tentativa de construir historicamente as políticas para a 

formação de um sistema nacional de educação.  

A partir da análise de algumas das legislações educacionais na história do Brasil, 

observaremos como a educação fora organizada e projetada em torno da divisão do trabalho 

social e das classes sociais. Bem como as responsabilidades do poder público com essa agenda 

e sua relação com a iniciativa privada quanto à oferta educacional, assim como o contexto 

econômico em que tais legislações se estabeleceram, a fim de demonstrar a relação entre 

economia política e educação na história da organização educacional brasileira. Nos interessa 

aqui principalmente o ensino básico e a etapa do ensino médio, que como veremos, esteve por 

muito em disputa se este deveria ser uma fase propedêutica de acesso ao ensino superior, ou 

para o mercado de trabalho, ou ainda para a cidadania.  

Por fim, examinaremos como a educação brasileira se desenvolveu em alinhamento com 

as finalidades econômicas e de desenvolvimento nacional, o que esse cruzamento de interesses 

implica e o contexto econômico-político mundial das últimas décadas que abriram caminho 

para políticas neoliberais na área da educação no Brasil.  

1.1.Sistema Nacional de Educação: algumas considerações 

Em decorrência da formação de sociedades industriais, ao final do século XVIII e início 

do XIX, é que surge a necessidade de se constituir “sistemas nacionais de educação”. Como 

país colonizado, que só se tornaria independente em meados do século XIX, as discussões sobre 

a importância da criação de um sistema nacional de educação no Brasil, começa a ocorrer na 

primeira República (1889-1930), mas só vem a ganhar força na década de 1930, momento em 

que o país começa um processo de modernização (Saviani, 1983; 2007).  

Quando os governos veem a necessidade de ampliar os níveis e o alcance da instrução, 

em decorrência sobretudo dos processos de industrialização e modernização, tem-se então a 

intencionalidade de instruir, o que pressupõe assim a necessidade de organizar tipos de ensino, 

que estavam dispersos, em torno de tal proposito, isto é, de sistematizar a educação. A criação 
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de um sistema de educação nacional deve ser então o resultado de uma atividade intencional 

comum. Em sua pesquisa, Saviani (1983) afirma que para se construir um sistema educacional 

numa dada situação histórico-geográfica é preciso: 1) ter consciência dos problemas da situação 

(da situação educacional do país como um todo e regionalmente); 2) ter conhecimento da 

realidade, nacional e regional, ou seja, das estruturas que formam dada sociedade; e 3) é 

necessário ainda a formulação de uma pedagogia, ou seja, de uma teoria educacional que dê 

conta dos problemas e de tal realidade (Saviani, 1983, p.80-81. Grifos meus).  

O termo “sistema”, de origem grega, quer dizer “reunir”, “ordenar”, “coligir”. 

Sistematizar requer então intencionalidade de organizar, reunir e ordenar elementos dispersos 

para unificá-los em torno de um fim. Segundo Saviani (1983), ao serem reunidos, esses 

elementos não perdem sua especificidade, e o que garante sua unidade é a relação de coerência 

entre eles. Assim, o que caracteriza um sistema é: a) intencionalidade; b) unidade; c) variedade; 

d) coerência interna; e) coerência externa (Saviani, 1983, p.72). Há então na noção de “sistema” 

uma estrutura dialética, composta de pares antitéticos interdependentes: sujeito-objeto (da 

intencionalidade); unidade-variedade; coerência interna-externa. Assim, sistema é “a unidade 

de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e 

operante” (Ibid., p.75). Um sistema nasce da consciência e intencionalidade de solucionar 

problemas de dada situação, assim, precisa ter coerência com os fins almejados (coerência 

externa) e operar transformações intentadas. Caso não esteja resolvendo os problemas 

encontrados, será inoperante, incoerente externamente, e assim, ainda segundo Saviani, não terá 

sido um sistema (Ibid., p.75). Reduz-se a noção de sistema educacional  

(...) a um conjunto de instituições, identificando-se educação sistematizada2 e 

educação institucionalizada. Entretanto, as instituições podem constituir uma 

estrutura e não um sistema. Ou seja: elas podem surgir por força da estrutura, sem 

nenhum plano, desprovidas de caracteres intencionais. Por outro lado, é possível agir 

assistematicamente dentro da educação institucionalizada. Por exemplo: um professor 

pode atuar numa instituição sem saber quais os seus objetivos; pode lecionar 

determinada disciplina sem consciência explícita dos objetivos dela; nessa 

circunstância, ele não sabe exatamente por quê e para quê está agindo: faz parte da 

estrutura; age na estrutura, não sobre a estrutura; atua na instituição, não através da 

instituição. Em contrapartida, pode-se encontrar atividade educativa sistematizada 

fora das instituições educacionais. (Ibid., p.84). 

                                                             
2 Saviani diz que não pode haver sistema educacional sem educação sistematizada, no entanto é possível o inverso. 

Isso ocorre porque, uma educação sistematizada pode ser uma tarefa individual. Cita a ação educativa de Sócrates, 

por exemplo, que exercia uma educação sistematizada mas nem por isso construiu um sistema educacional. O 

sistema ultrapassa o indivíduo. (Saviani, 1983, p.79).  
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Ao longo da história, tratamos da sistematização da educação apenas do ponto de vista 

administrativo, ou seja, das funções e responsabilidades dos entes federativos. Em sua pesquisa, 

Saviani detém-se para tal análise à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, que 

fora promulgada pela primeira vez em 1961. Analisando o texto da Lei e os debates sobre ela, 

conclui que “diretrizes e bases” quer dizer “meios e fins”. E quando se pensa em uma lei 

específica para a educação, está-se conduzindo à uma ação intencional comum no domínio da 

educação, ou seja, está se visando a sistematização da educação. No entanto, para isto, conforme 

argumentado, é preciso, antes de formular a lei, ter consciência dos problemas educacionais, 

conhecer a realidade nacional e ter uma proposta, baseada em uma teoria educacional.  

O autor demonstra como a LDB não correspondeu a uma tomada de consciência dos 

problemas da educação nacional, limitou-se ao ensino e à organização administrativa; também 

revelou-se não ser fruto de um profundo conhecimento da realidade nacional, já que a Câmara 

dos Deputados ignorou diversos pareceres técnicos à ela enviados, incluindo-se ai pareceres 

técnicos de órgãos vinculados ao próprio Ministério da Educação (Saviani, 1983, p.95-96). 

Mas, ainda segundo o autor, é no que diz respeito à teoria educacional que se evidenciam as 

maiores lacunas da Lei. Os títulos que tratam dos fins da educação “são de tal modo gerais e 

vagos que podem ser adotados por qualquer país do mundo”. Pois, além dos objetivos gerais 

deve-se também ter objetivos específicos claros, que deem conta da realidade nacional (Ibid., 

p.97). Lembra ainda a fala de Fernando de Azevedo, um dos expoentes nas discussões em torno 

da LDB, que compunha o conjunto de intelectuais que defendiam a criação de um sistema 

educacional público, laico e gratuito que desse conta dos problemas nacionais. Diz Azevedo: 

“a LDB antes mesmo de entrar em vigor já está ultrapassada pelas condições e necessidades 

reais do ensino brasileiro”. Diferente de Anísio Teixeira, que também compunha o grupo, mas 

que afirmou que tal lei era uma vitória, “meia vitória, mas ainda assim uma vitória” (Ibid., 

p.98).  

Assim, Saviani conclui que a LDB de 1961 não possibilitou a criação de um sistema 

nacional de educação. O autor aponta que parece não ter sido intencional, “mas saiu assim”; 

que há uma confusão entre a organização e responsabilidades dos diferentes poderes, ou seja, 

ela não forma um conjunto de vários elementos relacionados entre si de modo a formar uma 

unidade; não apresenta coerência interna, pelo uso da linguagem e conceitos imprecisos e nem 

coerência externa, pelo desconhecimento das necessidades e problemas do país e de sua 

realidade educacional (Ibid., p.98-99). Pelos métodos e ferramentas que o autor utilizou para 

chegar a tal conclusão, podemos identificar que nem mesmo a LDB vigente, promulgada em 

1996, conseguiu de fato criar um sistema nacional de educação. Manteve-se detida, de modo 
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geral, apenas ao aspecto do ensino e do ponto de vista administrativo, sem considerar objetivos 

específicos sobre a solução de problemas da realidade educacional e social do país e 

principalmente em seus aspectos de particularidades regionais.  

Não existe sistema educacional no Brasil. (...) pode-se perceber por que as análises 

que se fazem do chamado sistema educacional brasileiro acabam, inevitavelmente, 

por apontar as suas incoerências internas e externas (sua inadequação à realidade 

brasileira). (...) embora se denomine a organização educacional brasileira de 

“sistema”, a verdade é que não existe sistema educacional no Brasil. O que existe é 

estrutura. E é preciso que se tome consciência disso, pois é a partir das estruturas que 

se poderá construir o sistema. (Saviani, 1983, p.101-103). 

O autor sugere ainda que a ausência de um sistema nacional de educação não é problema 

exclusivo do Brasil, pois é próprio de uma estrutura social estratificada em classes, porque, 

devido ao conflito de interesses entre as classes, torna-se “difícil a práxis intencional comum, 

sem a qual é impossível a construção do sistema (...)” (Ibid., p.104). Se a divisão entre classes 

sociais está no conflito de interesses, que tem na classe dominante a defesa da propriedade 

privada, dos meios de produção e, portanto, da força de trabalho das demais classes, isto 

impossibilita a convergência de interesses à um denominador comum – afinal, é a educação que 

irá formar a força de trabalho em seus diferentes níveis de instrução conforme a necessidade de 

dada divisão social do trabalho.  

Portanto, a ausência de um sistema nacional de educação no Brasil parece ter relação 

direta com a estrutura social estratificada em classes e a extrema desigualdade que a configura, 

pois, a noção de sistema apresentada por Saviani tem bases substantivas, carrega uma visão de 

projeto nacional que tem na educação o ponto fundamental para a transformação da realidade 

social, ou seja, que visa à supressão de desigualdades sociais e econômicas através de uma 

educação emancipadora3. Um educação que atendesse igualmente à toda a população, em seus 

níveis de instrução e profissionalização, aumentaria a qualificação profissional e 

consequentemente os padrões de remuneração da força de trabalho, o que diminuiria as margens 

de acumulação pelos donos dos meios de produção; e uma educação que oferecesse ainda uma 

                                                             
3 A noção de educação emancipadora está presente em diferentes literaturas, aqui, compreendemos emancipação 

como: um estágio inicial, do mínimo necessário, a partir das obras de Paulo Freire (1921-1997), que compreende 

o papel emancipador da educação na realidade brasileira, que é de extrema desigualdade social, com grande parte 

da população analfabeta. Tal realidade acaba por alienar o povo trabalhador, tornando-o, assim, suscetível às mais 

variadas formas de opressão por conta do acesso à educação que lhes foi negado; e como um estágio posterior, 

baseado em obras da Teoria Crítica, de fundamento kantiano sobre o esclarecimento, em que a educação cumpre 

um papel emancipador na medida em que não deixa a História ser esquecida e possibilita o desenvolvimento do 

pensamento crítico e, portanto, o esclarecimento para tomada de decisões morais no presente e construção de um 

futuro menos opressor e assim menos bárbaro. 
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formação mais ampla, que ultrapassasse os limites da instrução, possibilitaria uma população 

mais esclarecida, portanto difícil de ser subjugada aos desmandos das classes dominantes.  

À esta hipótese levantada por Saviani e por nós aqui explorada, acrescentaremos uma 

outra (a ser desenvolvida ao longo da pesquisa): a de que as classes dominantes da atualidade, 

amparadas em uma governamentalidade neoliberal de técnicas sofisticadas, que governa por 

meio da liberdade, dissimulam as desigualdades educacionais, sociais e econômicas, através de 

um discurso sobre uma educação que visa a diminuição de desigualdades, que possibilita a 

autonomia das crianças e jovens, que prepara para o mercado de trabalho e para a cidadania, 

enfim, uma educação intencionalmente comum à toda a nação que, quando entendida como 

investimento, gera o desenvolvimento pessoal e consequentemente o desenvolvimento 

nacional, que por sua vez seria comum à todos.  

Antes, analisaremos, através da história das legislações educacionais no Brasil, os 

debates acerca do projeto nacional de educação, bem como os jogos de força e os atores em 

disputa em torno dos propósitos da educação básica, que traduzem os conflitos e interesses de 

classe. Tal elucidação histórica faz-se necessária para a elaboração e desenvolvimento das 

hipóteses e problematizações levantadas.  

1.2.Legislações brasileiras para a educação básica e o contexto econômico-político 

O esforço aqui será de demonstrar como se deu o acesso e a expansão do ensino básico 

no Brasil, com especial destaque ao ensino médio. As leis, reformas e regulamentações que 

existiram para assegurar a educação básica como um direito, e qual o contexto socioeconômico 

em que tais reformas e legislações foram feitas, assim como as regulamentações que se 

construíram para a oferta educacional também pela iniciativa privada. Dar luz à história se faz 

fundamental para compreensão do contexto e dos problemas atuais da educação brasileira. 

As ideias iluministas, de tirar das mãos da Igreja e dos jesuítas o monopólio da educação 

(além dos novos ideais econômicos e políticos que estavam postos) chegam ao Brasil por meio 

das ações de Marquês de Pombal, através de algumas reformas no ensino na segunda metade 

do século XVIII (Saviani, 2007, p.107). No entanto, num país que só viria a abolir a escravidão 

no final do século XIX, instrução e alfabetização era para bem poucos. A primeira legislação 

brasileira sobre instrução pública se deu logo após a independência, em 1823, sendo outorgada 

a instrução primária gratuita à todos os cidadãos na primeira Constituição do Império do Brasil, 

em 1824 (Ibid., p.119). Um dos responsáveis pela instrução neste período foi Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada Machado, que baseou suas ideias nos Escritos sobre a instrução pública 

de Condorcet, em que dizia: “é impossível submeter a uma educação rigorosamente idêntica 
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homens cuja destinação é tão diferente” (Ibid., p. 122). No período de transição da Abolição da 

escravatura, muitos foram os debates e propostas que  

(...) destacavam a importância estratégica da instrução pública colocando, de uma ou 

de outra forma, a questão da organização de um sistema nacional de ensino. Esses 

debates ganharam força nas últimas décadas do período imperial e estenderam-se ao 

longo da Primeira República. Na fase propriamente imperial, que se iniciou no final 

da década de 1860, as discussões desenrolaram-se sobre um pano de fundo comum: o 

problema da substituição da mão-de-obra escrava pelo trabalho livre, atribuindo-se 

à educação a tarefa de formar o novo tipo de trabalhador para assegurar que a 

passagem se desse de forma gradual e segura, evitando-se eventuais prejuízos aos 

proprietários de terras e de escravos que dominavam a economia do país (Saviani, 

2007, p.159. Grifos meus). 

No entanto, essas ideias não foram propriamente consolidadas, mas já nota-se ai o lugar 

estratégico da educação básica na formação da força de trabalho. “Com a Proclamação da 

República em 1889 e o consequente advento do regime federativo, a instrução popular foi 

mantida sob a responsabilidade das antigas províncias, agora transformadas em estados” (Ibid., 

p.165). Na Constituição de 1891, fica a cargo da União, com relação a educação, o ensino 

superior no país e a instrução primária e secundária no Distrito Federal. “A satisfação da 

educação como ‘um direito de cidadania’ ficará por conta dos estados federados, que 

‘determinarão a natureza, o número e a abrangência da educação pública’.” (Cury, apud Vieira, 

2008, p.67).  

Assim, a questão da instrução pública e de um sistema de ensino, “só passará a ter um 

tratamento no âmbito nacional após a Revolução de 1930” (Saviani, 2007, p.166). Somente a 

partir de então a educação ganha espaço na agenda nacional, com a criação do Ministério da 

Educação e Saúde Pública, que ainda não era uma pasta exclusiva para Educação, mas que 

atenderia ao cuidado e investimento na força de trabalho que seria necessária para o 

desenvolvimento econômico que o governo getulista propunha. Também é criado em 1931 o 

Conselho Nacional de Educação - CNE, mas que, segundo Vieira (2008, p.83) representava 

sobretudo o ensino superior, faltando representação do magistério e ensino primário.  

Na Constituição de 1934 a educação ganha mais espaço e as atribuições da União com 

a mesma também aumentam – ressaltando que neste período, com a Revolução de 1930 e fim 

da “política do café com leite”, o contexto econômico era de otimismo quanto ao 

desenvolvimento e modernização. Tanto o presidente Getúlio Vargas como o Ministro da 

Educação, Gustavo Capanema, compreenderam a importância estratégica da educação para o 

anunciado projeto de modernização e desenvolvimento nacional. Tal Constituição mantém o 
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ensino primário gratuito e obrigatório para as crianças em idade escolar, mas amplia a 

possibilidade de oferta também para adultos. Também é definida, pela primeira vez, vinculação 

de receita para a manutenção e desenvolvimento da educação (mínimo de 10% dos impostos 

dos Estados e 20% do Distrito Federal). E “são ainda atribuídas responsabilidades relativas às 

empresas com mais de 50 empregados na oferta de ensino primário gratuito” (Vieira, 2008, 

p.90).  

Na Constituição de 1937 o Artigo 129 traz claramente as atribuições do Estado como 

sendo seu primeiro dever a oferta de ensino profissional às classes menos favorecidas, 

“fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos 

Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais” (Brasil, 2012, p.84). 

O incentivo à inciativa privada na oferta educacional é recorrente em todo o texto 

constitucional, deixando a cargo do poder público apenas “a que faltarem os recursos 

necessários à educação em instituições particulares”4 (Ibid.). Este mesmo artigo ainda 

estabelece que, através de subsídio do poder público, as indústrias e os sindicatos devem criar 

escolas de aprendizes, em suas respectivas áreas de especialização, destinadas aos filhos de seus 

operários e associados. São então implementadas escolas técnicas profissionalizantes em 

diversos estados da federação, “destinadas a criar, nas palavras do próprio Ministro Capanema, 

na moderna juventude brasileira, um ‘exército de trabalho’, para o ‘bem da nação’.” (Freitag, 

2005, p.91). Assim, se prioriza a oferta do ensino técnico-profissionalizante para as classes 

baixas, ao passo que se mantém e se amplia a oferta de instituições educacionais superiores 

para as classes dominantes.  

Com este arcabouço legal, o sistema educacional brasileiro não só mantém como 

acentua o dualismo que distingue a educação escolar das elites daquela ofertada para 

as classes populares. Suas diretrizes oferecem um arcabouço legal ao campo 

educacional extenso e detalhado como antes não existira. Tais regras, ainda que em 

boa parte circunscritas a apenas uma parte das escolas existentes, já que a oferta 

                                                             
4 “(...) o dever do Estado para com a educação é colocado em segundo plano, sendo-lhe atribuída uma função 

compensatória na oferta escolar destinada à ‘infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à 

educação em instituições particulares’ (Art. 129). (...) É clara a concepção da educação pública como aquela 

destinada aos que não puderem arcar com os custos do ensino privado” (Vieira, 2008, p.93). Mais adiante, na 

Constituição de 1946, também permanece tal configuração: “o ensino primário oficial é gratuito para todos: o 

ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos (Art. 168, II)”. 

(Ibid., p.111). Importante ainda destacar que desde o Império, todas as legislações que versam sobre a educação 

permitem, e em certa medida incentivam, a iniciativa privada em todos os níveis de ensino. 
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crescia à revelia dos dispositivos legais, vão orientar a educação nacional até a 

promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em 

1961. (Vieira, 2008, p.107. Grifos meus). 

No período entre as décadas de 1940 e 1960, o Brasil passa pelo chamado nacional 

desenvolvimentismo, com maior modernização e desenvolvimento econômico, processo este 

que já havia se iniciado na década de 1930, mas que se acelera quando da possibilidade de 

substituição de importações pela indústria nacional, muito por conta do contexto da Segunda 

Guerra Mundial. Período este que também é marcado por conflitos internos entre oligarquias 

rurais, burguesia industrial, classe média e operariado, em que a disputa era marcada pela 

reivindicação de maior participação política e econômica e também por um projeto político de 

nação, que envolvia o atrito entre capital nacional e capital estrangeiro. 

A Constituição de 1946 “havia fixado num dos seus parágrafos (Art. 5 XV, d) a 

necessidade da elaboração de novas diretrizes para o ensino no Brasil que substituíssem aquelas 

consideradas ultrapassadas do Governo Vargas” (Freitag, 2005, p.98). Refletindo o contexto 

econômico e político, as perspectivas para o projeto educacional também foram marcadas por 

disputas e, depois de treze anos tramitando no Congresso Nacional, é promulgada em 1961 a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Vieira, 2008, p.112-113). A análise 

de muitos pesquisadores da educação (Vieira, 2008; Saviani, 2007; Freitag, 2005; Fernandes, 

1989) é de que, essa LDB favoreceu a iniciativa privada em detrimento da educação pública, 

mantendo a responsabilidade do Estado com educação apenas de forma complementar, além de 

prever repasse direto para construção ou reformas às instituições privadas, e concessão de 

bolsas subsidiadas para alunos através de processo seletivo.  

O período da Ditadura Militar, iniciado com o golpe de 1964 e findado em meados de 

1985, no que se refere à economia, o Brasil vive o chamado “milagre econômico”. A população 

urbana cresce junto ao desenvolvimento da indústria nacional. A LDB de 1961 se mantém, 

havendo apenas algumas reformas nas bases organizacionais, a fim de ajustar a educação ao 

modelo econômico do capitalismo de mercado associado dependente, articulado com a doutrina 

da interdependência (Saviani, 2007, p. 362). Tomava forma assim a concepção produtivista de 

educação. 

O aprofundamento das relações capitalistas decorrente da opção pelo modelo 

associado-dependente trouxe consigo o entendimento de que a educação jogava um 

papel importante no desenvolvimento e consolidação dessas relações. (...) O pano de 

fundo dessa tendência está constituído pela teoria do capital humano, que, a partir 

da formulação inicial de Theodore Schultz, se difundiu entre os técnicos da economia, 
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das finanças, do planejamento e da educação. E adquiriu força impositiva ao ser 

incorporada à legislação na forma dos princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, com os corolários do “máximo resultado com o mínimo de dispêndio”. 

(Ibid., p.363. Grifos meus). 

O papel estratégico e fundamental da educação alinhado ao projeto econômico e de 

desenvolvimento almejado, que já fora percebido no período getulista, ganha força e certo 

refinamento a partir da Teoria do Capital Humano - TCH, que entre outras coisas, entende a 

educação como investimento para o crescimento econômico5. Assim, na Constituição de 1967, 

além de manter o que já havia na de 1946 sobre a “educação como um direito de todos”, agora 

é acrescentada “como dever do Estado” (Vieira, 2008, p. 120). No entanto, esse dever do poder 

público não excluí a “liberdade de ensino” para a iniciativa privada, ao contrário, carrega como 

também dever do Estado o amparo técnico e financeiro à instituições privadas de ensino.  

Nos mesmos termos da Carta de 1946 (Art. 167), a Constituição de 1967 determina 

que o ensino seja ‘ministrado nos diferentes graus pelos poderes públicos’ (Art. 176). 

Embora ambas definam que este seja ‘livre à iniciativa particular’, nota-se, porém, 

uma importante diferença entre as mesmas. O texto de 1946 observa que devam ser 

‘respeitadas as leis que o regulam’ (Art. 167), ao passo que a Carta de 1967 avança 

visivelmente no terreno do subsídio ao ensino privado, estabelecendo que este 

‘merecerá amparo técnico e financeiro dos Poderes Públicos, inclusive mediante 

bolsas de estudo’ (Art. 176). (Ibid.).  

Outro ponto fundamental a ser destacado desta Constituição de 1967 é que ela 

desvincula a obrigatoriedade então existente da vinculação de recursos dos Estados e 

Municípios para a manutenção e desenvolvimento da educação, que era na Carta de 1946, 

mínimo 10% dos impostos dos Estados e Distrito Federal, e mínimo 20% para Municípios. Tal 

situação sobre o financiamento da educação pública só viria a ser revertido na década de 1980 

pela Emenda Constitucional 24/83, Art. 176, e depois de fato com a Constituição de 1988 (Ibid., 

p.121).  

Houve ainda no período militar duas grandes reformas: a Universitária (Lei nº 5.540 de 

1968) e a do Ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692 de 1971). Sendo esta última de maior interesse 

à esta pesquisa, destaca-se que ela se orienta para a contenção da demanda pelo ensino superior, 

“através da formação de quadros técnicos de nível médio, por meio da profissionalização” 

(Ibid., p.125). É com esta reforma também que a obrigatoriedade do ensino se expande do então 

                                                             
5 Sendo a Teoria do Capital Humano a síntese lógica entre economia política e educação, será dedicada no segundo 

capítulo uma parte para melhor desenvolvê-la e analisá-la.  
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primário para também o chamado ginásio, que a partir da mesma se chamaria de 1º grau (hoje 

chamado ensino fundamental I e II), atendendo crianças dos 7 aos 14 anos. O 2º grau, com 

duração de três anos, para adolescentes entre 14 e 17 anos (hoje chamado ensino médio), 

continua não sendo obrigatório, mas se institui a obrigatoriedade de habilitação profissional 

para as instituições que ofertarem essa etapa de ensino6 (Ibid., p.125-126). Ou seja, perpetua-

se, agora com nova roupagem, o que já verificamos no período do Estado Novo: ensino médio 

propedêutico para o mercado de trabalho, através do ensino técnico-profissionalizante para as 

classes baixas; e ensino médio propedêutico para o ensino superior para a prole das classes mais 

abastadas.  

O lema do Brasil no regime militar era “segurança e desenvolvimento”, 

desenvolvimento econômico com segurança. O modelo econômico adotado era associado-

dependente, com laços estreitados com os Estados Unidos da América e a chegada de muitas 

empresas internacionais.  

Com a entrada dessas empresas, importava-se também o modelo organizacional que 

as presidia. E a demanda de preparação de mão-de-obra para essas mesmas empresas 

associada à meta de elevação geral da produtividade do sistema escolar levou à adoção 

daquele modelo organizacional no campo da educação. Difundiram-se então, ideias 

relacionadas à organização racional do trabalho (taylorismo, fordismo), ao enfoque 

sistêmico e controle do comportamento (behaviorismo) que, no campo educacional, 

configuram uma orientação pedagógica que podemos sintetizar na expressão 

‘pedagogia tecnicista’ (Saviani, 2007, p.365-367). 

Saviani relata que a década de 1980 foi considerada uma “década perdida” para o Brasil, 

um período de recessão econômica, transição militar-civil do governo e muita disputa política. 

Mas ressalta que foi uma década fecunda no campo educacional, com o florescimento de 

sindicatos fortes, criação de especializações em diversas habilitações pedagógicas e nascimento 

de muitas associações em defesa da educação pública (Ibid., p.400-401).  

A abertura democrática culminou na Carta Magna de 1988, denominada “Constituição 

Cidadã”, vigente até os dias atuais. Comparada com as Constituições anteriores, ela é a mais 

                                                             
6 Sofia Vieira observa em sua pesquisa que essa obrigatoriedade de oferta de ensino profissional nunca se 

concretizou de fato nas escolas, e nas quais havia tal oferta, os jovens não saiam preparados para o ingresso no 

mercado de trabalho. Então, em 1982, a Lei nº 7.044 altera este dispositivo e “o novo texto substitui a orientação 

de ‘qualificação para o trabalho’ e ‘habilitação profissional’ pela ideia de ‘preparação’. A mudança dessas e outras 

expressões pareceu ser suficiente para referendar uma situação de fato – a não adoção da profissionalização por 

um contingente significativo de escolas, sobretudo as particulares de elite onde a preparação – não para o trabalho, 

mas sim para o vestibular – jamais foi posta de lado”. (Vieira, 2008, p.128. Grifos meus). 
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extensa em matéria de educação, e é com ela que se terá finalmente um princípio de direito 

amplo à educação: “igualdade de condições para acesso e permanência na escola” (Art. 206, I). 

É garantido, o princípio da gestão democrática do ensino público (Art. 206), [e no Art. 208] a 

educação como direito público subjetivo; o dever do Estado em prover creche e pré-escola às 

crianças de 0 a 6 anos de idade; a oferta do ensino noturno regular; o ensino fundamental 

obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso em idade própria; programas 

suplementares para permanência, tais como, material-didático, transporte, alimentação e 

assistência à saúde;  o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; 

(Vieira, 2008, p.131). Também no mesmo artigo oitavo, importante destaque para a etapa do 

ensino médio, com “progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio” 

(Ibid., p. 133). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece ainda a gratuidade de fato de instituições 

públicas de ensino - até então era permitida a cobrança de taxas realizada por instituições 

públicas de ensino, isentos apenas aqueles que comprovassem impossibilidade de pagamento - 

; mantém a liberdade de ensino e a coexistência entre instituições públicas e privadas, com a 

diferença que a partir de então, as instituições privadas devem obedecer a legislação da 

educação nacional e passar por autorização e avaliação do poder público (Art. 209); é instituto 

também concurso público para o magistério, assim como plano de carreira e piso salarial. Pela 

primeira vez também, fica estabelecido que a não oferta ou oferta irregular das etapas e 

modalidades obrigatórias pelo Poder Público, implica em crime de responsabilidade (Art. 208). 

O regime será de colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com 

atendimento prioritário à escolaridade obrigatória (Art. 211), (Brasil, 2015, p. 221-223).  

Conforme destacado anteriormente, a LDB de 1961 foi resultado de longos anos de 

debate e muita disputa, e seu resultado foi alvo de muitas críticas por parte de educadores e 

pesquisadores em educação, assim, tais debates jamais cessaram. No período de abertura 

democrática começa-se a discutir a possibilidade de uma nova LDB, e a Constituição de 1988 

abriu o caminho necessário para este projeto. Novamente, apenas depois de muito debate, com 

muita disputa político-ideológica entre setores da sociedade e diferentes movimentos 

educacionais, é aprovada em 1996 a nova LDB (Lei nº 9.394), vigente até os dias atuais.  

Ainda não sendo uma etapa obrigatória, o ensino médio mantinha-se restrito às camadas 

da população que poderiam “investir” nesta etapa do ensino, pois mesmo que houvesse 

instituições públicas e gratuitas de ensino médio, elas não eram suficientes. Este cenário, 

sobretudo nas décadas de 1980 e 90, gerou um descrédito sobre a escolarização por parte dos 

jovens das camadas populares, que além da dificuldade em conseguir uma vaga no ensino 
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médio, também não recebiam qualificação profissional nesta fase, restando-lhes assim, o 

abandono dos estudos ao final do ensino fundamental e a procura por subempregos – realidade 

esta que persiste ainda hoje nas camadas mais pobres da população.  

O principal objetivo do Poder Público neste momento era de erradicação do 

analfabetismo e universalização do ensino fundamental. O ensino médio só se tornaria etapa 

obrigatória em 2009, através da Emenda Constitucional nº 59 que altera o artigo oitavo, incisos 

I e II, que estabelecia a obrigatoriedade e oferta dos 7 aos 14 anos, e que a partir de então passa 

a ser dos 7 aos 17 anos de idade, além de “progressiva universalização do ensino médio 

gratuito” (Brasil, 2015, p.221). Essa EC não traz alterações substanciais quanto aos recursos 

para esta etapa de ensino que torna-se obrigatória, mantendo os mesmos valores já acordados 

pela LDB de 1996, de mínimo de 18% da arrecadação de impostos para a União, e 25% para 

Estados, Distrito Federal e Municípios (Art. 212), (Ibid., p.223), acrescentando apenas o inciso 

VI no Artigo 214, sobre o “estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto” (Ibid., p.225).  

A nova LDB mantém e reforça os dispostos na Carta Magna e regulamenta em maiores 

detalhes todas as etapas e modalidades do ensino. Atribuí aos Municípios prioridade na oferta 

de creches, ensino infantil e ensino fundamental I; aos Estados, a prioridade com o ensino 

fundamental II e ensino médio; e à União, escolas técnicas e universidades federais (Vieira, 

2008, p.138-139). A nova LDB também regulamenta o magistério, exigindo formação 

adequada para cada etapa de ensino, além de pisos salariais e diretrizes para plano de carreira. 

 Também na década de 1990 é discutido e aprovado em 1996 o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, através 

da Lei nº 9.424, e em 2000 é promulgado o Plano Nacional de Educação.  

A curto prazo, a criação do FUNDEF apoiou a necessária expansão do ensino 

fundamental visando sua universalização e tornou possível o pagamento de melhores 

salários aos professores das regiões mais pobres do país. No médio e longo prazos, 

todavia, tal instrumento contribuiu para acentuar disparidades na aplicação de 

recursos das outras etapas da educação básica – a educação infantil e o ensino médio 

– e entre as unidades da federação. Tudo isso contribuiu para o desejo de uma nova 

reforma, desta feita, da criação de um fundo que agregasse recursos para toda a 

educação básica (Ibid., p.142. Grifos meus).   

Fora criado então, através da Lei nº 11.494 de 2007, o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -

Fundeb. Este é orientado pelo princípio da distribuição de recursos de acordo com o número de 



23 
 

alunos e considera-se Educação Básica: creches, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, 

educação especial e educação de jovens e adultos (Ibid., p.144). O Fundeb foi criado com 

vigência de 14 anos, tendo vencimento neste ano de 2020.  

No terceiro capítulo analisaremos mais detidamente o funcionamento do Fundeb com 

especial atenção ao ensino médio. Também neste capítulo, poderemos observar o reflexo das 

legislações aqui analisadas historicamente com a relação à atuação da iniciativa privada na 

educação atualmente. Mas antes, seguiremos a proposta deste capítulo na compreensão do papel 

da educação como elemento estratégico ao desenvolvimento nacional.  

1.3.Educação como fator de desenvolvimento econômico 

Desde meados dos anos oitenta organizações mundiais tem atentado para o papel 

estratégico da educação no desenvolvimento econômico e social das nações. Em linha com 

práticas e políticas que atendem uma racionalidade de refundação do liberalismo - este que se 

consolidou sobretudo pós período de estados de bem-estar social - organizações internacionais, 

tais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional – FMI, a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, têm apresentado diretrizes educacionais 

por meio de acordos políticos e econômicos entre nações. Tais acordos e diretrizes, se 

organizam conforme a realidade de blocos econômicos e apresentam estratégias que visam o 

desenvolvimento econômico dos países, desses blocos, e consequentemente, o 

desenvolvimento econômico mundial. Para a agenda educacional, a OCDE mostrou-se uma das 

mais atuantes. Fundada em 1961, absorveu teorias econômicas que vinham sendo 

desenvolvidas na época, entre elas, a Teoria do Capital Humano (síntese lógica entre economia-

política e educação).  

A inovação da TCH foi adicionar o comportamento humano e as relações sociais à 

ciência econômica. Assim, o agente humano passou a ser compreendido na organização 

produtiva como um capital e, portanto, deve ser observado como investimento, que trará 

retornos econômicos para o desenvolvimento nacional. Além de não serem mais entendidos 

como dever exclusivo do Estado, diretos sociais tais como saúde e educação, passam a ser 

compreendidos como investimento, organizados em forma de cálculo, ou seja, através de uma 

razão matemática, daquilo que foi investido e seu retorno direto na economia. Com tal teoria 

validada e disseminada por órgãos internacionais, a relação direta entre educação e economia 

se consolida de forma objetiva e massiva, de tal modo que, conforme políticas adotadas 

mundialmente, por governas da direita à esquerda, se convencionou compreender a educação 

como investimento antes de ser considerada como um direito. 
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De tal modo, pudemos observar por meio da história das legislações brasileiras que o 

planejamento nacional de educação nasce da necessidade de instruir para o trabalho, e assim, a 

educação foi ao longo dos anos sendo organizada e planejada em função da divisão social do 

trabalho. Neste final do século XX, tal prática, de se pensar educação com vistas ao 

desenvolvimento econômico, adquiri corpo e forma consistente, ao passo que é amparada por 

uma teoria econômica, incorporada e disseminada internacionalmente como parte de acordos 

econômicos-políticos.  

Como nossa pesquisa é sobre a educação brasileira atual, e este capítulo dedica-se à 

análise histórica que dará sustentação aos capítulos sequentes, faz-se necessária a compreensão 

de que mudanças histórico-sociais não são feitas com cortes definitivos, em momentos 

marcados e específicos. Trata-se sempre de uma construção, uma constelação de 

acontecimentos pulverizados ao longo da história. Assim, gostaríamos ainda de observar alguns 

movimentos que marcaram a organização e o planejamento da educação nacional em diferentes 

períodos, e o papel da educação como instrumento estratégico de desenvolvimento e projeto de 

nação.  

Em 1930, quando da criação de um Ministério da Educação e Saúde e do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, é que o Estado brasileiro começa a organizar a educação, como 

parte de um projeto de desenvolvimento nacional. A partir de tal manifesto, buscou-se então 

um plano educacional que seria instrumento de introdução da racionalidade científica na 

educação, sendo a ciência considerada como elemento modernizador, por excelência, no 

ideário escolanovista. A partir do Estado Novo, o plano torna-se “instrumento de modernização 

oriunda dos pioneiros [revestida], porém, do caráter de instrumento de controle político-

ideológico que marca a política educacional do período” (Saviani, 1999, p.133. Grifos meus). 

Entre 1946 e 1964 torna-se “instrumento da ação do Estado a serviço do desenvolvimento 

econômico-social do país e a ideia de plano de educação como mero instrumento de uma 

política educacional que se limita a distribuir recursos na suposição de estar, dessa forma, 

preservando a liberdade de iniciativa no campo educacional” (Ibid. Grifos meus).  

Na Ditadura Militar mantem-se o aspecto de instrumento modernizador mas com a 

introdução da racionalidade tecnocrática na educação. “No período de transição 

correspondente à ‘Nova República’, entre 1985 e 1989, em nome do combate ao autoritarismo 

se pretendeu introduzir uma ‘racionalidade democrática’ que acabou gerando dispersão e 

descontrole de recursos e justificando práticas clientelistas” (Ibid., p.134. Grifos meus). “A 

partir de 1990 a ‘racionalidade financeira’ é a via de realização de uma política educacional 

cujo vetor é o ajuste aos desígnios da globalização através da redução dos gastos públicos e da 
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diminuição do Estado visando tornar o país atraente ao fluxo do capital financeiro 

internacional” (Ibid., p.134. Grifos meus). 

Os anos noventa foram marcados por mudanças definitivas no contexto econômico-

político mundial. Com o fim da Guerra Fria, estava dada a vitória do capitalismo, que a essa 

altura, já era global suficiente para tornar-se hegemônico. Desde o final da década de 1970 

ganha força um novo tipo de liberalismo, agora reformulado, ultraliberal, denominado 

neoliberalismo7. O Brasil acompanhou o movimento de globalização e do capitalismo 

neoliberal em seu processo de abertura democrática ao final da década de 1980 e foi se 

desenvolvendo ao longo da década de 1990, seguindo orientações de organizações mundiais 

para corte de gastos públicos, diminuição da máquina estatal e, entre outras coisas, investimento 

em educação, a fim de universalizar o acesso ao ensino infantil e fundamental. Desta forma, tal 

contradição - que é própria ao sistema capitalista – de universalizar o ensino fundamental 

concomitante à corte de gastos públicos, só poderia resultar em uma estrutura pública incoerente 

e disfuncional, (e por sua incoerência interna, externa e disfuncionalidade em dar conta da 

realidade nacional, não denominamos de sistema público de educação) com salas de aulas 

superlotadas, professores mal remunerados e mal preparados, infraestrutura deficitária ou 

inexistente em muitos aspectos. 

Corroborou com a abertura democrática brasileira e o processo de universalização da 

educação que viria a ocorrer a partir de então, a Declaração Mundial sobre Educação para 

todos, resultado da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, organizada pela 

UNESCO e realizada em março de 1990 em Jomtien, Tailândia. Esta conferência tinha o intuito 

de chamar a atenção para a gravidade da situação da educação em todo o mundo – de certo já 

muito influenciada pela disseminação da Teoria do Capital Humano - pois, apesar de as nações 

de todo o mundo já afirmarem na Declaração Universal dos Direitos Humanos que “toda 

pessoa tem direito à educação” realidades alarmantes para a época ainda persistiam, como 

milhões de crianças ainda não terem acesso ao ensino primário, milhões de adultos analfabetos 

e jovens e adultos analfabetos funcionais (UNESCO, 1990). Certamente, nesse início dos anos 

1990, algumas centenas de milhares dessas crianças, jovens e adultos, eram brasileiros/as.  

Acompanham as ideias neoliberais um novo modelo de produção, pois o modelo 

fordista-taylorista do início do século já não dava mais conta das transformações tecnológicas 

e culturais. O modelo toyotista de produção busca garantir mais eficácia e eficiência, ou seja, 

solução rápida dos problemas, “defeito zero” com o menor custo possível. Visando tais 

                                                             
7 Esta passagem sobre a refundação do liberalismo e algumas das correntes que formaram o neoliberalismo, será 

desenvolvida e analisada no segundo capítulo.  
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objetivos, esse modelo de produção lança mão de técnicas e tecnologias que vão além dos 

mecanismos organizacionais e materiais de produção, pois seria necessário mudar sobretudo a 

mentalidade e a formação do trabalhador dessa nova era. A Teoria do Capital Humano, que 

compreendia a necessidade de incluir o agente humano como capital fundamental do processo 

de produção, e que entendia a educação como um investimento fundamental para maior 

acumulação de capital e crescimento econômico, também fora incorporada no modelo toyotista 

de produção.  

Assim, a possibilidade de uma “racionalidade social” para a educação, como sugere 

Saviani (1999, p.134), ou uma racionalidade de fato democrática, não se desenvolveu no Brasil, 

e o que vimos a partir dos anos 2000 foi o desenvolvimento de uma racionalidade neoliberal. 

De tal modo, a iniciativa privada que, conforme explicitamos, por toda a história da educação 

brasileira teve espaço e apoio do Estado, vai se expandindo cada vez mais, eclipsando aos 

poucos a educação pública na tentativa de ocupar o espaço público na construção de um sistema 

nacional de educação.  

1.4.Sistemas Privados de Ensino  

Grupos privados de ensino têm expandido seus negócios na educação básica, ofertando 

diversos serviços tais como, materiais didáticos, formação de professores, processos de 

avaliação interna e externa, “soluções complementares”, enfim, uma “cesta de produtos e 

serviços”, oferecidos não apenas na rede privada mas também para a rede pública de ensino 

básico, que se cunhou chamar de “sistemas privados de ensino” (Adrião, et.al., 2015). No 

entanto, nas referências que adotamos aqui (Adrião, et.al., 2015; 2009; Adrião e Domiciano, 

2018; Bertagna e Borghi, 2011; Sousa e Oliveira, 2003), que desenvolvem pesquisas sobre a 

atuação desses grupos, não encontramos discussão sobre o conceito de “sistema”. Com base 

nas discussões apresentadas anteriormente, tentaremos aqui um exercício de reflexão sobre a 

noção de “sistema” utilizada pela rede privada. 

Conforme alguns colégios mais antigos da rede privada foram alcançando notoriedade 

com suas metodologias e materiais de ensino, foram expandindo seus negócios e formando a 

“cesta de produtos e serviços”, consolidando e expandindo assim suas marcas. À este pacote de 

produtos e serviços, tais marcas auto intitulam de “sistema”. Pode-se supor que a rede privada 

tenha sistemas de ensino se considerarmos “sistema” como um conjunto de métodos e modos 

de fazer. À esta definição, o conjunto de materiais e programas que tais redes oferecem, formam 

um sistema de ensino.  
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Poderíamos supor também que tais redes privadas formam um sistema pois atendem os 

preceitos levantados por Saviani: intencionalidade; unidade; variedade; coerência interna e 

coerência externa. No entanto, o autor referia-se à um projeto nacional, e aqui trata-se de um 

projeto de mercado. Observaremos em capítulos sequentes que o mercado educacional de 

ensino superior expandiu imensamente seus negócios nas últimas décadas, e ao que tudo indica, 

nos últimos anos, tem expandido também os negócios no promissor mercado da educação 

básica.  

A educação básica é ainda majoritariamente pública no Brasil, portanto, a rede pública 

é a maior concorrente deste novo mercado. Para fazer frente à isso, tais empresas tem investido 

cada vez nas propagandas de suas marcas, por meio dos resultados no Enem, na apresentação 

de novas tecnologias e métodos educacionais, soluções complementares como programas de 

educação socioemocional etc. Assim, ao dizer que determinada marca tem um sistema de 

ensino, ela está vendendo a ideia de que, nesta rede, há organização, método definido, 

coerência, resultado. Com isto, veremos também no terceiro capítulo que, uma das formas mais 

eficientes de expansão do mercado educacional na educação básica tem sido a venda de tais 

sistemas para a rede pública, ou seja, mina-se a concorrência com a rede pública utilizando-se 

de seus próprios recursos.  

Um sistema, nos termos apresentados por Saviani e por nós aqui endossado, refere-se à 

um projeto nacional de educação, que atenda toda a população em sua diversidade e tenha como 

base de sustentação a transformação da realidade e supressão (ou ao menos a diminuição) de 

desigualdades historicamente consolidadas justamente pela falta de um sistema nacional de 

educação. Nota-se também que, as redes privadas de ensino, podem até ter sistemas de ensino, 

mas nunca formarão um sistema de educação. Este requer, conhecimento dos problemas 

educacionais, conhecimento da realidade nacional e a formulação de um plano nacional de 

educação sustentado por uma teoria da educação. Não cabe ao mercado, e nem poderia caber 

ao mercado, formar um sistema de educação.  

Deste modo, o uso “irrefletido” do termo “sistema” na rede privada de educação básica, 

parece ser mais uma estratégia de marketing que visa, não apenas a concorrência dentro do setor 

privado, mas sobretudo, para fazer frente à rede pública. Assim, cada vez mais, a rede privada 

tem ocupado espaços públicos e verbas públicas na promoção e expansão de seus “sistemas” 

de ensino. Seja se utilizando da propaganda baseada na ideia de um sistema de ensino 

estruturado e organizado, frente à “desorganização” da rede pública; seja na validação de seus 

métodos e materiais de ensino referendados por avaliações tais como o Enem; seja na 
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participação da elaboração dos materiais didáticos e do currículo nacional; seja na própria 

utilização do Estado como “parceiro” à promoção de seus sistemas.  

Em outras palavras, com o endosso da ideia de possuir sistemas de ensino, carregado 

nos nomes de suas marcas, a rede privada, consolidada atualmente em grandes grupos do 

mercado educacional, pretende ter em suas mãos o controle da educação nacional. No entanto, 

os grupos privados de educação, podem ter uma educação sistematizada, mas nem por isso 

formam um sistema de educação. 

Pudemos então observar, por meio das legislações, a permissividade histórica do Estado 

brasileiro com relação à iniciativa privada, em detrimento do fortalecimento, qualificação e 

organização nacional da educação pública. Na Assembleia Constituinte de 1988, Florestan 

Fernandes já dizia que o nosso principal problema seria estabelecer um sistema de ensino 

comum, em que pobres e ricos fossem postos na mesma situação educacional (Fernandes, 1989, 

p.130).  

O desenvolvimento capitalista desigual conferiu ao Brasil uma condição peculiar: a 

privatização do público, conceito difundido por Anísio Teixeira. O Estado burguês 

preenche duas funções básicas: uma, de acumulação do capital; outra, de impedir que 

desigualdades extremas desemboquem em um impasse, na inviabilidade da nação 

como comunidade política. Desde a emergência do Estado “nacional”, este se 

concentrou na primeira função e se descuidou quase completamente da última. (...) A 

privatização do público impôs-se em favor dos interesses particulares, leigos e 

confessionais. Logo, se inicia o eclipse gradativo do ensino público, que se alçaria, 

sob a ditadura instaurada em 1964, em política de obsoletização provocada da escola 

pública e de reforço da acumulação de capital através do ensino concebido como 

mercadoria. (Ibid., p.33; 36).  

Florestan Fernandes já alertava para o eclipse da educação pública no final dos anos 

oitenta, justamente porque as legislações educacionais (e econômicas) que estavam sendo 

definidas naquele momento, junto às mudanças econômico-políticas que já se desenhavam 

mundialmente, abriria os caminhos necessários para a sobreposição da educação privada no 

Brasil.   
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Capítulo 2 

Economia Política e Educação 

Seguindo a argumentação apresentada, neste capítulo, exploraremos brevemente como 

a educação é objeto de interesse elementar da economia política que surge com o Estado Liberal 

e se desenvolve com o sistema capitalista de produção, mostrando como as ideias de educação 

(valores e modelos pedagógicos) e políticas educacionais, estão imbricadas com o sistema 

econômico e que elas se organizam de acordo com a divisão do trabalho e estratificação 

estabelecidas em cada momento e sociedade. 

Tendo observado que a educação torna-se agenda de governo para toda a população 

somente a partir do Estado Liberal, analisaremos ainda o contexto e as ideias do Liberalismo 

clássico e do Liberalismo refundado (neoliberalismo), destacando a Teoria do Capital Humano 

e o princípio da liberdade, que serão fundamentais para educação como agenda da 

governamentalidade liberal e neoliberal, associado ao contexto e história das políticas 

educacionais no Brasil. Veremos ainda os princípios gerais que norteiam a racionalidade 

neoliberal através de organizações mundiais que direcionam a economia política globalizada e 

o contexto brasileiro.  

2.1. Contextualizando Economia Política e Educação 

O início de século e virada do milênio vem sendo marcado por grandes transformações, 

sobretudo nas tecnologias e técnicas de produção e comunicação, que impactam e transformam 

também as relações sociais e de trabalho. A internet e o celular, por exemplo, são inventos que 

tornam-se um fato histórico-mundial8, assim como tantos outros inventos que transformam os 

modos de produção e consequentemente, os modos de vida. O desenvolvimento do capitalismo 

possibilitou essas transformações no âmbito da produção e das relações de trabalho e foi, assim, 

concomitantemente transformando a si próprio, as suas regras e métodos, mas sem alterar a sua 

máxima: o lucro, a acumulação de capital e a concentração de riqueza. Também os tipos de 

educação (ou instrução) foram sendo transformadas, sempre pari passu às transformações do 

capitalismo e da divisão do trabalho.  

                                                             
8 “Quanto mais os círculos singulares que atuam uns sobre os outros se expandem no curso desse desenvolvimento, 

quanto mais o isolamento primitivo das diferentes nacionalidades é destruído pelo modo de produção 

desenvolvido, pelo intercâmbio e pela divisão do trabalho, que surge de maneira natural entre as diferentes nações, 

tanto mais a história torna-se uma história mundial” (MARX, 1977). 
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As transformações do sistema econômico e de produção, no contexto da Revolução 

Francesa, Revolução Industrial e do Liberalismo, resultaram na noção de economia política, 

que mudaria completamente os sistemas de pensamento e de organização das sociedades. 

Assim, o conceito de economia política é fruto do próprio sistema capitalista e sua relação com 

o Estado, e essa noção foi fundamental para o seu desenvolvimento e consolidação. “A palavra 

economia vem de casa e de lei, e significa de ordinário apenas o governo sábio e legítimo da 

casa, em vista do bem comum de toda a família. O sentido do termo foi em seguida sendo 

estendido para o governo da grande família que é o Estado” (Rousseau, 2015, p.106).  

Desta forma, é a economia política que possibilita o governo de uma nação, de uma 

população, diferentemente da soberania, autoridade suprema que comandava particulares. 

Assim, o que está em jogo a partir de então, não é mais a legitimidade ou não do soberano, se 

ele pode ou não governar, e sim uma limitação para que não se governe demais. Antes, essa 

limitação era colocada pelo Direito, agora, ela é apresentada e implementada pela Economia 

Política. É ela que irá possibilitar a autolimitação do governo, e será a própria forma de governo 

do Estado Liberal, pois, a partir de então, o governo das nações se fará pela liberdade política 

e econômica da população. Em um Estado Absolutista, os súditos agem de acordo com a 

vontade do monarca, apenas devem cumprir suas funções conforme as ordens que recebem, 

havia de se comandar os súditos individualmente. Uma população, por sua vez, deve ser 

administrada, organizada, nos termos de uma biopolítica9, pois o governo liberal, na forma de 

um “grande pai” deverá então dar conta de todos os aspectos da vida dessa população.  

Com a emergência da economia política, com a introdução do princípio limitativo na 

própria prática governamental, realiza-se uma substituição importante, ou melhor, 

uma duplicação, pois os sujeitos de direito sobre os quais se exerce a soberania política 

aparecem como uma população que um governo deve administrar. É ai que a linha de 

organização de uma ‘biopolítica’ encontra seu ponto de partida. Mas quem não vê que 

isso é apenas uma parte de algo bem mais amplo, que é essa nova razão 

governamental? (Foucault, 2008a, p.30). 

Assim, o interesse pela educação de uma população só é possível a partir dessa nova 

forma de governo, pois, ela só será possível para cidadãos livres. Da mesma forma ocorreu no 

                                                             
9 Termo cunhado pelo filósofo Michel Foucault para designar a forma de governo que surge com o Estado Moderno 

Liberal, em que a vida dos sujeitos – em todas as suas esferas, não somente biológica como também as 

subjetividades – tornam-se objeto da governamentalidade, e de várias formas, torna-se agenda e estratégia de 

governo. 
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Estado brasileiro, conforme visto em capítulo anterior, onde o interesse do governo pela 

educação da população só surge no contexto do fim do regime escravocrata.  

Já no final do século XVII, mas fundamentalmente no século XVIII, as ideias de 

educação para a população e os processos de formação e instrução se espalham em países da 

Europa. Filósofos como Locke, Rousseau ou Kant, dedicaram boa parte de seus ensinamentos 

e escritos às ideias educacionais. De forma geral, o objetivo era tirar a educação das mãos da 

Igreja e levá-la para as famílias e/ou para o Estado. Aos cidadãos “bem-nascidos”, futuras 

lideranças, políticos e patrões, havia uma espécie de educação formal realizada por preceptores, 

um filósofo normalmente, que cuidava individualmente da formação e da instrução de uma 

única criança, ou no máximo das crianças de uma família. Quanto às crianças das classes 

populares, em países como a Inglaterra, por exemplo, já em meio a primeira revolução 

industrial, os trabalhadores da próxima geração ficavam ainda sob a tutela da Igreja com as 

escolas de trabalho (Workhouse-schools) “que preparam para as atividades relacionadas com a 

indústria fundamental do país, a indústria têxtil da lã, doutrinando-as ao mesmo tempo na 

religião oficial” (Manacorda, 2010, p.275). Ainda no século XVII já havia também 

movimentações para promover a instrução experimental físico-matemática (Ibid.), e já 

começam a aparecer os caminhos para o “século das luzes”. 

Educar humanamente todos os homens torna-se o grande objetivo da educação 

moderna: de várias maneiras, com diferentes iniciativas e não sem graves recaídas no 

paternalismo e no assistencialismo, os iluministas, os novos utopistas, os 

reformadores e os revolucionários deste século tentam concretizar este ideal. (Ibid., 

p.288).  

A população livre precisará então de instrução oficial, organizada pelo Estado, 

especialmente para o trabalho, pois até então, educação era privilégio do clero e de algumas 

faixas da nobreza10. Vê-se assim que, os estratos sociais modificam-se nos termos de quem e 

do que os compõe, passam de regimes de estamentos, compostos por servos ou escravos, para 

o regime de classes sociais, compostas por cidadãos livres. Se no Estado Liberal os governos 

interessam-se pela educação dessas novas classes recém libertas, é para melhorar governar, 

pois, os novos processos de produção precisarão de uma força de trabalho livre e instruída. 

                                                             
10 (...) a população é uma abstração se deixo de lado as classes que a compõem. Essas classes são, por sua vez, 

uma palavra sem sentido se ignoro os elementos sobre os quais repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o 

capital etc. Esses supõe a troca, a divisão do trabalho, os preços etc. O capital, por exemplo, não é nada sem 

trabalho assalariado, sem valor, dinheiro, preços etc. Se começasse, portanto, pela população, elaboraria uma 

representação caótica do todo (...) (Marx, 2008, p.258). 
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Assim, o ideal de educar à todos, vai se concretizando conforme as necessidades do sistema de 

produção capitalista liberal, ou, conforme as demandas da economia política.  

O ponto é que, no século XVIII a educação passa a ser encarada como uma questão 

político-governamental, um meio de administrar e gerir a população. Já na primeira fase da 

Revolução Industrial (final do século XVIII e primeira metade do XIX), começa-se identificar 

a divisão do trabalho que se inicia neste novo período - que a essa altura já se configurava pelo 

desenvolvimento do liberalismo econômico e do sistema capitalista de produção -, e que se 

acentua na segunda fase (segunda metade do século XIX). Assim, um tipo de educação se 

tornaria fundamental para o Estado e para os industriais, a fim de instruir as novas classes 

trabalhadoras, que agora teriam de operar máquinas e executar tarefas que antes não existiam. 

Fábrica e escola nascem juntas - ao menos a escola como centro da educação e nos moldes tais 

quais a conhecemos, daí muitas de suas características serem semelhantes às de uma fábrica. 

Este duplo processo, de morte da antiga produção artesanal e de renascimento da nova 

produção de fábrica, gera o espaço para o surgimento da moderna instituição escolar 

pública. Fábrica e escola nascem juntas: as leis que criam a escola de Estado vêm 

juntas com as leis que suprimem a aprendizagem corporativa (e também a ordem dos 

jesuítas). (...) Nasce, simultaneamente, a nova ciência da economia política, como 

análise científica e como “ideologia” destes novos processos: nos seus autores (de 

Smith a Ricardo) são frequentes as considerações sobre os prejuízos que a revolução 

industrial provoca não somente aos adultos, mas também às crianças, explorando seu 

trabalho e privando-os de qualquer instrução. Na análise desses prejuízos estará 

baseada a “crítica da economia política” promovida pelos socialistas (Marx). 

(Manacorda, 2010, p.303).   

Das correntes liberais às socialistas, a economia política colocou desde o início a 

questão da educação (ou ao menos da instrução) como um dos aspectos fundamentais para o 

desenvolvimento econômico e do Estado. Para tal desenvolvimento, se fazia necessário um 

processo de politização, laicização e massificação da instrução. Assim, a educação torna-se 

objeto de disputa no campo ideológico-político, onde políticos e teóricos serão os protagonistas 

desta batalha.  

Segundo o pedagogo contemporâneo Bernard Charlot (2013), a educação é política 

porque, entre outras coisas, ela transmite os modelos sociais e reflete as relações de força entre 

grupos e classes sociais na sociedade; também porque, a classe dominante impõe suas ideias 

políticas como se fossem as da sociedade global, mascarando a desigualdade, a injustiça e a 



33 
 

opressão11. Desta forma, mesmo com o fim do feudalismo, em que se justificava que o destino 

dos estratos da sociedade eram determinados por Deus e pela vontade de seus soberanos, no 

Estado Liberal do capitalismo industrializado, a divisão do trabalho estabelecida cumpre a 

função de manutenção das novas classes: a burguesia e o proletariado. A prole do operariado 

aprenderá a operar máquinas e para isto, uma instrução elementar de aprender ler, escrever e 

fazer algumas contas básicas já seria suficiente. A prole da burguesia e dos industriais por sua 

vez, teriam outro tipo de educação, que não seria apenas instrução, mas uma formação mais 

ampla em nível básico e depois a possibilidade de formação superior.  

As pesquisas históricas e sociológicas da educação reconhecem que sempre houve 

formas distintas de educação de acordo com a estratificação social existente e em função da 

divisão do trabalho em dada sociedade (Bourdieu, 2012; Freitag, 2005; Manacorda, 2010; 

Marrou, 1990; Saviani, 2007). Manacorda (2010), por exemplo, demonstra essa segregação 

escolar - em função da divisão do trabalho e das classes – em diversos períodos da história, 

apontando que a instrução só se tornará um direito universal dos seres humanos após a Segunda 

Guerra Mundial, onde esse direito se encontrará na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

em seu artigo XXVI: “Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 

instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está 

baseada no mérito” (ONU, 1948, p.14).  

Manacorda (2010) nos traz exemplos dessa segregação dos tipos de educação, na Itália 

especialmente, e também de outros países, ainda no século XX; também Bourdieu (2012) 

demonstra que o sistema de educação na França é ainda hoje divido em liceus, para as classes 

mais abastadas com formação mais ampla e erudita, e os colégios, para as classes populares, 

com um ensino básico e técnico-profissional, sendo no sistema francês, apenas o ensino 

elementar (primário e fundamental) igual para todos. Assim como vimos em capítulo anterior, 

por meio de alguns autores brasileiros, bem como com a análise de algumas das legislações 

educacionais, no Brasil a educação foi por muito privilégio de alguns e é ainda hoje 

extremamente desigual, conforme analisaremos ao longo da pesquisa.  

Vê-se assim que, a educação sempre fora organizada em função da divisão social do 

trabalho e conforme as estratificações sociais, de acordo com os períodos e os contextos 

econômico-políticos. Desta forma, nem mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

entende-se educação como direito ao conhecimento, ou à formação intelectual, de forma 

                                                             
11 “(...) a classe dominante é sempre um demiurgo que configura a sociedade toda à sua própria imagem e 

semelhança” (Manacorda, 2010, p.57). 
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igualitária e universal; é antes consolidada como um direito à instrução, assim entendida em 

função da manutenção da subsistência, em conformidade com a divisão do trabalho e as 

divisões de classes sociais, em nome do desenvolvimento econômico das nações. 

2.2. O investimento em capital humano e o concorrencialismo nas relações de trabalho 

Com o avanço e desenvolvimento do liberalismo e do sistema capitalista de produção, 

poderia se esperar que a educação passasse a ser um direito universal, superando a noção de 

direito à instrução elementar, que atende à divisão social do trabalho. No entanto, o que se viu, 

de forma geral, foi um maior alinhamento entre os projetos de desenvolvimento econômico-

político e as finalidades educacionais das nações. O que em outros momentos nascia da 

necessidade imediata – dada as novas configurações políticas, econômicas e sociais – sobre 

como conduzir trabalhadores livres e não mais escravos ou servos, sobretudo a partir da segunda 

metade do século XX, começa a se organizar como planejamento de governo a longo prazo. O 

que dará base à incorporação da educação no cálculo governamental como elemento estratégico 

fundamental (e não mais acessório) à economia política será a Teoria do Capital do Humano.  

A Teoria do Capital Humano - TCH, desenvolvida na década de 1960 na Escola de 

Chicago, é a síntese lógica entre economia política e educação. Ela irá embasar, em termos de 

teoria, baseada sobretudo na ciência econômica, as ideias já apresentadas sobre o 

desenvolvimento da educação em função das divisões sociais do trabalho e do desenvolvimento 

econômico. Assim, é a partir deste momento que a educação, ou, a formação de capital humano, 

passa ser parte fundamental da economia política e da agenda de governos que almejam o 

desenvolvimento de seus países.  

A refundação do liberalismo, denominada neoliberalismo, apresentou-se por diferentes 

experiências, em momentos e países distintos. O neoliberalismo desenvolvido nos Estados 

Unidos têm papel fundamental mundialmente – muito atribuído aos acontecimentos históricos, 

como, por ser um Estado que se funda através dos preceitos liberais, e por representar a defesa 

do capitalismo contra o socialismo na Guerra Fria. Também, em um segundo momento, o 

neoliberalismo desenvolvido nos Estados Unidos é importante para compreender os processos 

neoliberais desenvolvidos no Brasil, devido a relação política e econômica (associado-

dependente) que se estabeleceu no período militar brasileiro e permaneceu durante as décadas 

de 1980 e 90. A corrente norte-americana tem suas diferenças daquele “neoliberalismo à 

europeia”, pois, “o liberalismo, nos Estados Unidos, é toda uma maneira de ser e pensar” 

(Foucault, 2008a, p.300-301), desde sua independência da Inglaterra. 
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Alguns dos mais famosos e nomes da Economia vêm da Escola de Chicago, famosa por 

muitas das obras lá produzidas e amplamente divulgadas, e também por seu sólido viés 

(neo)liberal nesta área. Tal escola de pensamento foi fundamental para a consolidação e difusão 

desse liberalismo renovado, reinventado que chamamos de neoliberalismo ou também, 

ultraliberalismo. Tal notoriedade advém de teorias que predominaram mundialmente e por 

inovações na área, que apresentaram elementos cujos quais o sistema capitalista de produção e 

o liberalismo precisavam naquele momento para se reinventar, se fortalecer e se disseminar 

globalmente. 

Após a segunda guerra mundial, a Universidade [de Chicago] passou por 

transformações que culminaram na abordagem hoje chamada de “estilo-Chicago”. 

Esta abordagem também é conhecida como “Teoria dos preços” por causa do papel 

fundamental que os preços muitas vezes possuem, lança luz não só sobre os temas 

mais fundamentais da economia tradicional (por exemplo, consumo, poupança, 

tributação, regulamentação, etc.), mas também foi pioneira no uso de ferramentas 

econômicas para estudar uma grande variedade de comportamentos humanos (por 

exemplo, crime e corrupção, discriminação, casamento). (Monteiro, 2016, p.40. 

Grifos meus). 

Parece que esta foi a grande inovação da Escola de Chicago, e por sua vez, a grande 

virada da economia política que faltava para sedimentar o que viria a ser o novo liberalismo: o 

comportamento humano, o agente humano e as relações sociais como objetos da Economia. 

Um dos primeiros economistas a inserir o agente humano em suas pesquisas, nestes termos, foi 

Theodore Schultz, um dos pioneiros da Teoria do Capital Humano. Já abordava a questão em 

trabalhos anteriores, com pesquisas sobre agricultura e também com o livro O Valor Econômico 

da Educação, de 1964, mas o livro que consolida a TCH, intitulado O Capital Humano – 

Investimentos em Educação e Pesquisa, foi publicado somente em 1971, originalmente nos 

Estados Unidos e traduzido e publicado no Brasil em 1973. Quase dez anos antes, Gary Becker, 

publicou em 1964 o livro Capital Humano – uma análise teórica e empírica, com referência 

especial à Educação. Talvez por isso, e por ser de uma geração posterior e também transitar 

nas Ciências Sociais, é que a TCH ficou amplamente associada à Becker. Podemos dizer, afinal, 

que ambos autores são pioneiros e igualmente importantes na consolidação e difusão da TCH. 

O primeiro trabalho de Schultz foi na economia agrícola, queria compreender, através 

da economia, a realidade de agricultores que não se desenvolviam economicamente e 

continuavam pobres. Seu primeiro artigo, publicado em 1932, “era uma crítica histórica da lei 

dos rendimentos decrescentes na agricultura, destacando o papel de melhorias na capacidade e 
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habilidade de trabalhadores agrícola, além das evoluções técnicas ocorridas no período” 

(Monteiro, 2016, p.43). Com esta pesquisa, Schultz já compreendera que os investimentos 

necessários não deveriam ser apenas em capital não-humano, como maquinários mais 

modernos, por exemplo, mas que deveria se investir nas capacidades e habilidades dos 

agricultores, no agente humano. Esse investimento passa pelos serviços de saúde e capacitação 

técnica.  

Schultz concentra-se em cinco categorias de investimento humano, a saber: (1) saúde e 

serviços como saneamento, alimentação etc. - afirma que este item tem implicações tanto 

quantitativas como qualitativas; (2) treinamento realizado no local do emprego – afirma que a 

expansão da educação não eliminou essa prática, mas que as escolas hoje em dia executam 

muito de suas funções12; (3) programas de estudos para os adultos que não atuam na indústria 

ou empresas, ou que estão fora do mercado formal de trabalho, bem como nos setores agrícolas; 

(4) a migração, para a adaptação às condições flutuantes de oportunidades de empregos; e, a 

principal delas, cuja qual Schultz se debruça mais intensamente, (5) a educação formal em todos 

os níveis - afirma ser este o terreno mais firme e que “o investimento na educação subiu a uma 

taxa rápida e por si mesmo pode muito bem ser responsável por uma parte substancial da 

elevação de ganhos, de outra maneira mantida inexplicável” (Schultz, 1973, p.43-48).  

Ainda segundo o autor, um ponto fundamental para que a economia incorpore o agente 

humano é a brutal transformação tecnológica das últimas décadas, que está diretamente 

relacionada com o crescimento econômico. Sua crítica era que os economistas da época ainda 

não tinham transformado a mutação técnica em componente integral da teoria econômica. 

Afirma ainda Schultz que, para incorporar as mutações técnicas na teoria econômica, é preciso, 

primeiro 

(...) tratar todas as técnicas, novas ou velhas, como formas de capital, transformando, 

assim, a tecnologia em capital para os objetivos da análise econômica. O segundo é 

tratar muita coisa da pesquisa científica, e também uma grande parte da educação e 

                                                             
12 Podemos observar que este processo se ampliou nas últimas décadas, pois, além de ter se ampliado massivamente 

nas escolas, como já ressaltava, também cresceu o treinamento no local de trabalho – on job training, nos termos 

das ferramentas do toyotismo. Esse tipo de capacitação se ampliou ao ponto de existir nos dias atuais a chamada 

“pedagogia empresarial”: “O maior patrimônio da empresa é o ser humano, por este motivo, o foco maior é a 

gestão de pessoas. Nesses últimos tempos os líderes estão mais prudentes e dando mais valor aos seus 

colaboradores e a empresa. O que se pode observar claramente é que o pedagogo empresarial cumpre um 

importante papel dentro das empresas e organizações articulando as necessidades junto da gestão de 

conhecimentos. Cabe a este profissional provocar mudanças comportamentais nas pessoas envolvidas, 

favorecendo os dois lados: o funcionário que quando motivado e por dentro dos conhecimentos necessários, sente-

se melhor e produz mais e a empresa que quando se matem com pessoas qualificadas obtém melhores resultados 

e maiores lucratividades.” Pedagogia Empresarial, por Patrícia Rocha Cassimiro. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/profissoes/pedagogia-empresarial/. Acessado em 04 de junho de 2019.  

https://www.infoescola.com/profissoes/pedagogia-empresarial/
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outras atividades que geram capacidades, como “indústrias” que produzem novas 

formas de capital que são mais eficientes do que as velhas formas particulares de 

capital (Schultz, 1973, p.27. Grifos meus). 

Essa transformação tecnológica do período refletiu-se na substituição dos modelos 

fordista e taylorista para o modelo toyotista de produção, que incorpora a TCH. Esse modelo 

traz princípios como substituir os termos “trabalhador” ou “empregado” para “colaborador”, 

flexibilização das relações de trabalho e do modelo de produção pois, o modelo anterior já não 

era mais eficiente devido sua rigidez. Seria necessário um investimento na formação desse novo 

trabalhador, não mais apenas para capacitação técnica, mas para transformar a mentalidade e 

o comportamento deste trabalhador. Pois, no modelo anterior, a produção ocupava um mesmo 

espaço físico, já no modelo toyotista, a produção é fragmentada, são necessários então 

processos mais “totais”, padronizados para se ter controle. Ou seja, no modelo fordista, o patrão 

podia vigiar e disciplinar os trabalhadores em um mesmo espaço, já no modelo toyotista, é 

preciso que os próprios trabalhadores incorporem certa mentalidade e disciplina para vigiar uns 

aos outros e a si mesmo. 

(...) o modelo toyotista apoia-se em tecnologia leve, de base microeletrônica flexível, 

e opera com trabalhadores polivalentes visando a produção de objetos diversificados, 

em pequena escala, para atender à demanda de nichos específicos do mercado, 

incorporando métodos como o just in time que dispensam a formação de estoques; 

requer trabalhadores que, em lugar da estabilidade do emprego, disputem diariamente 

cada posição conquistada, vestindo a camisa da empresa e elevando constantemente 

sua produtividade. Nessas novas condições reforçou-se a importância da educação 

escolar na formação desses trabalhadores que, pela exigência da flexibilidade, 

deveriam ter um preparo polivalente apoiado no domínio de conceitos gerais, 

abstratos, de modo especial aqueles de ordem matemática. Manteve-se, pois, a crença 

na contribuição da educação para o processo econômico-produtivo, marca distintiva 

da teoria do capital humano. (Saviani, 2007, p.427. Grifos meus).  

Bourdieu (2001) observa que são os administradores das grandes instituições financeiras 

(não de produção), sobretudo as multinacionais dos Estados Unidos, que hoje dominam o 

campo financeiro (e econômico) mundial, pois a regra é ter sempre um rendimento acionário a 

curto prazo, o que implica que essas instituições impõe às empresas “fórmulas” que garantam 

esse rendimento a curto prazo: através do modelo toyotista já desenvolvido e aperfeiçoado, com 

todos os elementos que ele carrega; também com desregulamentações, flexibilização e 

individualização dos trabalhadores; além de demissões em massa em muitos dos casos. Assim, 

“pelo fato de os dominantes desse jogo serem dominados pelas regras do jogo que dominam, 
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as do lucro, esse campo funciona como uma espécie de máquina infernal sem sujeito que impõe 

sua lei aos Estados e às empresas. (...) Assim institui-se um regime econômico que é inseparável 

de um regime político, um modo de produção que implica um modo de dominação fundado na 

instituição da insegurança, a dominação pela precariedade (...)” (Bourdieu, 2001, 49-50). 

Para se obter então a maximização dos lucros, as empresas devem adotar certas 

estratégias, sugeridas pelos acionistas, que não tem vínculo direto nas relações de trabalho e 

emprego, mas apenas com a gestão financeira da empresa e seus números. Temos acompanhado 

tais transformações em diversos países, sobretudo em momentos de crise e recessão econômica. 

No Brasil foi aprovada em 2017, através da Lei nº 13.467, uma reforma trabalhista que “Altera 

a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), (...) a fim de adequar a legislação às novas relações 

de trabalho” (Brasil, 2017). Muitos cortes de gastos das empresas passam por demissões em 

massa, substituição de contratados em regime CLT - com carteira de trabalho assinada e 

recolhimento de impostos - por contratações temporárias; ex-assalariados que se tornam Pessoa 

Jurídica (PJ), ou Micro-empreendedor individual (MEI), tornando-se assim, “empresários de si 

mesmos” de forma literal.  

A segurança e garantia de um emprego estável, duradouro, não faz mais parte da 

realidade contemporânea. O sujeito dessa era deve ser flexível, um trabalhador autônomo, 

polivalente, policompetente, comunicativo e, principalmente, competitivo, enfim, um sujeito 

empreendedor, mesmo quando for assalariado. Como um “empresário de si mesmo”, o 

indivíduo deve investir em si mesmo permanentemente, deve maximizar seus esforços, 

garantindo eficácia e eficiência de suas ações, de seus projetos, em nome da empregabilidade, 

da “prosperidade”, do “sucesso”, do lucro. Ele mesmo deve se policiar, se autodisciplinar e ter 

autocontrole para alcançar seus objetivos, que são sempre em termos econômicos, de ganho e 

de perda, de sucesso e de fracasso.  

Contudo, não é mais pela via da disciplina, pela coerção e pela violência (violência física 

ao menos) que essa subjetividade se imprime. Mas pelo medo. Medo do fracasso, do 

desemprego, medo da pobreza. Pelo medo do desemprego e real falta de opção, o trabalhador 

contemporâneo se sujeita às políticas neoliberais com relação ao emprego, mas sua própria 

subjetividade, seus desejos e planos são também capturados pela lógica concorrencial. 

Nós não saímos da ‘jaula de aço´ da economia capitalista a que se referia Weber. Em 

certos aspectos, seria melhor dizer que cada indivíduo é obrigado a construir, por 

conta própria, sua ‘jaula de aço’ individual. (...) Especialista em si mesmo, 

empregador de si mesmo, empreendedor de si mesmo: a racionalidade neoliberal 

impele o eu a agir sobre si mesmo para fortalecer-se e, assim, sobreviver na 
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competição. Todas as suas atividades devem assemelhar-se a uma produção, a um 

investimento, a um cálculo de custos (Dardot e Laval, 2016, p.330-331. Grifos meus). 

A educação será então estratégica para a formação de competências exigidas neste novo 

mercado de trabalho, sobretudo com o lema do “aprender a aprender”, pois o novo trabalhador 

deve ser flexível suficiente para se reinventar, não se apegar à um único ofício e estar preparado 

para a rotatividade do mercado de trabalho, deve enfim, investir em si mesmo e aprender a se 

superar de forma permanente. A educação básica deverá então assegurar um tipo de 

“acumulação primitiva de capital humano”, deve criar uma base de competências, que o ensino 

profissional, técnico e superior irão aprimorar (Laval, 2004, p.46).  

(...) de acordo com a doutrina do capital humano, o trabalhador se dotaria de 

conhecimentos e competências ao longo de sua vida, sem poder mais se definir por 

um emprego estável ou um estatuto definido. (...) O conceito norteador é o da 

“empregabilidade” individual. (...) Não se trata apenas de aumentar os níveis de 

competência dos assalariados, é necessário, ainda, que toda educação recebida tenda 

a levar melhor em conta o “destinatário do serviço”, a saber, a empresa. Em uma 

sociedade de mais em mais marcada pela instabilidade das posições, sejam elas 

profissionais, sociais ou familiares, o sistema educativo deveria preparar para 

situações de “incerteza” crescente. A nova pedagogia, “não diretiva” e “estruturada 

com leveza”, a utilização de novas tecnologias, um mais extenso “menu” de opções 

oferecido aos alunos e aos estudantes, o hábito adquirido de um “controle contínuo”, 

são pensados como introdução na “gestão das situações de incerteza” nas quais o 

jovem trabalhador será mergulhado ao sair de seus estudos. (Laval, 2004, p.16-17. 

Grifos meus). 

Os neoliberais estadunidenses perceberam que faltava à economia clássica recolocar a 

questão do trabalho na discussão econômico-política, inserindo o agente humano como capital 

nos processos produtivos. Afinal, o capital humano seria a nova peça chave dos processos 

econômicos, transformando o indivíduo - o trabalhador, que é entendido agora como sujeito 

econômico ativo - no foco de sua perspectiva. Esses economistas entenderam que o salário do 

trabalhador é uma renda, e uma renda é também um capital -  fonte de renda futura, ao que 

Schultz (1973) denomina de “razão capital-rendimento”. Esse capital é indissociável de quem 

o detém e que por esta razão não pode ser vendido.  

Dado que cada capacitação produzida pelo investimento humano torna-se parte do 

agente humano e, por isso mesmo, não pode ser vendida, acha-se, não obstante, “em 

contato com o mercado” ao efetuar os salários e ganhos que o agente humano pode 

auferir. O aumento resultante em ganhos é o resultado-produto sobre o investimento. 

(Schultz, 1973, p.42).  
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Schultz afirma que o capital humano não pode ser vendido porque é parte do indivíduo, 

do trabalhador, e assim apenas “entra em contato com o mercado”, pois torna-se o próprio 

trabalhador, um capitalista. Mas não pela participação nos lucros da empresa ou por aquisição 

de ações desta empresa, mas pela aquisição “de conhecimentos e de capacidades que possuem 

valor econômico” (Ibid., p.35). Afirmar que o trabalhador deve então ser visto como um 

capitalista, que “entra em contato com o mercado”, faz com que a TCH seja rapidamente 

incorporada na ideologia neoliberal e funcionalizada como um de seus principais pilares, pois, 

“no neoliberalismo (...) o homo oeconomicus é um empresário, e um empresário de si mesmo. 

(...) sendo ele próprio seu capital, sendo para si mesmo seu produtor” (Foucault, 2008a, p.306-

311), sua fonte de renda; e ainda “(...) o indivíduo só vai se tornar governamentalizável, só se 

vai poder agir sobre ele na medida em que, e somente na medida em que, ele é homo 

oeconomicus (Ibid., p.345).  

A ideia de que as capacidades e habilidades do indivíduo possuem valor econômico, já 

pode ser vista na teoria do capital de Marx, pois o trabalhador vende sua força de trabalho. No 

entanto, na teoria marxiana, tratava-se de falta de opção do trabalhador, que fora expropriado e 

seria então explorado pelos donos dos meios de produção, pois não possuía mais os seus 

próprios meios de produção, só lhe restando assim sua força de trabalho a ser vendida. Mas na 

TCH, o trabalhador investe em si mesmo, como um “empreendedor de si” para “valorizar o seu 

produto” e poder (ou pelos menos tentar) cobrar mais caro por seus serviços, e assim, conseguir 

“lucrar”, ter um bom retorno sobre o investimento realizado. Como afirmou Schultz, já citado 

anteriormente, não seria venda, mas “resultado-produto sobre o investimento”.  

O apelo para o investimento em educação, a fim de produzir capital humano, tem como 

justificativa o aumento da renda das famílias e maior crescimento econômico, gerando assim 

mais riqueza para a nação. Essa teoria, da educação especificamente como investimento e não 

como gasto do Estado, foi amplamente disseminada e aceita em diversos setores da sociedade 

e comprada por políticos e partidos da direita à esquerda – não somente em países da Europa, 

como apontam Dardot e Laval (2016), mas também no Brasil. A Teoria do Capital Humano 

nasce no campo da economia e de correntes economicamente liberais, assim, nenhum dos 

autores advoga ser dever fundamental do Estado garantir educação pública e gratuita para toda 

a população – nem educação básica, muito menos educação superior -  mesmo a considerando 

importante investimento para o desenvolvimento nacional. Nessas perspectivas, até mesmo nas 

teorias desenvolvidas por Amartya Sen (2010), que seria o mais próximo de um “liberalismo 

social” como veremos a seguir, a livre iniciativa do mercado e de organizações civis podem, e 

devem, atuar na educação. Como demonstrado anteriormente, as legislações brasileiras sempre 
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permitiram e incentivaram a iniciativa privada na educação, sendo aliás em muitos momentos, 

atribuição apenas complementar do poder público para aqueles que não pudessem arcar com os 

custos educacionais.  

Além de não apontar prioritária responsabilidade do Estado na criação de um sistema 

de educação e na oferta de educação pública, possibilitando a atuação expansiva da iniciativa 

privada, o próprio termo “investimento”, que é aceito massivamente, inclusive pelas esquerdas, 

remete à um fim econômico da educação. Segundo o dicionário Houaiss (2011) “investir” 

significa “conferir responsabilidade à”, neste caso, aos indivíduos, que serão responsáveis pelo 

investimento particular em sua formação, responsáveis por sua trajetória escolar. Significa 

ainda, “empregar recursos, tempo e esforço esperando obter sucesso”, significa, enfim, aplicar 

dinheiro e tempo esperando retorno de mais dinheiro do que fora aplicado. Ou seja, quando se 

diz que educação é investimento, admite-se seu fim puramente econômico e limita-se assim 

outras possibilidades de sentido da educação contemporânea, ou mesmo de seu sentido 

enquanto um direito universal. 

Observado que o indivíduo só será governamentalizável tornando-se ele mesmo um 

“empresário de si”, os preceitos neoliberais para a educação desenvolvidos na década de 1990 

reforçam a ideia de liberdade individual e de possibilidade de escolha quanto à trajetória 

escolar, além da responsabilização individual pelo sucesso ou fracasso baseado no mérito. 

Assim, além do já demonstrado alinhamento da educação para o atendimento das necessidades 

do mercado quanto às novas configurações da divisão social do trabalho, ela terá especial 

atenção na formação de subjetividades empreendedoras e competitivas. E a ideia de liberdade 

e escolha individual será fundamental para a disseminação e incorporação dos valores 

neoliberais. 

2.3.Liberdade como fator econômico 

A liberdade é um princípio fundamental do liberalismo, ou antes, é necessária para um 

governo liberal, como aponta Senellart: “A palavra ‘liberalismo’ se justifica pelo papel que a 

liberdade desempenha na arte liberal de governar: liberdade garantida, sem dúvida, mas também 

produzida por essa arte, que para alcançar seus fins necessita suscitá-la, mantê-la e enquadrá-la 

permanentemente. Assim, o liberalismo pode ser definido como o cálculo do risco – o livre 

jogo dos interesses individuais – compatível com o interesse de cada um e de todos” (Senellart, 

2008, p.444-446). O sistema liberal como um todo necessita da garantia e da multiplicação das 

liberdades individuais. A liberdade é então “condição de possibilidade” de um governo liberal. 

Também a governamentalidade neoliberal operará através da liberdade individual, da “escolha” 



42 
 

do indivíduo, de sua capacidade de ser “empresário de si mesmo”. Mas antes de seguir neste 

ponto, gostaria de retomar algumas das discussões do liberalismo clássico a fim de verificar o 

que mudou nesse princípio de liberdade, fundamental para a compreensão do que ele representa 

nos dias atuais. 

Escrevia Stuart Mill, no final do século XIX que, mesmo com todas as transformações 

sociais, econômicas e políticas ocorridas naqueles séculos, “a maioria ainda não aprendeu a 

sentir o poder governamental como o seu próprio poder, ou as opiniões governamentais como 

as suas próprias opiniões. Quando assim se der, a liberdade individual se verá provavelmente 

tão exposta às incursões do governo como hoje ainda se vê às da opinião pública”, e ainda que 

“sobre si mesmo, sobre seu próprio corpo e espírito, o indivíduo é soberano”, e que apenas a 

autoproteção é justificável para a interferência na liberdade de ação de outrem (Mill, 1991, 

p.52-53). Antes das civilizações modernas, a sociedade deveria coagir os indivíduos para que 

se controlasse as paixões e os extintos, e o autor aponta que a sociedade ainda tem vantagens 

sobre o indivíduo, mas agora “o perigo que ameaça a natureza humana não é o excesso, mas a 

deficiência dos impulsos e preferências pessoais” (Ibid., p.102). É a aposta no indivíduo, na 

liberdade individual para o desenvolvimento dessa civilização moderna, liberal. Afirma ainda 

que, o princípio do progresso é o amor pela liberdade e pelo aperfeiçoamento, que faz frente ao 

despotismo do Costume (Ibid., p.112). 

Tendo dito que a individualidade é a coisa mais o seu desenvolvimento, e que somente 

o cultivo da individualidade é que produz ou pode produzir seres humanos 

desenvolvidos, poderia encerrar aqui a argumentação (...) é preciso, ademais, 

evidenciar que esses seres humanos desenvolvidos têm alguma utilidade para os não 

desenvolvidos – e é necessário mostrar aos que não aspiram liberdade, e dela não se 

aproveitariam, que lhes pode advir proveito inteligível do fato de permitirem a outrem 

o uso sem entraves da liberdade. (Ibid., p.105. Grifos meus). 

Para os liberais da segunda metade do século XX, pensadores como Stuart Mill já 

estavam, de certa forma ultrapassados, pois, se no século XIX a ideia de liberdade era 

importante, entre outras coisas, para os indivíduos serem de fato cidadãos e cessar as amarras 

com a Igreja ou os soberanos, no liberalismo reformulado, a liberdade individual cumpre 

algumas outras funções. Theodore Schultz, como um dos representantes da vanguarda do 

neoliberalismo norte-americano, comenta uma afirmação de Stuart Mill que dizia que “as 

pessoas de um determinado país não podiam ser tomadas como um item de riqueza, porquanto 

a riqueza só existe para beneficiar as pessoas”. Para ele, Mill estava errado: “não há nada no 

conceito de riqueza humana contrário à ideia de que ela exista apenas para oferecer vantagens 
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às pessoas. Ao investirem em si mesmas, as pessoas podem ampliar o raio de escolha posto à 

sua disposição. Esta é uma das maneiras por que os homens livres podem aumentar seu bem-

estar” (Schultz, 1973, p.33).  

Um dos economistas modernos que traz a questão da liberdade reformulada, para os fins 

da nova configuração liberal, é Friedrich Hayek, da escola austríaca13. Hayek advoga pela 

liberdade econômica, e afirma, para fins da retomada do liberalismo, agora reformulado, que 

“fomos aos poucos abandonando aquela liberdade de ação econômica sem a qual a liberdade 

política e social jamais existiu no passado” (Hayek, 1984, p.40). Ainda que se tenha razão sobre 

a liberdade política ser um “subproduto” da liberdade econômica, devido aos acontecimentos 

históricos europeus do século XVIII, justificar e advogar pela liberdade econômica na frente da 

liberdade política é um ponto fundamental para compreendermos nosso mundo atual, desse 

novo liberalismo, que vê a política como um negativo, e que, por isso mesmo, estabelece uma 

correspondência cada vez mais significativa entre política e gestão, como se o Estado fosse uma 

empresa.  

Com o objetivo de analisar os erros do passado, numa espécie de autocrítica, para então 

retomar e recriar o liberalismo econômico, Hayek argumenta que os regimes totalitários só 

foram possíveis porque o liberalismo não foi eficaz14. Seu livro O Caminho da Servidão, tem o 

objetivo geral de refutar o “socialismo” e as políticas por eles chamadas de “antiliberais”, como 

as estratégias estatais de redução de desigualdades e de impulsionamento econômico que 

culminaram no que ficou conhecido como Welfare State, além do proposito de oferecer bases 

teóricas para refundar o liberalismo. Para isso, Hayek ataca princípios como a defesa de uma 

igualdade material básica. 

Para os grandes apóstolos da liberdade política, [liberdade] significava que o 

indivíduo estaria livre da coerção e do poder arbitrário de outros homens, livre das 

restrições que não lhe deixavam outra alternativa senão obedecer às ordens do 

superior ao qual estava vinculado. (...) Para que o homem pudesse ser 

                                                             
13 Denominada neomarginalismo, a corrente liberal da Escola Austríaca defendeu a liberdade individual e de 

mercado como fundamentais responsáveis pelo progresso das civilizações ocidentais. 

14 Um dos pontos interessantes de se observar neste autor, para compreender o tipo de ideologia que está em jogo, 

é que, ao se referir ao nazismo e outros regimes ditatoriais ou totalitários, não se observa comentários ou qualquer 

indignação com relação à barbárie e a catástrofe humana que esses regimes causaram. O grande foco de Hayek 

está na economia planificada desses regimes, na máquina estatal, enfim, o foco é exclusivamente a economia 

política. Justamente por este foco na economia é que Hayek também pode ser considerado um dos grandes 

responsáveis pela ideia absurda – hoje disseminada nos grupos de extrema direita – que seria o nazismo um regime 

de esquerda, um regime fruto das ideias socialistas.  
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verdadeiramente livre, o “despotismo da necessidade material” deveria ser vencido, e 

atenuadas “as restrições decorrentes do sistema econômico”. Liberdade neste sentido 

não passa, é claro, de um sinônimo de poder e riqueza. (...) A reivindicação da nova 

liberdade não passava, assim, da velha reivindicação de uma distribuição equitativa 

da riqueza (Hayek, 1984, p.49).  

Seguindo a tônica dos teóricos do capital humano, Amartya Sem (2010) argumenta que 

certas necessidades básicas e direitos universais devem ser garantidos em certa medida pelo 

Estado, pois, não há país que tenha fomes coletivas, pessoas em situação de miséria, descaso 

com saúde e educação, que consiga alcançar os níveis de crescimento econômico esperado pelos 

economistas liberais. Esses economistas entenderam que não há crescimento econômico 

possível se as taxas de mortalidade precoce forem altas, se as pessoas não tiverem saúde 

necessária para trabalhar, se as pessoas não tiverem plena capacidade e liberdade de consumo, 

se as pessoas não tiverem instrução básica para investirem em si mesmas e aumentar sua renda. 

É uma espécie de “capitalismo humanizado”, que compreendeu que o ser humano é um capital 

essencial para o crescimento econômico. 

Este “capitalismo humanizado”, essa economia que se interessa pelo desenvolvimento 

humano, aparenta ser irrefutável, afinal, é mais “humana” que tantas outras. No entanto, ela 

pode ser tanto quanto ou ainda mais perversa - no sentido de disseminar a ideia da liberdade de 

escolha como emancipação e continuar, na realidade, reproduzindo as desigualdades – pois, 

trata-se de um novo estilo governamental, uma governamentalidade mais eficaz para o 

funcionamento dos ideais neoliberais.  

Os meios e as estratégias nessas correntes são mais “amigáveis”15, mas ainda assim, o 

objetivo final é sempre o crescimento econômico, que no capitalismo significa geração de 

riqueza, mas que fica concentrada nas mãos de bem poucos - não apenas em países 

extremamente desiguais, como o Brasil, mas de forma mundial -  afinal, a essência do sistema 

econômico capitalista ainda é a acumulação de capital, e não a sua distribuição igualitária. Não 

encontraremos nas abordagens dos teóricos do capital humano nenhuma ideia de distribuição 

de riquezas, nem de educação enquanto direito universal ou como dever do Estado; nem na 

abordagem de Sen e tampouco na dos neomarginalistas, pois, advogam pela liberdade em 

primeiro lugar: são as diversas perspectivas de liberdade que irão garantir melhores condições 

e mais equidade – equidade aqui entendida como igual possibilidade para competir no mercado.  

                                                             
15 Nos próprios termos de Sen, 2010, p.54. 
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Podemos observar então, três perspectivas de liberdade: (1) Na perspectiva mais radical 

da economia de mercado de Hayek, por exemplo, a liberdade econômica é a primeira e mais 

fundamental liberdade que garantirá as demais; é também uma definição “negativa” da 

liberdade, pois ele a entende como ausência de coerções exercidas por outrem – sobretudo 

coerções governamentais e jurídicas que possam limitar a ação da economia de mercado. (2) 

Para os teóricos do capital humano como Schultz e Becker, a liberdade individual, das escolhas 

pessoais, é a mais importante para que o indivíduo possa realizar o investimento em si mesmo, 

mas apontam que, essa liberdade individual deve exercer sua função social do investimento em 

si para auferir maiores rendas e assim auxiliar no crescimento econômico do país. O país então, 

como nação, deve antes, pela iniciativa privada e em alguns pontos pelo Estado, investir nos 

agentes humanos, garantindo-lhes saúde, educação e treinamento no trabalho. (3) Já para 

Amartya Sen, a questão da liberdade é mais central, seu livro Desenvolvimento como Liberdade 

tem como objetivo argumentar que o crescimento econômico só é possível com 

desenvolvimento dos agentes humanos de um país, e que, para além dos investimentos 

necessários já apontados pelos teóricos do capital humano, há o que ele chama de liberdade 

substantiva, que é a remoção de todas as privações de liberdade – como fome generalizada, 

altas taxas de mortalidade precoce, analfabetismo etc. - que aflige sobretudo as minorias. A 

garantia da liberdade substantiva é considerada essencialmente dever do Estado, mas deverá ser 

compartilhada com toda a sociedade, assim, a iniciativa de particulares deverá auxiliar nestes 

processos de desenvolvimento. 

Essas três perspectivas abordam de formas distintas a questão da liberdade, colocando 

diferentes tipos de liberdade como prioritária, mas mantém em comum o foco no crescimento 

econômico, e a liberdade é, portanto, entendida como condição de possibilidade da 

governamentalidade neoliberal.  

É certo que o governo, longe de remeter à disciplina para alcançar o mais íntimo do 

indivíduo, visa na verdade a obter um autogoverno do indivíduo, isto é, produzir certo 

tipo de relação deste consigo mesmo. Em 1982, Foucault diria que se interessa cada 

vez mais pelo “modo de ação que um indivíduo exerce sobre si mesmo por meio das 

técnicas de si”, a ponto de ampliar sua primeira concepção de governamentalidade, 

excessivamente centrada nas técnicas de exercício do poder sobre os outros: “Chamo 

de ‘governamentalidade’ o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre 

os outros e as técnicas de si”. Assim, governar é conduzir a conduta dos homens, desde 

que se especifique que essa conduta é tanto aquela que se tem para consigo mesmo 

quanto aquela que se tem para com os outros. É nisso que o governo requer liberdade 

como condição de possibilidade: governar não é governar contra a liberdade ou a 
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despeito da liberdade, mas governar pela liberdade, isto é, agir ativamente no espaço 

de liberdade dado aos indivíduos para que estes venham a conformar-se por si mesmos 

a certas normas (Dardot e Laval, 2016, p.18-19). 

Na abordagem de Sen, a liberdade tem uma perspectiva um tanto “coletiva”, pois é uma 

liberdade substantiva para certos povos, classes e grupos que foram historicamente 

marginalizados, tendo no Estado uma espécie de “redutor de danos” histórico às liberdades 

substanciais. Mas que ao fim atende à concepção neoliberal da liberdade das escolhas pessoais, 

liberdade individual como fim absoluto. Nesta liberdade individual como fim absoluto, está a 

“escolha” da trajetória escolar, do investimento em si mesmo. Nesse sentido, cabe então ao 

Estado, incluir no jogo do capitalismo neoliberal aqueles que foram historicamente excluídos.  

A educação sempre foi um importante meio de disseminação da ideologia dominante, e 

no neoliberalismo ela ocupa um lugar estratégico, que vai além da disseminação das ideias 

neoliberais, pois ela toma uma centralidade na própria governamentalidade neoliberal. A 

promoção da ideia de escolha da trajetória escolar e da escolha da instituição de ensino é um 

dos exemplos de como essa governamentalidade captura a subjetividade e ainda transforma a 

educação em um serviço, um mercado, enfim, em um item de consumo. Ao longo da pesquisa 

observaremos como esse processo ocorre através de algumas das políticas educacionais 

brasileiras. 

É preciso destacar ainda o lugar da educação nas teorias liberais abordadas: na 

abordagem da TCH e de Sen, o papel da educação está nitidamente apresentado como 

possibilidade de desenvolvimento individual, investimento em si, visando retorno financeiro a 

médio e longo prazo. Na perspectiva de Hayek, a educação tem a função de promover a 

adaptabilidade dos indivíduos à sociedade presente – a da economia de mercado -, ou seja, 

promover a adaptação à lógica da concorrência; e promover, em certa medida, a “divisão do 

conhecimento”16 – em certa medida porque ele acredita que os conhecimentos mais 

fundamentais são os práticos, o “saber fazer”. Então, dentro da lógica neoliberal, a educação 

tem a função de promover certas capacidades como “resolução de problemas” ou “competência 

                                                             
16 “Essa noção, elaborada muito cedo, é construída por analogia com a noção smithiana de ‘divisão do trabalho’. 

Os indivíduos possuem conhecimentos limitados e fragmentários (constituídos mais de informações práticas e 

savoir-faire do que de conhecimentos racionais), por isso ninguém pode afirmar que detém, em dado momento, o 

conjunto dos conhecimentos dispersos entre os milhões de indivíduos que compõe a sociedade. No entanto, graças 

ao mecanismo de mercado, a combinação desses fragmentos espalhados gera resultados em toda a sociedade que 

não poderiam ser gerados de forma deliberada pela via de uma direção consciente. Isso somente é possível na 

medida em que, numa ordem de mercado, os preços desempenham o papel de vetores de transmissão de 

informação” (Hayek apud Dardot e Laval, 2016, p.163).  
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financeira”17. O próprio Walter Lippman – que dá nome ao Colóquio de 1938, realizado em 

Paris por liberais com o objetivo de reinventar e refundar o liberalismo18, “aponta dois aspectos 

propriamente humanos dessa política global de adaptação à competição: a eugenia e a educação. 

A adaptação exige novos homens, dotados de qualidades não apenas diferentes, mas também 

superiores das que dispunham os antigos homens” (Dardot e Laval, 2016, p.91). 

2.4.O liberalismo refundado: a governamentalidade neoliberal 

O neoliberalismo têm suas bases teóricas em duas escolas de pensamento: a alemã, com 

a Escola de Friburgo (ordoliberalismo)19, e a norte-americana, com a Escola de Chicago 

(neomarginalismo)20. Ambas se dão na crítica às políticas adotadas no pós-guerra, que fundam 

o estado de bem-estar social, com economia planificada, programas de assistência e grandes 

intervenções estatais. O ponto de encontro das duas escolas é a crítica às políticas keynesianas, 

os pactos sociais do pós-guerra e o crescimento da administração federal através dos programas 

econômicos e sociais (Foucault, 2008a, p.299). Tais críticas estão assentadas no que Foucault 

chamou de “fobia de Estado”: “Deus sabe o quanto eu temo a destruição do mundo pela bomba 

atômica; mas há pelo menos uma coisa que temo tanto quanto esta, que é a invasão da 

humanidade pelo Estado”. Essa citação é de Bernard Berenson, um pintor que proferiu essa 

frase em meados de 1950 e que Foucault utiliza para ilustrar a fobia de Estado que já ocorria 

naquele período (Ibid., p.103). Afirma ainda Foucault que essa fobia de Estado -  endossada, 

                                                             
17 Além das competências em Leitura, Matemática e Ciências, em 2015, o Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos - PISA, inseriu mais duas competências: Competência Financeira e Resolução Colaborativa de 

Problemas. Essas e outras questões sobre as avaliações em larga escala serão melhor desenvolvidas no quarto 

capítulo. 

18 Ver Dardot e Laval (2016), capítulo dois do livro A Nova Razão do Mundo: O Colóquio de Walter Lippmann 

ou a reinvenção do Liberalismo.  

19 Destacam-se nesta corrente, economistas como Walter Eucken (1891-1950), considerado o pai do 

ordoliberalismo; Alfred Müller-Armack (1901-1978), que cunhou a ideia de “economia social de mercado”; 

Wilhelm Röpke (1899-1966); o economista e sociólogo Alexander Rüstow (1885-1963) que cunhou o termo 

“neoliberalismo”; o jornalista Walter Lippmann (1889-1974) que deu nome ao Colóquio de 1938 organizado pelo 

filósofo Louis Rougier (1889-1982). O Colóquio Walter Lippmann tinha o objetivo de reunir intelectuais liberais 

a fim de construir um novo liberalismo. Ele contou com intelectuais de ambas as escolas (ordoliberais e 

neomarginalistas). Neste Colóquio formaram também a Comissão Internacional de Estudo para a renovação do 

liberalismo (CIERL).  

20 Destacam-se nesta corrente, economistas como Carl Menger (1840-1921), fundador da Escola Austríaca, 

Ludwig von Mises (1881-1973), Friedrich Hayek (1899-1992) e Milton Friedman (1912-2006). 
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segundo ele, sobretudo pelos neomarginalistas - é um dos maiores sinais da crise de 

governamentalidade. 

Foucault demonstra que, o que pretendiam os ordoliberais, para acabar de vez com as 

“ameaças antiliberais” era inverter a lógica do liberalismo clássico: um Estado sob a vigilância 

do mercado em vez de um mercado sob a vigilância do Estado (Ibid., p.159). Se na 

governamentalidade do liberalismo clássico a questão era limitar as ações de Estado na 

economia, no neoliberalismo, a governamentalidade se dá no próprio Estado como princípio 

organizador da economia de mercado.  Foucault ressalta ainda que é fundamental para a 

compreensão do neoliberalismo - seja nos moldes dos alemães ou dos norte-americanos – fazer 

a distinção com o liberalismo clássico, e podemos sintetizar essa ruptura com o princípio básico 

de cada um: o princípio do liberalismo do século XVIII era a troca; o princípio neoliberal é a 

concorrência21. Se no primeiro se tinha o problema do valor/equivalência, no segundo, o 

problema é da concorrência/monopólio (Ibid., 160-165).  

A tese defendida por Dardot e Laval (2016, p.17) – a partir das pesquisas de Foucault -  

é de que o neoliberalismo, antes de qualquer definição, como ideologia, utopia ou simplesmente 

uma vertente da economia política, é uma racionalidade. Pois, como racionalidade que tem 

como característica principal a generalização da concorrência, ela vai além das políticas e ações 

dos governantes no sentido de permitir o livre mercado: ela se interessa pela “conduta dos 

governados”, no sentido de formar sujeitos concorrenciais. A “racionalidade política” ou a 

“razão governamental” do neoliberalismo é a biopolítica (Foucaul, 2008a), ou seja, a condução 

dos sujeitos, em todos os aspectos da vida, através da administração do Estado – que por sua 

vez será vigiada pelo mercado. Assim, dentro dessa base teórica, governo é entendido como 

atividade, e não como instituição. “O termo ‘governamentalidade’ foi introduzido precisamente 

para significar as múltiplas formas dessa atividade pela qual os homens, que podem ou não 

pertencer a um governo, buscam conduzir a conduta de outros homens, isto é, governá-los” 

(Dardot e Laval, 2016, p.18).  

Mas, segundo Foucault, como já demonstrado anteriormente, a governamentalidade só 

será possível na junção das técnicas de “governo dos outros” e do “governo de si”, que só será 

possível através da liberdade individual, e a educação é um lugar privilegiado para tal. A 

racionalidade neoliberal vai então, aos poucos, se assumindo como um projeto global, que 

                                                             
21 A questão da concorrência como princípio liberal que funciona também como um princípio da educação 

atualmente, será analisada no contexto da educação brasileira, a ser desenvolvida no quarto capítulo. 
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através de organizações internacionais, tem conduzido, de forma correlata, diretrizes 

econômicas e educacionais. 

O sistema neoliberal é instaurado por forças e poderes que se apoiam uns nos outros 

em nível nacional e internacional. Oligarquias burocráticas e políticas, multinacionais, 

atores financeiros e grandes organismos econômicos internacionais formam uma 

coalizão de poderes concretos que exercem certa função política em escala mundial 

(Dardot e Laval, 2016, p.08).  

Neste contexto, de globalização e internacionalização do capital, crises financeiras em 

países hegemônicos economicamente, como os Estados Unidos, por exemplo, criam ondas de 

crise econômica por todo o mundo. Assim, sempre que há uma crise econômica, que é por sua 

vez uma recorrência quase que “natural” no sistema capitalista, logo criam-se novas estratégias 

para a condução da economia, mais ou menos radicais, a partir de uma base liberal de mercado.  

Desde a crise do capital iniciado no final da década de 1970, provocado, dentre outras 

razões, pela crise do dólar e pela dificuldade de rolagem de dívida pública dos EUA, 

que levou ao aumento internacional das taxas de juros, a geração do lucro passou a 

depender cada vez mais dos processos especulativos desencadeados pelo sistema 

financeiro nas Bolsas de Valores e na valorização dos títulos públicos. O capital 

desprendeu-se do trabalho e da produção de mercadorias enquanto componente 

essencial do sistema, assumindo um caráter claramente rentista, retirando recursos da 

áreas sociais para o pagamento dos seus encargos e lucros exorbitantes. (Lira e 

Hermida, 2017, p.32. Grifos meus).  

A crise econômica do final da década de 1970 propiciou então um ambiente de 

transformação radical do capitalismo, de centralidade para o capital financeiro em detrimento 

do capital produtivo, abrindo assim espaço para políticas ultraliberais. Desta feita, surge nos 

anos 1980 governos de um tipo de neoliberalismo, como no Reino Unido com o governo de 

Margaret Thatcher (de 1979 a 1990) e nos Estados Unidos com o governo de Ronald Reagan 

(de 1981 a 1989).  

Tais políticas ultraliberais e a financeirização do capital desencadearam novas crises, a 

mais recente ocorrida em 2008, que se inicia nos bancos estadunidenses, e também marcou 

nova transformação econômico-política em nível global. Na análise de Dadort e Laval (2016), 

pareceu, por algum momento, que seria o colapso do neoliberalismo, mas afirmam que 

aconteceu justamente o contrário: “longe de provocar o enfraquecimento das políticas 

neoliberais, a crise conduziu a seu brutal fortalecimento, na forma de planos de austeridade 

adotados por Estados cada vez mais ativos na promoção da lógica da concorrência dos mercados 
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financeiros” (Dardot e Laval, 2016, p.13-14). Veríamos então, cada vez mais, os Estados 

concedendo empréstimos e tomando medidas para salvar bancos e grandes empresários de 

possível falência. Veríamos também, o capital financeiro e transações das bolsas de valores 

tornarem-se enfim os protagonistas do capitalismo do século XXI, ao passo que as áreas sociais, 

como educação e saúde, foram perdendo espaço nos recursos públicos22.   

Isso significa dizer que, de modo geral, as políticas de Estado, a agenda de governo, 

passará pelos interesses e por um certo aval do mercado. Uma das estratégias do capital 

financeiro, por exemplo, é através de especulações na bolsa de valores, chantagear os governos 

com a compra do dólar23, fazendo-o subir ou descer de acordo com as políticas que se 

apresentam, como uma resposta se estão ou não concordando com aquelas medidas, de acordo 

com seus interesses, que são por sua vez, puramente econômicos.  

O capital passou a dominar a economia mundial nas últimas décadas através dos 

procedimentos de privatização, desregulamentação dos investimentos estrangeiros, 

flexibilização das leis trabalhistas, aumento das taxas de juros, empréstimo públicos 

gigantescos aos capitalistas e a fundação de empresas em caráter público não-estatais, 

administradas com recursos públicos. Sobretudo, o capital internacional passou a 

buscar sua autovalorização prioritariamente mediante operações de cunho meramente 

especulativo, gerando o aumento da desindustrialização, do desemprego, dos 

problemas sociais e das dívidas dos países (Lira e Hermida, 2017, p.45).  

Um dos grandes marcos do neoliberalismo no mundo foi o Consenso de Washington, 

formulado em 1989 por economistas de instituições financeiras situadas em Washington D.C. 

nos Estados Unidos, tais como Banco Mundial, Departamento do Tesouro dos Estados Unidos 

e o Fundo Monetário Internacional, que tornou-se política oficial deste último. Fundamentadas 

no texto do economista John Williamson, passou a ser diretriz para o ajustamento 

macroeconômico de países em desenvolvimento para que se adequassem à nova ordem 

                                                             
22 Esta se desencadeando uma grande crise econômica, de forma global, por conta da pandemia da Covid-19, que 

surgiu no final de 2019. Seus efeitos, quanto ao fortalecimento de medidas ultraliberais ou, ao contrário, avanços 

quanto aos direitos sociais, só serão possíveis notar dentro de alguns anos. Mas o que já é possível perceber é que, 

o debate sobre a questão de políticas sociais, a atuação do Estado e sua relação com o mercado está se recolocando 

de forma decisiva por todo o mundo.  

23 Desde o acordo de Bretton Woods que tornou o dólar a moeda fiduciária no lugar do ouro, as economias dos 

países que estão nos acordos das Nações Unidas, ficam, de certa forma, nas mãos do mercado financeiro, pois a 

variação do dólar impacta diretamente na economia de cada país, impactando diretamente nos preços de produtos 

importados e assim tendo consequências diretas no poder de compra dos cidadãos.  
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mundial. Estabelecidos assim pela hegemonia estadunidense, foram direcionados pontos 

específicos para a situação de países pobres ou em desenvolvimento, como era o caso do Brasil. 

No que se refere à América Latina, o consenso implicava, em primeiro lugar, um 

programa de rigoroso equilíbrio fiscal a ser conseguido por meio de reformas 

administrativas, trabalhistas e previdenciárias tendo como vetor um corte profundo 

nos gastos públicos. Em segundo lugar, impunha-se uma rígida política monetária 

visando à estabilização. Em terceiro lugar, a desregulação dos mercados tanto 

financeiro como do trabalho, privatização radical e abertura comercial. Essas políticas 

que inicialmente tiveram de ser, de algum modo, impostas pelas agências 

internacionais de financiamento mediante as chamadas condicionalidades, em seguida 

perdem o caráter de imposição, pois são assumidas pelas próprias elites econômicas 

e políticas dos países latino-americanos (Saviani, 2007, p.426. Grifos meus). 

Concomitante ao Consenso de Washington, a Comissão Econômica para a América 

Latina – CEPAL, lançou na década de 1990 o documento Transformación Productiva com 

Equidad, a fim de auxiliar os países da América Latina em um progresso técnico e 

desenvolvimento econômico que fosse compatível com os padrões mundiais, para que se 

acompanhasse a nova ordem mundial. Os princípios apresentados eram de produtividade e 

competitividade, e a diretriz seria então de investimento na formação educacional dos 

indivíduos.  

O pensamento cepalino para os países em desenvolvimento institui a importância de 

maiores investimentos na formação de recursos humanos e supõe que esse 

investimento aumenta a eficácia técnica da economia. De modo geral, a formação 

educacional deve ser direcionada para o mercado de trabalho, para saciar as demandas 

do setor produtivo. (Santos, 2008, p.26).  

Vemos assim que também o direcionamento mundial em matéria de educação 

acompanha as configurações econômicas e políticas do neoliberalismo. O papel da educação 

continua sendo estratégico para fins econômicos e ideológicos do sistema vigente, formando a 

mão-de-obra (readaptando a antiga e formando as novas) de acordo com as necessidades do 

novo mercado, configurando a nova divisão do trabalho – assim foi em outros momentos da 

história, na transição de um trabalho rural ou artesanal para o industrial, por exemplo.  

Também em 1990 foi realizada a Comissão Internacional sobre Educação para o século 

XXI, coordenada por Jacques Delors, que produziu um relatório para a UNESCO, fundando 

“os quatro pilares da educação”, que são as diretrizes pedagógicas internacionais para a nova 

educação, a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, e finalmente 

aprender a ser.  
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O lema “aprender a aprender”, tão difundido na atualidade, remete ao núcleo das 

ideias pedagógicas escolanovistas. (...) Mas esse lema que, no escolanovismo, se 

referia à valorização dos processos de convivência entre as crianças, do 

relacionamento entre elas e com os adultos, de sua adaptação à sociedade, no contexto 

atual é ressignificado. No âmbito do escolanovismo, “aprender a aprender” 

significava adquirir a capacidade de buscar conhecimentos por si mesmo, de se 

adaptar a uma sociedade que era entendida como um organismo em que cada 

indivíduo tinha um lugar e cumpria um papel determinado em benefício de todo o 

corpo social. (...) na situação atual, o “aprender a aprender” liga-se à necessidade 

de constante atualização exigida pela necessidade de ampliar a esfera da 

empregabilidade (Saviani, 2007, p.429-430. Grifos meus).  

Esse novo direcionamento pedagógico assimila os princípios de flexibilidade e 

adaptação do neoliberalismo; atende às necessidades do atual mercado de trabalho, assumindo 

as noções de “habilidades e competências”. Agora, a escola deve assegurar certas competências 

dos jovens egressos, e não mais certificações que comprove certo acúmulo de conhecimento; 

passa-se da “lógica do conhecimento” iluminista para a “lógica das competências” neoliberais.  

Presume-se que a escola inicial dote o jovem de um “pacote de competências de base” 

segundo a expressão empregada pela Comissão Europeia e ela deve sobretudo se 

consagrar a “aprender a aprender”, tipo de quadro geral sem substancia muito 

definida. O conteúdo desse saber é remetido em essência aos costumes produtivos 

ulteriores, de acordo com uma lógica instrumental do saber (Laval, 2004, p.49). 

O próprio emprego do termo competência é estratégico na formação do capital humano 

que se quer nesses tempos. Antes, a qualificação profissional, por exemplo, era adquirida por 

uma certificação de uma instrução formal específica; a ideia de competência remete a um saber 

fazer, mas também a um saber ser flexível e aprender coisas novas, para manter a 

empregabilidade; um saber trabalhar em equipe, em nome da empresa, sem perder o foco do 

sucesso profissional e assim se destacar, tornar-se referência, liderança; enfim, saber ser o 

sujeito neoliberal. Essa noção dá uma maior flexibilidade ao indivíduo-trabalhador, mas 

principalmente às empresas, aos patrões e até às instituições de ensino.  

Podemos observar então que organizações mundiais e reuniões para direcionar os rumos 

da economia e da educação para o século XXI deram-se de forma correlacionada. Também que 

órgãos mundialmente responsáveis por questões econômicas, como o Banco Mundial, por 

exemplo, colocaram a questão da educação em suas agendas, adotando a Teoria do Capital 

Humano e entendendo a educação como investimento para o desenvolvimento econômico. Ou 

seja, temos de um lado um direcionamento para austeridade fiscal, corte de gastos públicos, 
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privatização de empresas estatais, enfim, um pacote de medidas econômicas ultraliberais para 

o fim do século XX e início do século XXI, junto a consolidação de uma predominância e 

hegemonia estadunidense. E de outro lado, a disseminação imperiosa da Teoria do Capital 

Humano, que atenta para as mudanças tecnológicas e consequente transformação nas relações 

de produção e trabalho, que apelam à necessidade de se compreender, sobretudo saúde e 

educação, como investimento no ser humano que será ao mesmo tempo, de acordo com esta 

teoria, um investimento economicamente rentável para o país a médio e longo prazo. No caso 

específico da educação, tal combinação só poderia resultar no que de fato se viu por todo o 

mundo e no Brasil: precarização e retração das redes públicas de educação e a expansão das 

redes privadas e a formação de um promissor mercado educacional, concomitante à 

consolidação do entendimento da educação como um serviço, e não como direito.  
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Capítulo 3 

O Estado sob a vigilância do mercado: investimento público em educação e 

o mercado educacional 

Investimento financeiro por si só, demonstração de números para as organizações 

internacionais, não é garantia de retorno às pessoas através da renda, nem garantia de 

crescimento econômico nacional, tampouco garante maior equidade de oportunidade e 

participação. Tais resultados, indicados pela Teoria do Capital Humano - TCH, na verdade 

dependem de como tal investimento será realizado. O que se pretende demonstrar neste capítulo 

é a forma como certos investimentos em educação tem sido realizado nas últimas décadas no 

Brasil, que por um lado, de diferentes formas favorece o mercado educacional em detrimento 

da educação pública, e por outro lado, mantém instituições públicas de excelência cujo acesso 

fica majoritariamente destinado às camadas mais altas da sociedade, perpetuando assim as 

lógicas de dominação e reproduzindo as desigualdades educacionais e socioeconômicas. “(...) 

os gastos públicos em educação são mal focalizados, pois 80% dos recursos públicos são 

apropriados pelos 20% mais ricos da população”. (Santos, 2008, p.27).  

Assim, este capítulo tem como objetivos analisar a organização e distribuição de 

recursos, por parte da União, bem como a relação Estado-mercado na área educacional, que tem 

possibilitado diferentes formas de privatização na educação. Com especial atenção ao ensino 

médio, fase de encerramento da educação básica e, portanto, etapa crucial para as finalidades 

constitucionais da educação brasileira. Também observaremos como novas formas de gestão 

pública tem operado na educação básica nos últimos anos, o que tem possibilitado que o Estado 

brasileiro atue, na área de educação, cada vez mais sob a vigilância do mercado. Com este 

movimento, pretendemos então demonstrar como alguns mecanismos da governamentalidade 

neoliberal, tem despolitizado a educação nacional.  

3.1. A situação do ensino médio no Brasil 

Em análise das legislações educacionais brasileiras observamos que apenas na década 

de 1990 é que se consegue massificar o ensino fundamental e que as taxas de analfabetismo 

começam a cair, atingindo melhores resultados, neste aspecto, apenas na década de 2000. E que 

o ensino médio só viria a ser obrigatório em 2009, tendo ainda hoje uma taxa de evasão muito 

elevada nesta etapa e falta de oferta em muitos municípios.  

“A maior taxa de evasão revelada pelo Censo Escolar entre 2014 e 2015 foi de 12,7% 

dos alunos matriculados na primeira série do ensino médio, seguida por 12,1% dos matriculados 
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na segunda série. (...) A terceira série do ensino médio teve 6,7% de evasão, que chegou a 11%24 

do total de alunos nessa etapa de ensino” (MEC, 2017b).25 É possível notar ainda que as maiores 

taxas de evasão estão concentradas na rede pública, sendo 12,4% da rede estadual, 5,9% da rede 

federal, 9,8% da rede municipal e 3,8% da rede privada (INEP, 2017). Os dados do Censo 

Escolar 2016/2017 apresentaram pequena redução da evasão no ensino médio, sendo 11% na 

primeira série, 9,9% na segunda série e 5,6% na terceira série; no entanto, mantem-se a 

concentração na rede pública, sobretudo a estadual e em áreas rurais (INEP, 2020a)26.  

Sobre o financiamento do ensino médio, vimos no primeiro capítulo que a EC nº59 de 

2009, que torna esta etapa obrigatória, não apresenta alteração para arrecadação de recursos. O 

que havia mudado em 2007 foi a transformação do Fundef - que visava especialmente a 

universalização do ensino fundamental – em Fundeb, que pretendia então o financiamento de 

todas as etapas do ensino básico.  

Os recursos do Fundeb são distribuídos de forma automática (sem necessidade de 

autorização ou convênios para esse fim) e periódica, mediante crédito na conta 

específica de cada governo estadual e municipal. A distribuição é realizada com base 

no número de alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último 

censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de 

atuação prioritária, conforme art. 211 da Constituição Federal. Ou seja, os municípios 

recebem os recursos do Fundeb com base no número de alunos da educação infantil e 

do ensino fundamental, e os estados, com base no número de alunos do ensino 

fundamental e médio (...). (MEC - FNDE, 2017. Grifos meus). 

Observamos que, além de ser um recurso especial, e não permanente, o Fundeb é 

distribuído conforme o número de alunos matriculados de acordo com os dados do último Censo 

Escolar. Ou seja, neste fundo, não se considera crianças e jovens em idade escolar que, por 

alguma razão, não estão matriculados. Se os estados, municípios e as unidades escolares só 

recebem recursos para manter os alunos já matriculados, notamos ai uma limitação para a 

                                                             
24 Importante destacar que esse número não considera alunos que migraram do ensino regular para a modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

25 “Quase quatro (36,5%) em cada dez brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2018, idade 

considerada ideal para esta etapa de ensino. Entre eles, 62% não frequentam mais a escola e 55% pararam de 

estudar ainda no ensino fundamental”. G1, “Quase 4 em cada 10 jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio, 

aponta levantamento”. Disponível em: https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-

jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-aponta-levantamento.ghtml . Acesso em: 02 de setembro de 

2019. 

26 O Censo Escolar 2018/2019 já foi realizado e divulgado as taxas de matrículas, no entanto, as Taxas de Transição 

referente ao período, onde aparecem as taxas de evasão, não foram publicadas até o presente momento (julho de 

2020).   

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-aponta-levantamento.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2018/12/18/quase-4-em-cada-10-jovens-de-19-anos-nao-concluiram-o-ensino-medio-aponta-levantamento.ghtml
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ampliação e fortalecimento estrutural da rede pública que permita incluir e manter crianças que 

por diversas razões estão fora da escola, sobretudo em áreas rurais onde esse número maior.  

Outro ponto importante a ser ressaltado é que, o que Sofia Vieira (2008) havia apontado 

sobre a disparidade de financiamento que o Fundef gerava, prejudicando a educação infantil e 

o ensino médio, não foi corrigido com o Fundeb. Os dados do Inep mostram o percentual do 

investimento público total em educação, por etapa de ensino, com relação ao Produto Interno 

Bruto – PIB27, e nesses dados podemos observar que ainda as etapas com menor investimento 

são a educação infantil, com 0,7% e o ensino médio com 1,2% (INEP, 2020b)28. Ainda nestes 

indicadores, que vão do ano de 2000 a 2017, podemos observar que, o ensino fundamental I, 

por exemplo, apresentou queda no período, indo de 1,5% em 2000, chegando a 1,8% em 2009 

e 2010, e caindo para 1,6% em 2017. O mesmo ocorreu com o ensino fundamental II, saindo 

de 1,2% em 2000, chegando a 1,7% em 2009 e 2010 e caindo para 1,3% em 2017. Ao passo 

que, a educação superior (etapa com maior oferta privada), vem de uma crescente significativa, 

saindo de 0,9% em 2000 e chegando a 1,5% em 2017.  

O quadro educacional do Brasil nos anos 1990 foi então, a massificação do ensino 

fundamental, por meio de incentivo do governo federal, através do Fundef; a manutenção e 

tímida expansão da educação infantil e ensino médio; e viu-se ainda grande expansão do ensino 

superior, também por meio de incentivos do governo federal, mas protagonizado pelo setor 

privado.  

Nos anos 1990, o ensino superior brasileiro dobrou de tamanho, indo de 1,5 milhão 

de alunos matriculados para três milhões. Na década seguinte, o número voltou a 

dobrar, chegando em 2010 a 6.379.298 matrículas. Essa expansão se deu tanto porque 

o setor privado ampliou seu mercado de atuação diante do aumento da demanda por 

ensino superior, quanto pelo investimento governamental em políticas públicas 

voltadas para o aumento de vagas. Atualmente 25% dos alunos que cursam graduação 

presencial estão matriculados em instituições de ensino superior públicas e 75% em 

instituições privadas. O protagonismo do setor privado na oferta de vagas se iniciou 

com a Reforma Universitária de 1968, mas ganhou novo fôlego com a autorização 

                                                             
27 “O Investimento Público Total em Educação, compreende os valores despendidos nas seguintes Naturezas de 

Despesas: Pessoal Ativo e seus Encargos Sociais, Ajuda Financeira aos Estudantes (bolsas de estudos e 

financiamento estudantil), Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento, Transferências ao Setor Privado, outras 

Despesas Correntes e de Capital, e a estimativa para o complemento da aposentadoria futura do pessoal que está 

na ativa (Essa estimativa foi calculada em 20% dos gastos com o Pessoal Ativo)”. (INEP, 2020a) 

28 Esses números são referentes ao ano de 2017, último período disponível na divulgação.  
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para que as instituições pudessem ser voltadas ao lucro, um novo marco regulatório 

aprovado em 1997. (Carvalhaes e Ribeiro, 2019, p.202. Grifos meus). 

O que queremos assinalar com isto é que, nos anos 1990 o sistema educacional brasileiro 

se desenha de uma forma um tanto quanto esquizofrênica, pois, as políticas se organizam com 

foco na universalização do ensino fundamental, ao passo que o ensino infantil e as taxas de 

alfabetização ainda estavam demasiadas defasadas; por outro lado, permite uma grande 

expansão do ensino superior, ao passo que o ensino médio ainda não era obrigatório e tampouco 

massificado, bem como desorganizado, sobretudo com relação ao currículo. Este quadro da 

década de 1990 é fundamental para a compreensão do estado atual da educação como um todo 

e sobretudo do ensino médio – fase decisiva para a formação da nova geração de trabalhadores 

e cidadãos.  

Apesar da não obrigatoriedade, possivelmente devido à massificação e expansão do 

ensino fundamental, as taxas de matrícula no ensino médio foram crescendo exponencialmente: 

de 2.819.00029 em 1980; para 3.773.000 em 1991; 5.739.000 em 1996; 8.193.000 em 2000; e 

chegando a 9.169.000 em 2004; com uma queda em 2010 para 8.358.000 (Amaral et.al., 2011, 

p.642). Veremos adiante que, em 2018, a taxa total de matrículas no ensino médio caiu ainda 

mais. Na pesquisa de Amaral (et. al., 2011) argumenta-se que a expansão do ensino médio na 

rede pública (bem como a do ensino fundamental) deu-se a baixo custo, com prédios precários, 

professores mal preparados e mal remunerados. Os autores apontam ainda que, os valores 

praticados pelas redes estaduais, com relação ao PIB per capita, estão muito aquém da média 

dos países da OCDE (26% do PIB per capta, enquanto as redes estaduais brasileiras praticaram 

16% e 17% respectivamente nos anos de 2008 e 2009). Também que, há uma persistente 

diferença nos gastos/aluno entre os estados:  

(...) a diferença entre o maior e o menor valor no gasto/aluno é superior a três vezes, 

o que mostra os limites ainda existentes da política de fundos, decorrentes, em 

particular, da pequena participação da União (menos de 10% do total) nos recursos do 

Fundeb. Cabe ainda comentar que, no biênio considerado [2008-2009], em 11 estados 

houve uma redução no valor declarado do gasto/aluno do ensino médio. Com base 

nos dados do Siope, estimamos os gastos dos estados com o ensino médio em cerca 

de 0,7% do PIB/ano. (Amaral et. al., 2011, p.650).  

                                                             
29 Os números apresentados correspondem ao total de matrículas nas três séries do ensino médio e do total de 

escolas, públicas e privadas.  
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A etapa do ensino médio é de responsabilidade dos estados, que de acordo com artigo 

212 da Constituição Federal, devem aplicar no mínimo, 25% da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

(MDE) (Brasil, 2015), podendo receber complementação da União pelo Fundeb30. A LDB 

estabelece quais despesas serão computadas no cálculo de MDE, entre elas estão material 

didático, de limpeza, alimentação e transporte. Em 2013, o Tribunal de Contas da União - TCU, 

coordenado com os tribunais de contas dos estados, e também o Instituto Rui Barbosa - IRB e 

a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon, realizaram auditoria 

operacional sobre a gestão do ensino médio no Brasil, sendo um dos aspectos auditados, o 

financiamento desta etapa do ensino. Constatou-se que os recursos do MEC, disponibilizados 

através do Fundeb, distribuídos aos estados e municípios, não o são de forma igualitária, nem 

conforme as necessidades de estados e municípios mais pobres, ou com maior população em 

idade escolar.  

No relatório do TCU, foram apontadas divergências entre os dados do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) e dados de outras 

fontes de execução orçamentária, lançando dúvida sobre o montante do gasto em 

educação. (...) Outro ponto ressaltado pela auditoria do TCU foi que a sistemática de 

transferências voluntárias realizadas pelo Ministério da Educação a estados e ao 

Distrito Federal não assegura que a assistência financeira da União para essa 

modalidade de ensino beneficie as redes que mais necessitam de apoio. (...) Uma das 

justificativas para as diferenças apontadas é que os recursos são disputados de forma 

extremamente desigual, e as redes mais capacitadas a captá-los o fazem em 

detrimento das que mais precisam. Nessa modalidade de apoio voluntário, portanto, 

importa menos a vontade da concedente (a União) e mais a capacidade de as 

secretarias de educação estaduais apresentarem projetos e de se adequarem aos 

requisitos formais para angariar os recursos. (...) Foi apontada também a falta de 

definição de padrões mínimos de qualidade de ensino, tal como preconiza o art. 4ª, 

IX, da LDB, fato que dificulta a estimativa de valor mínimo por aluno que sirva de 

                                                             
30 “O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e 

Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos 

impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto 

no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, 

uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para 

aplicação exclusiva na educação básica. (...) O aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões 

em 2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no 

valor correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país.” MEC, Fundo de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). “Sobre o Fundeb”. Disponível em: 

https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb. Acesso 

em: 02 de setembro de 2019 (Grifos meus). 

https://www.fnde.gov.br/index.php/financiamento/fundeb/sobre-o-plano-ou-programa/sobre-o-fundeb
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parâmetro orientador da complementação da União ao Fundeb de cada Estado. (TCU, 

2014, p.26-27. Grifos meus) 

Podemos notar assim que há uma desigualdade regional sistêmica quanto a 

disponibilização e captação de recursos. Também podemos observar que essa desigualdade 

pode ser ainda melhor cristalizada na última etapa da educação básica que é o ensino médio. 

Primeiro porque os municípios devem priorizar as etapas anteriores, assim, a oferta desta etapa 

fica quase que totalmente dependente dos estados, sem muito auxílio dos municípios ou da 

União; segundo porque, mesmo em termos de legislação e planos de desenvolvimento da 

educação, vimos que esta foi (e ainda é) a última etapa a ser priorizada pelo poder público; e, 

finalmente, observaremos a seguir que a maioria dos jovens com idade referente ao ensino 

médio dependem majoritariamente da oferta pública. E que, mesmo sendo a maioria das 

matrículas do ensino médio na rede pública, a maior parte dos alunos que ingressam nas 

instituições de ensino superior públicas, são provenientes da rede privada.  

Segundo dados do Censo Escolar de 2018, do total de escolas do ensino básico 

(181.939), a rede privada representa 22,3% das escolas; 61,6% do total de escolas é de ensino 

fundamental I, e apenas 15,8% de ensino médio. Do total de matrículas (7.709.929) no ensino 

médio, 87,9% (6.777.892) são de escolas públicas (sendo a grande maioria da rede estadual, 

6.527.074), contra 12,08% (932.037) da rede privada (INEP, 2019). Quando comparamos esses 

números da etapa do ensino médio com o ensino superior, a situação se inverte: 87,9% das 

instituições de educação superior são privadas. Do total de matrículas no ensino superior 

registrado em 2017, 75,3% foram na rede privada e 24,7% na rede pública (INEP, 2018a). Em 

2017, do total de matrículas em instituições privadas de ensino superior (6.241.307), 70,7% 

(4.414.799) são procedentes de escolas públicas, e 28,3% (1.769.683) são procedentes de 

escolas privadas. Quanto ao total de matrículas em instituições públicas de ensino superior 

(2.045.356), 58,5% (1.197.741), são procedentes de escolas públicas, e 38,6% (790.896) são 

procedentes de escolas privadas (Ibid.).  

Podemos notar nestes dados que a disputa entre alunos egressos de escolas públicas e 

privadas quanto às vagas em instituições públicas de ensino superior é acirrada, mas se 

considerarmos apenas a quantidade existente de escolas públicas e privadas – sem considerar a 

qualidade e as formas de ensino que visam as provas de seleção para o ingresso no ensino 

superior, que trataremos em capítulo sequente – a taxa de alunos matriculados em instituições 

públicas de ensino superior, procedentes de escolas públicas, segundo a correlação dos dados, 

apontam para um número muito maior que 58,5%. A contradição que se apresenta é que, a 

maioria dos alunos egressos de escolas públicas estão no ensino superior privado. Ou seja, a 
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maioria das escolas de ensino médio são públicas e a maioria dos alunos egressos que chegam 

ao ensino superior vão para instituições privadas - que nem sempre são universidades, pois 

segundo os dados do Censo, a maioria são Faculdades, além do alto índice de crescimento da 

modalidade de ensino a distância. Enquanto, por outro lado, alunos egressos de escolas 

privadas, que são minoria, ocupam grande fatia dos matriculados em instituições públicas de 

ensino superior - que são em sua maioria universidades, onde a qualidade do ensino ofertado é 

notoriamente superior à faculdades privadas, pois são as instituições que fazem pesquisa de 

ponta e desenvolvem as ciências básicas31. Em resumo, estudantes de nível socioeconômico 

mais alto estão em sua maioria em universidades públicas, enquanto estudantes de origem 

socioeconômica mais baixas, estão em sua maioria em faculdades privadas, não sendo exceção 

aqueles que trabalham para pagar seus estudos (Carvalhaes e Ribeiro, 2019, p.218).  

Esses são alguns dos exemplos que podem ilustrar como a desigualdade educacional no 

Brasil é sistêmica – assim como é alarmante a desigualdade socioeconômica32. Entre diversos 

fatores, podemos mencionar a desigualdade do nosso sistema federativo pois, se o valor de 

MDE é o mesmo para todos os estados e municípios (mínimo 25% da arrecadação de impostos), 

isso implica que estados e municípios mais pobres terão maiores dificuldades para aplicar valor 

maior que este mínimo (e isso quando não há casos em que nem o mínimo é aplicado). Outro 

ponto em que se perpetua ainda mais as desigualdades entre as redes de ensino e unidades 

escolares, é o sistema de bonificação a partir de resultados de avaliação como o Ideb e/ou o 

Saeb, ou seja, escolas que já tem estrutura para alcançar as metas estabelecidas recebem verba 

                                                             
31 As diferenças entre o que constitui uma universidade e uma faculdade, implica na qualidade da formação e nas 

possibilidades de atuação. “As universidades se caracterizam pela indissociabilidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. São instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, 

de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: I - produção intelectual 

institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista 

científico e cultural quanto regional e nacional; II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado; e III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. (MEC, 

2006). As faculdades por sua vez, focam normalmente em uma área do conhecimento, não possibilitando assim a 

integração e troca entre diferentes áreas do conhecimento; não oferecem necessariamente pesquisa e/ou extensão; 

e não exige do corpo docente titulação de mestres ou doutores, exigindo que apenas um terço do corpo docente 

seja composto por especialistas (que possuam pós-graduação lato sensu).  

32 “Estudo que analisou 29 países — entre desenvolvidos e em desenvolvimento — mostrou que o Brasil está no 

grupo de cinco nações em que a parcela mais rica da população recebe mais de 15% da renda nacional. O 1% mais 

rico do Brasil concentra entre 22% e 23% do total da renda do país, nível bem acima da média internacional. A 

conclusão é de estudo dos pesquisadores Pedro Herculano Guimarães e Marcelo Medeiros, do Instituto de Pesquisa 

Econômica (Ipea), publicado recentemente pelo Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPC-IG/PNUD)”. ONU, Nações Unidas Brasil. “Brasil 

está entre os cinco países mais desiguais, diz estudo de centro da ONU”. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/brasil-esta-entre-os-cinco-paises-mais-desiguais-diz-estudo-de-centro-da-onu/. Acesso 

em: 30 de agosto de 2019.  

https://nacoesunidas.org/brasil-esta-entre-os-cinco-paises-mais-desiguais-diz-estudo-de-centro-da-onu/
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adicional, podendo assim manter ou aumentar os índices; enquanto escolas que não tem 

estrutura e não alcançam os resultados, permanecem estagnadas ou podem ainda piorar seus 

resultados33.  

Como mostram os dados, mesmo sendo a maioria dos jovens brasileiros provenientes 

de escolas públicas, o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem e também o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb tem demonstrado, ano após ano, que o ensino 

médio de escolas públicas tem um desempenho muito abaixo das escolas privadas – mesmo o 

contingente das primeiras sendo muito maior que as segundas. As escolas públicas que 

demonstram melhor desempenho em tais avaliações são escolas federais, escolas de aplicação, 

escolas militares e técnicas.34 Todas essas escolas têm processo seletivo para ingresso - mais 

um fator que gera desigualdades educacionais.  

Tendo em mente que a grande maioria das escolas de ensino médio são da rede estadual, 

observamos que: na edição do Enem de 2018, por exemplo, de 22.432 escolas participantes, a 

primeira escola estadual – regular, que não tem processo seletivo para ingresso -  que aparece 

no ranking geral, está na posição 2.910, no município de Campo Grande-MS35, com a média 

geral de 602 pontos; a segunda, também no mesmo estado, no município de Amambai, aparece 

na posição 2.952, com a média geral de 601 pontos36. Sendo o Enem, desde 2009, o principal 

meio de acesso ao ensino superior, podemos concluir, observando os dados anteriores e os 

rankings do Enem de todas as edições desde então, que os alunos matriculados em instituições 

públicas de ensino superior procedentes de escolas públicas, são em sua maioria esmagadora, 

de Institutos Técnicos Federais, escolas técnicas, de aplicação ou militares – todas escolas 

públicas que têm processo seletivo para ingresso, ou seja, a “triagem” já fora realizada uma 

etapa antes.37 

                                                             
33 Essa questão das bonificações por resultado e as avaliações em larga escala serão analisadas no próximo capítulo. 

34 Essas três últimas podem ser tanto federais quanto estaduais e em alguns casos municipais; e todas as escolas 

de aplicação e alguns colégios técnicos são vinculados à universidades, federais ou estaduais 

35 A Escola Municipal Adelino Bordignon, do município de Matão, em São Paulo, é a primeira escola pública não 

técnica nem profissionalizante que aparece no ranking, em 2678º lugar. Mas ao entrar em contato com a escola 

por telefone, foi confirmado que para ingresso no ensino médio há processo seletivo.  

36 Os dados oficiais são do Inep (INEP, 2018b), com organização e divulgação dos rankings pelo Colégio Elite de 

Campinas. Disponível em: https://www.elitecampinas.com.br/vestibulares/enem/ranking/index.asp. Acesso em: 

10 de julho de 2019.  

37 Importante ressaltar também que, como citado, os rankings do Enem revelam que as escolas públicas com melhor 

desempenho são escolas técnicas, ou seja, esses alunos, de forma geral, entram nas escolas técnicas e profissionais, 

primeiro, para ter uma oportunidade de um emprego a curto e médio prazo com tal formação; e segundo, como 

https://www.elitecampinas.com.br/vestibulares/enem/ranking/index.asp
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Segundo ainda a auditoria do TCU, realizada em 2013, além do financiamento apontado 

como ineficiente para o ensino médio, outros aspectos defasados são demonstrados: (1) Com 

relação à gestão: muitas escolas não tem sequer planejamento formalizado, ou é formalizado de 

forma deficiente; além da falta de gestão democrática na construção do Projeto Político 

Pedagógico - PPP da escola; falta de capacitação ou mesmo de quantitativo de gestores; 

apontaram também falta de supervisão regular e sistemática por parte das secretarias estaduais 

de educação. (2) Quanto à infraestrutura das escolas, o cenário é ainda mais problemático. Na 

maioria das escolas ainda existem bibliotecas e laboratórios de informática, mas de forma geral 

não funcionam, pois não há os insumos nem profissionais necessários para tal; quanto à 

laboratórios de ciências, esses são praticamente inexistentes; as quadras esportivas se 

encontram em condições precárias, muitas não tem cobertura nem materiais esportivos; “(...) as 

condições de infraestrutura básica das escolas pesquisadas se mostraram insatisfatórias em 

relação à higiene e limpeza das instalações sanitárias e à sua respectiva manutenção, situação 

verificada como de alta ocorrência por, respectivamente, 61% e 46% dos Tribunais de Contas” 

(TCU, 2014, p.21). A maioria das escolas não tem sequer alvará do corpo de bombeiros, alvará 

sanitário e carta de habite-se, “aumenta-se, assim, o risco de acidentes devido à ausência de 

equipamentos obrigatórios, falta de vistorias regulares dos órgãos de segurança competentes e 

instalações em desacordo com os padrões técnicos normalizados” (Ibid.). (3) Não há 

professores suficientes para atender as redes públicas; há ainda um quantitativo muito grande 

de professores afastados da sala de aula – por diversas razões; o número de professores 

contratados temporariamente (na faixa de 40 a 67%), que deveria ser exceção, hoje é regra na 

rede pública38; “A auditoria do TCU identificou déficit de pelo menos 32 mil professores no 

conjunto das disciplinas obrigatórias do ensino médio nas redes públicas estaduais. (...) As 

análises dos TCU concluíram ainda que de 396 mil docentes nas redes estaduais de ensino em 

2012, aproximadamente 46 mil (12%) não tinham formação específica em nenhuma das doze 

                                                             
forma de ter acesso à um ensino público de qualidade que permita o ingresso na universidade. Esses/as são 

alunos/as que acabam por quebrar as expectativas das elites industriais e empresariais, que reclamam da falta de 

mão-de-obra técnica, pois as instituições públicas que oferecem cursos técnicos e profissionalizantes, acabam 

sendo a única chance que esses jovens têm de ingressar em curso superior público, a fim de constituir uma carreira 

melhor qualificada e posteriormente melhor remunerada do seriam com formação técnica-profissionalizante.  

38 “Há indicações de que esse cenário deve persistir, ou até aumentar, pois algumas redes que já tinham elevada 

participação desse vínculo precário com seus professores prosseguem fazendo da contratação temporária uma 

regra. De acordo com o TCU, a prorrogação contumaz de contratos cria verdadeiras subcategorias de professores, 

sem a mesma remuneração e sem outros direitos viabilizados por meio de vínculo minimamente estável com os 

governos estaduais” (TCU, 2014, p.25). 
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disciplinas obrigatórias dessa etapa de ensino. Havia ainda 17 mil professores (4%) com 

formação apenas até o ensino médio” (Ibid., p.24). 

Com isto, podemos observar que a situação do ensino médio brasileiro apresenta muitos 

problemas estruturais e sistêmicos, tanto de financiamento quanto de organização. Estamos 

focalizando a observação do ensino médio pois, como etapa que conclui a educação básica, ela 

representa o encerramento de um ciclo, ou seja, a saída dos jovens da fase infanto-juvenil para 

o início da vida adulta e a vida em sociedade de fato. Assim, o ensino médio representa a síntese 

do cuidado e da preparação dos imaturos para o início da vida adulta. E diante deste quadro, 

podemos nos questionar se o Estado brasileiro tem cumprido seu papel constitucional neste 

cuidado com as novas gerações, quanto ao desenvolvimento pessoal, sua qualificação para o 

trabalho e seu preparo para o exercício da cidadania. 

3.2. A distribuição de recursos por parte da União: o caso do Fies e do Prouni 

Este cenário das escolas públicas de ensino médio apresentado pelo TCU, vai de 

encontro ao relatório de auditoria operacional, do mesmo Tribunal de Contas, publicado em 

2009, sobre os programas Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - Fies e 

do Programa Universidade para Todos – ProUni. O contraste entre os dois relatórios demonstra 

um pouco da relação Estado-mercado na área educacional, bem como as incongruências do 

poder público quanto ao planejamento e organização das redes de ensino, considerando a 

sequência das etapas e níveis de ensino.   

“O ProUni, por ter os recursos ligados à renúncia de receitas, é uma ação não 

orçamentária e não figura no cadastro de ações dos orçamentos anuais, sendo a estimativa da 

renúncia e a sua efetivação apurada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil” (TCU, 2009), 

por isso é difícil saber quanto da fatia do orçamento da educação realmente vai para esse 

programa. Já o Fies é orçamentário, com taxas de juros abaixo do mercado39. Para 2008 o 

orçamento foi previsto em 1 bilhão, e estimativa para 2011 foi de 1 bilhão e 200 reais40 (TCU, 

                                                             
39 Mesmo sendo abaixo do mercado, é sabido que a taxa de juros no Brasil, é uma das maiores do mundo. Fato 

que foi gerando ao longo dos anos, grande número de inadimplentes no programa. “Os inadimplentes do Fies 

representam cerca de 47% do total de 1,5 milhão de contratos atualmente na fase da amortização, ou seja, depois 

que o estudante já terminou o curso de graduação e já passou do período de carência, e agora precisa devolver o 

dinheiro emprestado em pagamentos mensais”. G1, Educação. “Inadimplência do Fies aumentou cerca de 23% 

após programa de renegociação”, fevereiro de 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/05/inadimplencia-do-fies-aumentou-cerca-de-23percent-apos-

programa-de-renegociacao.ghtml. Acesso em: 07 de julho de 2020.  

40 Para o ano de 2018, o orçamento do Fies foi de 19 bilhões de reais. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=65511:mec-esclarece-que-fies-nao-perdera-recurso-em-

razao-de-mp.  

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/05/inadimplencia-do-fies-aumentou-cerca-de-23percent-apos-programa-de-renegociacao.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/02/05/inadimplencia-do-fies-aumentou-cerca-de-23percent-apos-programa-de-renegociacao.ghtml
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=65511:mec-esclarece-que-fies-nao-perdera-recurso-em-razao-de-mp
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=65511:mec-esclarece-que-fies-nao-perdera-recurso-em-razao-de-mp
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2009, p.37-38). Com o Fies, é possível que haja recurso público alocado diretamente no setor 

privado, segundo o relatório, são cerca de 40 milhões anuais em média. Valor que contribui 

para o crescimento de grandes grupos do mercado educacional de ensino superior, e que, em 

grande parte, fomenta uma verdadeira “indústria” do diploma – haja vista a qualificação de 

muitas dessas instituições de ensino, conforme demonstraremos adiante. Ao passo que as 

escolas de ensino básico da rede pública encontram-se na situação precária que o relatório do 

TCU de 2014 demonstrou - isso sem mencionar a também precária situação e falta de recursos, 

materiais e humanos, em muitas universidades públicas, sobretudo as estaduais.  

As instituições de ensino superior recebem da Caixa Econômica Federal títulos da 

dívida pública no montante do valor financiado pelos alunos do Fies, ou seja, no 

montante que os alunos deixam de pagar e, além disso, esses títulos só podem ser 

utilizados para quitação de débitos previdenciários junto ao INSS. Há, contudo, uma 

maneira pela qual as IES recebem recursos financeiros, e não títulos. Há a 

possibilidade das IES renegociarem com o Fies os títulos anteriormente recebidos. 

Portanto, é possível que uma instituição receba títulos da dívida pública e os renegocie 

junto ao Fundo, recebendo, assim, recursos em espécie. Este é um caso em que o 

Governo acaba colocando recursos públicos diretamente no setor privado de 

educação superior. Apenas de 2004 a 2007, foram repassados às instituições de 

ensino participantes do programa mais de R$ 2,6 bilhões, em títulos da dívida pública. 

(...) apesar de o número de instituições que renegocia títulos com o Fundo ser pequeno, 

essas renegociações representam valor alto de recursos públicos que acabam sendo 

repassados diretamente ao setor privado, cerca de R$ 40 milhões anuais em média.  

(Ibid., p.74 e 107. Grifos meus). 

Quanto ao ProUni, também foi verificado na auditoria que as Instituições de Ensino 

Superior - IES podem fazer diversas manobras quanto às informações a fim de obterem maior 

margem de lucro.  

(...) a forma como é desenhado o Programa, na qual as informações sobre o número 

de alunos ingressantes efetivamente pagantes são prestadas pelas IES ao MEC, por 

meio do Sisprouni, sem que haja nenhum controle, possibilita a existência de 

comportamentos oportunistas por parte dessas instituições, sendo, em tese, possível 

                                                             
Em relatório resumido de auditoria do Fies feita pelo TCU em 2016, foi apontado que entre 2010 e 2015, o 

programa teve um aumento de 600%, “o que, em suma, afetou o equilíbrio nas contas públicas, resultou na 

extrapolação do limite máximo de garantia assegurado pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo 

(FGEDUC), acarretou a ineficácia do programa em contribuir para a política educacional consubstanciada na Meta 

12 do Plano Nacional de Educação e, em última instância, ocasionou riscos de insustentabilidade do Fies”. 

Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-no-fundo-de-financiamento-

estudantil-fies.htm. Ambos acessos em: 10 de julho de 2019.  

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-no-fundo-de-financiamento-estudantil-fies.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/auditoria-operacional-no-fundo-de-financiamento-estudantil-fies.htm
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que IES informem número menor que o real de estudantes efetivamente pagantes, a 

fim de que a instituição tenha obrigação de ofertar número menor de bolsas. (...) Como 

o volume de renúncia de receita não é diretamente ligado ao número de bolsas 

efetivamente ocupadas, o custo dessas acaba absorvendo o custo das bolsas não 

preenchidas (TCU, 2009, p.107). 

Conclui ainda o relatório que, por conta de ineficiência dos mecanismos de controle 

existentes, ou até mesmo a ausência destes, as IES têm “bastante liberdade no desempenho de 

suas atribuições no processo de confirmação dos candidatos, dando margem ao surgimento de 

diversos tipos de irregularidades” (Ibid., p.108). Assim, esses programas acabam sendo um 

negócio bastante vantajoso para grandes grupos empresariais na área de educação. A Kroton41, 

por exemplo, que tem diversas IES participantes tanto do Fies quanto do Prouni, aumentou seu 

patrimônio exponencialmente nos últimos anos, adquirindo diversas marcas, instituições, 

editoras e até mesmo absorvendo outros grandes grupos educacionais, como a Somos 

Educação42, que fora comprada por 4,6 bilhões de reais43.  

Com isto, podemos observar que o orçamento do MEC acaba por priorizar o repasse de 

dinheiro público à grandes corporações do mercado educacional em detrimento da educação 

pública – especialmente com relação ao ensino básico, mas também quanto à expansão e/ou 

fortalecimento do ensino superior. De qualquer forma, tal financiamento atende as diretrizes 

das organizações mundiais quanto ao investimento em educação, já que podem ser justificados 

a partir da TCH, pois parece não importar muito se este “investimento” resultará em maior 

oferta pública ou privada, desde que este implique em crescimento econômico para o país.  

                                                             
41 Entre as marcas pertencentes ao grupo Kroton estão, as faculdades Anhanguera, Fama, LFG, Unic, Unopar, 

Unime, Uniderp, Pitágoras – faculdade e colégio, além de duas escolas próprias e fornecimento de serviços de 

educação, tecnologia de ensino e material didático para uma rede de mais de 800 escolas associadas. Disponível 

em: http://www.kroton.com.br/. Acesso em: 11 de julho de 2019. 

42 A Somos Educação é o maior grupo financeiro de educação básica do Brasil [ou era, pois agora é a Kroton], e 

possuí em seu leque, 11 marcas de escolas, entre elas PH e Anglo; 4 editoras de materiais didáticos e paradidáticos, 

entre elas Ática e Scipione; 7 sistemas integrados de ensino; além de aplicativos e sistemas de avaliação e soluções 

pedagógico-administrativas; Programa de Formação de Professores; duas escolas de inglês; materiais para ensino 

técnico e ensino superior; e um programa para formação socioemocional chamado “O líder em mim”, cujo qual 

trataremos no próximo capítulo. Disponível em: http://www.somoseducacao.com.br/nossas-marcas/. Acesso em: 

11 de julho de 2019. 

43 G1, Economia. “Kroton fecha compra da Somos Educação por R$ 4,6 bilhões”. Disponível em: 

https://g1.globo.com/economia/noticia/kroton-fecha-compra-da-somos-educacao-por-r-46-bilhoes.ghtml. Acesso 

em: 10 de julho de 2019.  

http://www.kroton.com.br/
http://www.somoseducacao.com.br/nossas-marcas/
https://g1.globo.com/economia/noticia/kroton-fecha-compra-da-somos-educacao-por-r-46-bilhoes.ghtml
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Os programas como ProUni e Fies auxiliaram nas metas do Plano Nacional de Educação 

– PNE quanto ao aumento do acesso ao ensino superior, sendo um dos únicos meios para muitas 

pessoas acessarem uma graduação, principalmente vindas de escolas públicas, em sua maioria 

nas condições anteriormente analisadas. Justamente por essas condições do ensino recebido em 

tais escolas, dificilmente conseguiriam êxito nos acirrados vestibulares ou no Enem para o 

ingresso em universidades públicas. Mas, além das condições das escolas que estudaram, 

muitos jovens das classes mais baixas, começam a trabalhar assim que possível, e o tempo 

dedicado aos estudos deve ser conciliado com o trabalho. A maioria das faculdades privadas, 

além de oferecerem diferentes opções de cursos noturnos, modalidades a distância, maiores 

flexibilidades e menor concorrência para ingresso, associado à programas de financiamento 

e/ou de bolsa, tornam-se opções viáveis para jovens trabalhadores de classes mais baixas. No 

entanto, se sabe que a qualidade dos cursos oferecidos nessas faculdades privadas, está muito 

aquém da oferecida nas universidades públicas, sobretudo as federais e algumas estaduais (o 

que acaba implicando na grande concorrência e consequente sinônimo de certo status). 

Segundo ainda o relatório do TCU, em 2007, havia um milhão de estudantes 

beneficiados com o ProUni e Fies, e ainda assim, havia muitas vagas ociosas nas instituições 

privadas, mas, “de acordo com o MEC, esse cálculo de sobra de vagas deve ser relativizado, 

pois é feito a partir do número de vagas autorizadas, com base em solicitação das instituições 

de ensino. No geral, essas instituições solicitam um número maior de vagas do que aquele que 

ela está efetivamente pronta a ofertar” (TCU, 2009, p.29-30). Essas IES, normalmente atuam 

com salas de aula superlotadas, a fim de reduzir custos. Um dos critérios do ProUni é que “a 

instituição de ensino é obrigada a ofertar bolsas em todos os seus cursos, de forma proporcional 

ao número de vagas que a instituição oferece em cada curso, em cada semestre”, e quanto ao 

Fies, “as instituições de ensino têm liberdade para escolher em quais cursos serão oferecidos os 

financiamentos, desde que o curso tenha nota igual ou superior a 3 (três) no Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes - Enade, ou seja, a oferta de vagas nos cursos fica a cargo da 

instituição” (Ibid., p.63). No entanto, o relatório da auditoria demonstrou que muitos cursos não 

foram sequer avaliados ou obtiveram nota inferior a três, e ainda assim continuam operando e 

fazendo parte dos programas. 

O resultado do cruzamento de dados demonstrou que dos 15.876 cursos oferecidos 

por meio do ProUni, 5.501, ou 34,65% dos cursos, nunca foram avaliados pelo Enade. 

Por este resultado conclui-se que existem 74.951 alunos em cursos que nunca foram 

avaliados. Utilizando-se como benchmark para o ProUni a definição de avaliação 

positiva do Fies, verificou-se que dos 10.375 cursos que oferecem bolsas e que foram 
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avaliados pelo Enade, 1,7% receberam nota 1; 19% nota 2; 40,8% nota 3; 11% nota 

4; 0,7% nota 5 e 17,4% ficaram sem conceito – SC, ou seja, 20,9% dos cursos 

avaliados possuem nota menor que três no Enade. No caso do Fies, dos 18.537 cursos 

oferecidos no programa, 3.341 não foram avaliados, 18% dos cursos, o que representa 

26.733 alunos em cursos não avaliados. (...) 24,8% dos alunos recebem 

financiamento em cursos com nota inferior a três, apesar de a legislação proibir o 

ingresso de alunos nesses cursos. (Ibid., p.64-65. Grifos meus) 

3.2.1. A inflação do diploma: uma geração enganada 

Em relatório posterior, esses programas tiveram um aumento exponencial nos últimos 

anos, garantindo assim uma “fabricação” grandiosa de diplomas. Desta forma, esses programas 

contribuíram para o fenômeno que Bourdieu (2012) chama de “inflação do diploma”, ou 

“inflação dos títulos escolares”. A massificação escolar e a expansão de instituições de ensino, 

em todos os níveis, intensificou a concorrência pela titulação escolar. Quanto maior for o 

número de diplomados numa determinada área, menor será o valor deste diploma no mercado 

de trabalho. Ocupações que em outros momentos eram destinadas à pessoas com menor 

escolaridade, começam a ser ocupadas por detentores de maior titulação escolar.  

(...) pode-se considerar que um diploma tem todas as chances de ter sofrido uma 

desvalorização todas as vezes que o crescimento do número de portadores de títulos 

escolares é mais rápido do que o crescimento do número de posições às quais esses 

diplomas [se conduzem]. (Bourdieu, 2012, p.149).  

O principal ponto que Bourdieu chama a atenção é de que, as classes médias e altas, que 

sempre tiveram no sistema escolar um meio de ascensão ou manutenção de suas posições, terão 

agora que intensificar seus investimentos em educação para manter a raridade relativa de seus 

diplomas. Sendo que, são essas mesmas classes que especificam e ofertam os cargos no 

mercado de trabalho, tanto mais fácil para readequar a relação diploma e cargo de forma que 

tais classes não percam privilégios estabelecidos.  

O valor que recebem no mercado de trabalho depende tão mais estritamente de seu 

capital escolar quanto mais rigorosamente codificada for a relação entre o diploma e 

o cargo. Ao contrário, quanto mais fluidas e incertas forem a definição do diploma e 

do cargo, portanto, sua relação, como no caso de novas profissões, mais espaço sobra 

para as estratégias de blefe; mais possibilidades terão, por exemplo, os detentores de 

capital social, de obter um rendimento elevado de seu capital escolar. (Ibid., p.134). 

Assim também é estratégico que certas categorias profissionais sejam formas de 

manutenção de um capital social e econômico, como cursos de grande concorrência em 
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universidades públicas ou de altas mensalidades em universidades privadas, bem como cursos 

de alto custo para manutenção, tais como os de tempo integral, que requerem dedicação 

exclusiva. Também as próprias instituições de ensino são organizadas hierarquicamente, pela 

tradição que possui e mesmo pelas próprias avaliações e conceitos que recebe formalmente. 

Assim, manter certa raridade de uma área ou instituição de ensino, se faz fundamental para 

manutenção das classes e do próprio sistema escolar. Sobre este ponto, o mencionado relatório 

do TCU apontou ainda que  

(...) a distribuição de bolsas pelo ProUni e de financiamentos pelo Fies não obedece a 

uma política de priorização de cursos, mas a uma oferta de mercado ou a uma 

preferência dos alunos preexistente na educação superior brasileira. Existe um cenário 

em que há excesso de estudantes em áreas como Administração e Direito e carência 

de estudantes em áreas como Engenharia e Geologia, por exemplo. A dinâmica de 

distribuição de bolsas do ProUni e de financiamentos do Fies é movida por motivos 

outros que não as prioridades e necessidades brasileiras de profissionais. (TCU, 2009, 

p.63-64). 

Certamente, um curso de Administração custa muito menos para a IES do que um curso 

de Engenharia ou Medicina, que precisa de laboratórios e materiais; as mensalidades do 

primeiro são assim mais baratas que as dos outros. No caso do ProUni, a IES tem restituição 

total nos impostos, independentemente do número de bolsas ofertadas e/ou efetivamente 

ocupadas (Ibid., p.69). Para além do elemento de mercado, do ponto de vista da 

governamentalidade, a ausência de priorização de cursos gera, por um lado, um contingente de 

desempregados com ensino superior, e por outro lado, a escassez de profissionais em áreas 

estratégicas para o desenvolvimento nacional. Além dos mencionados neste relatório, como 

Geologia e Engenharia, o relatório de 2014 referente ao ensino médio, demonstrou a escassez 

de professores formados em áreas específicas para esta etapa de ensino, como Física ou 

Biologia, por exemplo.  

Desta forma, priorizar o maior número de bolsas, sobretudo as bolsas de valor integral, 

em cursos mais baratos e na modalidade a distância (EAD), possibilita para a IES um lucro 

líquido ainda maior (Ibid., p.70). Ademais, sobretudo nesses cursos com maior participação de 

beneficiários do ProUni e do Fies, que já estão saturados no mercado, o diploma “garante uma 

competência de direito que pode corresponder ou não a uma competência de fato” (Bourdieu, 

2012, p.132). Além do nome da instituição, junto à sua avaliação e prestígio social considerado 

pelas empresas na hora da contratação, “fora do mercado propriamente escolar, o diploma vale 

o que, do ponto de vista econômico e social, vale o seu detentor, sendo que o rendimento do 
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capital escolar depende do capital econômico e social que pode ser consagrado a sua 

valorização” (Ibid., p.152). As frações das classes altas, detentoras dos meios de produção, do 

grande comércio, enfim, dos negócios, encontrará formas de distinguir diplomas na sua relação 

com os cargos oferecidos.  

A contradição patronal – conservar as vantagens que a titulação oferece à reprodução 

da classe dominante sem deixar de controlar o acesso das outras classes aos poderes 

conferidos pelo diploma – encontra sua solução no desenvolvimento das instituições 

de ensino privado (...). As instituições de ensino com fraca autonomia, criadas, 

financiadas ou controladas pelas empresas são elementos determinantes da luta entre 

as classes e frações de classe que estão interessadas em defender o valor do diploma 

(...) e as frações dirigentes da classe dominante que consideram o valor do diploma e 

dos mecanismos de acesso ao mesmo um dos instrumentos apropriados para controlar 

o valor da força qualificada de trabalho, fixa-la, contê-la ou, em outros casos, 

desvalorizá-la, “excluindo-a” ou “desqualificando-a”. (Bourdieu, 2012, p.139-140. 

Grifos meus). 

A taxa de desemprego hoje no Brasil é de 12,7%, e a taxa de subutilização da força de 

trabalho é de 25%44. Ao passo que a cotação das ações de empresas educacionais na bolsa de 

valores continua a subir45. Os tipos de cursos e tipos de instituição de ensino superior (faculdade 

ou universidade, privada ou pública), implicam em desigualdades quanto ao retorno salarial, 

por conta da valorização e prestígio atribuído à umas e outras. Os jovens das classes altas 

ingressam em instituições altamente seletivas, cuja concorrência é muito alta (universidades 

federais e algumas estaduais de maior prestígio) e em cursos também de maior prestígio e alto 

retorno econômico. Enquanto jovens das classes baixas ingressam, em sua maioria, em 

faculdades privadas, que como vimos a partir dos dados do TCU, muitas de qualidade suspeita, 

                                                             
44 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “PNAD Contínua: taxa de desocupação é de 12,7% e taxa 

de subutilização é de 25,0% no trimestre encerrado em março de 2019”. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24284-pnad-

continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-7-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-25-0-no-trimestre-encerrado-em-marco-

de-2019. Acesso em: 11 de julho de 2019.   

45 “Para além das consequências negativas dos cortes para a educação pública, podem passar desapercebidas as 

consequências para o mercado educacional, que parece estar encarando com positividade as ações do governo de 

enxugamento do financiamento da educação pública. O fechamento da bolsa de valores no dia 10 de maio [2019] 

foi de baixa, mas não para as ações dos maiores grupos empresariais que atuam no mercado educacional brasileiro 

e que negociam ações na bolsa”. CONTEE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de 

Ensino. “Ações das empresas educacionais do Brasil crescem após anúncio dos cortes na Educação”. Disponível 

em: https://contee.org.br/acoes-das-empresas-educacionais-do-brasil-crescem-apos-anuncio-dos-cortes-na-

educacao/. Acesso em: 11 de julho de 2019.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24284-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-7-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-25-0-no-trimestre-encerrado-em-marco-de-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24284-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-7-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-25-0-no-trimestre-encerrado-em-marco-de-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/24284-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-12-7-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-25-0-no-trimestre-encerrado-em-marco-de-2019
https://contee.org.br/acoes-das-empresas-educacionais-do-brasil-crescem-apos-anuncio-dos-cortes-na-educacao/
https://contee.org.br/acoes-das-empresas-educacionais-do-brasil-crescem-apos-anuncio-dos-cortes-na-educacao/
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e em cursos de duração menor e cujo prestígio social e retorno econômico também é menor 

(como pedagogia, por exemplo), (Carvalhaes e Ribeiro, 2019).  

Desta forma, nesse processo de expansão do ensino superior, as classes dirigentes 

ganham duas vezes: primeiro como as donas de tais instituições privadas e comandando o 

mercado educacional (superaquecido nos últimos anos); segundo, podem contar com mão-de-

obra qualificada, mas mantendo salários baixos na relação oferta-demanda causada pela 

inflação dos diplomas - o que também possibilita manter uma margem de desemprego e reserva 

de mão-de-obra, o que permite maior exigência de perfil dos trabalhadores associado à salários 

mais baixos. Assim, temos atualmente, usando os termos de Bourdieu, uma geração que foi 

enganada.  

A defasagem entre as aspirações que o sistema de ensino produz e as oportunidades 

que realmente oferece é, numa fase de inflação de diplomas, um fato estrutural que 

afeta, em diferentes graus segundo a raridade dos respectivos diplomas e segundo sua 

origem social, o conjunto dos membros de uma geração escolar. (...) A desqualificação 

estrutural que afeta o conjunto dos membros da geração, destinados a obter de seus 

diplomas menos do que teria obtido a geração precedente, está no princípio de uma 

espécie de desilusão coletiva que incita essa geração enganada e desiludida a 

estender a todas as instituições a revolta mesclada de ressentimento que lhe inspira 

o sistema escolar. (Bourdieu, 2012, p.161-163. Grifos meus).  

 

3.3. Nova Gestão Pública  

Tudo indica para o que aponta Bourdieu sobre o sistema escolar, pois, ao invés de a 

educação ser possibilidade para o conjunto da população, torna-se ela meio para grandes 

corporações interessadas: por um lado em lucrar no mercado educacional; e por outro, em 

disseminar (sistematicamente) valores, que correspondam aos preceitos neoliberais. 

Acompanhando então a racionalidade neoliberal, a educação torna-se bem de consumo, um 

serviço, mesmo nas instituições públicas, pois “os programas e as agendas políticas se vendem 

como bens de consumo e não como bens públicos. (...) o Estado deixa de ser a encarnação da 

soberania do povo para converter-se em um operador de gestão de negócios” (Brown, 2008, 

p.294).  

A rede privada de educação, de forma geral, já faz parte de um consolidado mercado 

educacional, assim, já está inserida e acompanha naturalmente os modelos de gestão 

empresarial. No entanto, a racionalidade neoliberal também se apresenta em meio a um 

processo de modernização dos serviços públicos, aparatos estaduais, arquitetura institucional 

global do Estado e suas escalas de operação (Ball, 2013). Esses movimentos estão gerando uma 
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“desestatização” (Jessop, 2002 apud Ball, 2013). Tendo em vista as metas e os resultados, tanto 

do Enem quanto do Ideb – este último que, tem à ele atrelado bonificações salariais e maior 

vinculação de recursos -, as políticas públicas de educação começam a se organizar também a 

partir da lógica neoliberal-empresarial. É a política baseada em resultados, responsabilização e 

flexibilização, da escola e dos professores (Maguire, 2013). 

Tarefas e serviços anteriormente realizados pelo Estado estão agora sendo feitos por 

vários “outros”, em vários tipos de relacionamento com eles mesmos e com o Estado 

e com as restantes organizações mais tradicionais do setor público, embora em muitos 

casos os métodos de trabalho dessas organizações do setor público também tenham 

sido fundamentalmente reformulados, tipicamente pelo posicionamento estratégico de 

formas de mercado (competição, escolha e financiamento baseado no desempenho). 

(Ball, 2013, p.177. Grifos meus).   

Assim, seguindo tal racionalidade, vai surgindo uma nova forma de gerir bens públicos, 

uma forma administrativa-empresarial de se conduzir políticas públicas e agendas 

governamentais. Cris Shore (2009) aponta que, na década de 1990, se tornou evidente em 

alguns países reformas de gestão pública, conhecida como Novo Gerenciamento Público – 

NGP, que teve seu início na década de 1980 com todo o florescimento de políticas neoliberais. 

Essas reformas NGP incluíam tipicamente um foco em gerenciamento, avaliação de 

desempenho e eficiência; a utilização de agências que se relacionam na base de 

pagamento por uso; o uso de quase-mercados e contratação externa para promover a 

competição; redução de custos; e um estilo de gerenciamento enfatizando metas de 

produção, contratos de prazo limitado, incentivos monetários e liberdade operacional. 

(Shore, 2009, p.28. Grifos meus). 

Conforme Kissler e Heidemann (2006) “os fundamentos normativos da governança 

pública se estabelecem por um novo entendimento do Estado como agente de governança”, ou 

seja, no que difere governança de governo, sendo o governo um Estado convencional a ideia de 

governança para dar conta de um novo modelo de Estado que vem se transformando. 

(...) de um Estado de serviço, produtor do bem público, em um Estado que serve de 

garantia à produção do bem público; de um Estado ativo, provedor solitário do bem 

público, em um Estado ativador, que aciona e coordena outros atores a produzir com 

ele; de um Estado dirigente ou gestor em um Estado cooperativo, que produz o bem 

público em conjunto com outros atores. (Kissler e Heidemann, 2006, p.483). 

Em tese, os parâmetros para se definir estrategicamente o que será atribuição exclusiva 

do Estado ou o que pode ser direcionado para o setor privado está, principalmente, na relevância 
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do serviço, em termos estratégicos para o desenvolvimento do país (ou sub-regiões) e com 

relação à especificidade dos recursos (Ibid.). Os autores afirmam ainda que, em tempos de 

modernização da gestão pública, há uma redução da especificidade dos recursos, o que 

possibilita que mesmo os serviços e políticas consideradas de alta relevância ou estratégicas 

para o desenvolvimento, tais como educação ou saúde, possam ser prestados pelo setor privado 

(Ibid., p.484).  

Assim, sobretudo em âmbitos municipais ou sub-regionais, que operavam através de 

uma gestão por recursos, passam para uma gestão por resultados (Ibid., p.486), ou seja, não 

importando quem serão os atores (e os interesses) envolvidos, desde que os resultados 

impliquem em eficácia e eficiência dos serviços públicos, tais como as escolas. Desta forma, 

esse novo modelo de gestão (NMG) implica em uma nova governança pública que associa em 

rede o Estado, o mercado e a sociedade civil (Ibid.) – sendo que esta última se dá, sobretudo 

através de instituições e organizações sem fins lucrativos, que são braços estratégicos de 

empresas privadas de fins lucrativos.  

Tendo-se então um novo modelo de gestão, mais privatizações, terceirização e parcerias 

público-privadas, junto à concorrência que se instaura entre organizações públicas e privadas 

(além da concorrência privado-privado e público-público), tem-se uma “economização ou 

mercadização do setor público, ou seja, a transformação do setor público em um 

empreendimento econômico” (Ibid., p.486). Com isto, demonstraremos a seguir, alguns 

exemplos dessa nova gestão pública na educação básica brasileira. 

3.3.1 Parcerias público-privada na área da educação: a aquisição de material 

didático 

O mercado educacional que se expandiu na década de 1990, principalmente através do 

ensino superior, tem crescido nos últimos anos também no ensino básico. Além da proliferação 

de escolas privadas, em rede e filiais, em todas as etapas de ensino, um dos principais produtos 

é o mercado editorial e a venda de sistemas de ensino. Segundo pesquisas de Theresa Adrião 

(2009; 2015; 2018), os Sistemas Privados de Ensino - SPE têm sido cada vez mais adotados 

por municípios em todo o país. Os SPE oferecem um leque de serviços de gestão para as escolas, 

tais como: formação continuada de professores; acompanhamento e supervisão das atividades 

docentes; material físico e/ou virtual de orientação para docentes e gestores; produção e 

distribuição de materiais didáticos (apostilas organizadas por disciplinas e por bimestre ou 

trimestre) aos alunos; sugestão de calendários com atividades; processos de avaliação externa 
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e interna; suporte técnico e preparação para avaliações nacionais, estaduais e/ou municipais. 

Enfim, esses SPE oferecem uma  

(...) ‘cesta’ de insumos curriculares, processos de gestão e de avaliação educacional 

que variam segundo a capacidade orçamentária do governo contratante. No final da 

década [2000], os produtos associavam-se a plataformas de acesso a dados e 

conteúdos digitais, desenvolvidos principalmente por start ups, financiadas pela 

venture philantropy46. (Adrião e Domiciano, 2018, p.7).  

A Fundação Lemann é um exemplo no Brasil deste tipo de entidade, assim como a 

Fundação Itaú Social (ligada ao movimento Todos pela Educação), Instituto Natura etc., todas 

fundações e instituições sem fins lucrativos que funcionam como “braço social” de grandes 

corporações (com fins lucrativos). A atuação de fundações como essas, ultrapassam o aspecto 

do financiamento ou da “filantropia”, “elas atuam de diversas formas, como em parcerias com 

secretarias municipais e estaduais de educação, na formação de ‘líderes’, em premiações de 

‘boas práticas’, no financiamento de pesquisas na área de educação e na formação de ‘coalizões’ 

para a consecução de políticas educacionais de amplo escopo, como a criação da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC)” (Michetti, 2018, p.2). A pesquisa de Michetti (2018) também 

demonstra que, neste caso da BNCC, a legitimidade de tais instituições se consumou na parceria 

com “representantes públicos do universo escolar”, como o Consed (Conselho Nacional de 

Secretários de Educação), representando a esfera estadual, e com a Undime (União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação), na esfera municipal (Ibid., p.7).  

No processo de criação da base, pessoas e organizações ocuparam diferentes espaços 

e cargos, integrando-os em torno de uma mesma pauta. Para evocarmos apenas dois 

exemplos, como indivíduo, temos o caso de Eduardo Deschamps, que ocupou diversas 

“cadeiras” ao longo do processo de criação da BNCC, e como organização, a 

Fundação Lemann também tem esse modus operandi tentacular, multiposicional e, 

em muitos momentos, sua atuação confunde-se com a do MpB. (Ibid., p.9). 

Esse tipo de parceria público-privada está, de forma direta, na lógica da Nova 

Governança Pública – NGP, ou de forma geral, na lógica da governamentalidade neoliberal, 

                                                             
46 Venture philanthropic entities (empresa ou fundação de investimentos de risco), são modelo de investimento, 

sobretudo na área de educação, estimulado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) que “oferecem seus préstimos a diferentes governos, como parte de suas estratégias para ampliação e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços os quais, por sua vez, alavancarão empresas emergentes. Tais 

setores investem na educação para crianças pobres ou minorias, financiam programas e redes públicas, utilizam 

a linguagem e a lógica do mercado e esperam retornos agressivos para seus investimentos”. (Adrião e Domiciano, 

2018, p.6. Grifos meus).   
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que, nos processos de “liberalização”, assimila o setor privado para o atendimento de demandas 

sociais em que o poder público se mostra insuficiente (Adrião e Domiciano, 2018, p.2). Assim, 

com o Estado sob a vigilância do mercado, este pode demonstrar suas insuficiências e fazer 

disso a estratégia central para tais parcerias.   

A compra de Sistemas Privados de Ensino - SPE por redes municipais entram nos gastos 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, previsto na LDB, que inclui, entre outras 

coisas, aquisição de material didático. No entanto, o Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático - PNLD47 disponibiliza livros de todas as disciplinas para todo o Brasil, sendo 

reconhecidamente um dos maiores programas de distribuição de material didático no mundo. 

A pesquisa de Adrião et.al. (2015) demonstra que todos os municípios pesquisados que 

adotaram Sistemas Privados de Ensino, mantiveram vínculo com o PNLD, alguns solicitando 

apenas obras complementares, como livros de literatura e dicionários, mas a maioria manteve 

o programa de forma integral.  Ou seja, o gasto com material didático é duplicado: saindo da 

verba do Fundeb com MDE em nível municipal; e com verba federal pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, onde está alocado o PNLD. 

Um outro exemplo é o estado de São Paulo que, com a verba de MDE, confeccionou 

seu próprio material apostilado, denominado pelo programa “São Paulo faz escola”, além de 

aderir ao PNLD, e muitos de seus municípios adquirirem sistemas privados de ensino (como 

demonstra a pesquisa de Adrião et.al., 2009). O projeto tinha o objetivo de melhorar os índices 

da educação no estado, sendo um dos diagnósticos para tal, a má formação e a “ineficiência” 

dos professores em atingir as metas, e que o material apostilado direcionaria a prática docente 

de forma padronizada (Catanzaro, 2012). Mas o que se viu, de forma geral, foi a completa 

rejeição por parte dos docentes, e consequente rejeição e não utilização do material por parte 

dos alunos (Ibid.), dado a baixa qualidade do material produzido, quando comparado aos livros 

didáticos do PNLD48.  Em sua pesquisa, Catanzaro demonstrou que, por diversas razões, o 

                                                             
47 “O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a disponibilizar obras 

didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular 

e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital e também às 

instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas 

com o Poder Público. (...) materiais de apoio à prática educativa para além das obras didáticas e literárias: obras 

pedagógicas, softwares e jogos educacionais, materiais de reforço e correção de fluxo, materiais de formação e 

materiais destinados à gestão escolar, entre outros.” MEC. PNLD. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld. Acesso: 04 de setembro de 2019.  

48 Em minha experiência docente no ensino médio do estado de São Paulo, entre os anos de 2010 e 2012, presenciei 

cenas em que, ao final do ano letivo, os alunos, em uma espécie de “revolta mesclada de ressentimento que lhe 

inspira o sistema escolar” (Bourdieu, 2012, p.163), fizeram um “mar” de apostilas (em sua maioria ainda em 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld
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programa não foi eficiente na resposta de suas propostas. Ou seja, novamente duplicação de 

verba para material didático e desperdício de verba de MDE que poderia ser aplicada em 

laboratórios e infraestrutura de modo geral, pois a rede estadual já conta com o material didático 

ofertado pelo governo federal através do PNLD. 

Tendo em vista que já existe um programa federal amplo e robusto para material e livro 

didático como PNLD, os gestores municipais, no cumprimento de suas atribuições legais (e 

morais), deveriam priorizar as verbas de MDE (que como vimos em dados anteriores não são 

suficientes, e são tanto menores quanto menor for a arrecadação do município e a capacidade 

da gestão educacional em captar recursos federais) para os outros elementos que ele prevê, 

como infraestrutura, transporte, merenda escolar, etc. Além dessa inversão de prioridades e da 

terceirização da gestão e do projeto pedagógico da escola, observamos ainda que, com essa 

duplicação de verba para material didático, são as grandes corporações do mercado educacional 

que ganham duas vezes pois, as mesmas empresas que vendem os SPE para os municípios, 

também são donas das editoras de livros contratadas para o PNLD.  

A Kroton, por exemplo, já é hoje um grande oligopólio no mercado educacional, 

sobretudo depois da compra da Somos Educação. Está em seu catálogo de marcas, as editoras 

Ática, Scipione e Saraiva, que são algumas das maiores do país e principais fornecedoras do 

PNLD, e também possuem em seu leque oito sistemas de ensino que podem ser contratados 

pelos municípios. Como o sistema Anglo, por exemplo, que aparece na pesquisa de Adrião et.al 

(2015) como um dos principais contratados por municípios, e que na ocasião, era ainda 

pertencente ao Grupo Abril, que foi comprado posteriormente pela Somos. Esses grupos 

privados, que em boa parte nasceram como cursinhos pré-vestibular,  

(...) ampliaram sua inserção primeiro incorporando estabelecimentos educacionais 

concorrentes de menor porte; depois, substituindo a incorporação física de escolas 

privadas menores ou deficitárias pela oferta de um conjunto de serviços e produtos 

padronizados e organizados, os SPE, na forma de franquias de suas “marcas” para 

estabelecimentos privados e, por fim, o terceiro ciclo caracterizou-se pela 

incorporação de redes públicas de ensino às “carteiras” de clientes, para o que 

desenvolveram logísticas, produtos e serviços distintos das franquias privadas e, em 

geral, de menor qualidade. A partir de 2010, uma quarta fase se delineia (...) com o 

ingresso de grandes grupos editoriais (...) alguns grupos abrem seus capitais e passam 

                                                             
branco, pois não a usavam) na rua em frente à escola, e em um dos casos, fizeram até uma fogueira com o material. 

Ao passo que essas mesmas escolas não dispunham de laboratórios de ciências, algumas tinham laboratórios de 

informática mas que não funcionavam, enfim, estavam essas escolas nas mesmas condições já apresentadas pelo 

relatório do TCU mencionado anteriormente.  
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a ser geridos em todo ou em parte por fundos de investimentos. (Adrião e Domiciano, 

2018, p.7).  

Conforme demonstram as pesquisas mencionadas, esses grupos mantem e acentuam as 

distinções educacionais entre as classes por meio dos materiais e pacotes educacionais 

ofertados, pois, sob o nome da mesma marca, que atestaria certa qualidade, produzem materiais 

distintos conforme o público alvo, como a produção de materiais específicos para as redes 

públicas. Assim, o mercado educacional, com apoio e incentivo dos poderes públicos, têm 

lucrado de diversas formas, mantendo e ampliando desigualdades educacionais e consequentes 

desigualdades socioeconômicas. Esse movimento acompanha as lógicas neoliberais de 

abordagem da educação como “investimento”, que não o prioriza como sendo de 

responsabilidade do poder público, o que abre um campo de negócios para o setor privado na 

área educacional, concomitante às noções de NGP que assimila parcerias público-privado e 

noções empresariais para o setor público, configura-se na educação área estratégica da 

governamentalidade neoliberal.  

3.3.2. O caso do estado de Pernambuco: a atuação do ICE e MBC 

O estado de Pernambuco é um dos pioneiros da Nova Governança Pública, o primeiro 

estado brasileiro a transferir a gestão de escolas públicas para o setor privado (Adrião e 

Domiciano, 2018, p.7). Através de projeto de parceria público-privado para o ensino médio, 

iniciado em Recife e que logo se expandiu para todo o estado, e posteriormente para outras 

regiões do país. Tal parceria tem início com o Instituto de Corresponsabilidade Educacional - 

ICE49, que tem como principais parceiros para desenvolvimento do projeto o Instituto Natura e 

o Instituto Sonho Grande (cujo presidente é Igor Lima, ex-vice-presidente da Kroton). Foi essa 

parceria que deu início ao Programa de Educação Integral do estado. Um dos pontos que o 

programa preconiza é a formação de professores, a fim de adequá-los aos propósitos desse novo 

modelo de educação e gestão.   

A Secretaria de Educação prima por capacitar gestores, professores e profissionais de 

funções administrativas que ingressam nessas escolas, após aprovados em processo 

seletivo, possibilitando-lhes participar de duas formações: uma voltada à filosofia da 

                                                             
49 A atuação do ICE no estado da Paraíba, no desenvolvimento do ensino em tempo integral, foi analisado na 

dissertação de Maria Eduarda Pereira Leite, neste mesmo programa (PPGS) e universidade (UFPB), intitulado 

Programa de educação integral na Paraíba: uma análise da política educacional sob a égide da racionalidade 

neoliberal. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17122. Acesso em: 05 de setembro 

de 2019.  

https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/17122
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Educação Interdimensional50 e outra, à Tecnologia Empresarial Aplicada a Resultados 

– TEAR. (Pernambuco, 2017, p.35).  

O nome de tal ferramenta para formação de gestores educacionais chama a atenção pois 

explicita de forma definitiva a nova gestão pública, que aplica de fato tecnologias empresariais 

na educação pública, na tentativa de gerenciar escolas públicas como se essas fossem empresas. 

Seguindo os ideais neoliberais, o projeto não prevê apenas resultados técnicos e financeiros, 

mas incorpora também a disseminação de valores e a formação moral dos jovens, amparada 

nessas “tecnologias empresariais” e pelo direcionamento pedagógico previsto nos “quatro 

pilares da educação”.  De acordo com o documento, tal ferramenta se aplica à toda rede pública 

do estado, mas seu foco está na formação profissional, com as Escolas Técnicas Estaduais – 

ETEs.  

O trabalho dos gestores nas ETEs é norteado pelo instrumento de gestão e 

planejamento denominado Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação: gestão e 

resultados – TEAR. O referido instrumento tem por fundamento a Tecnologia 

Empresarial Odebrecht – TEO e os Quatro Pilares da Educação do Relatório da 

Unesco: Educação para século XXI, conhecido, também, como Relatório Jacques 

Delors. Após a formação em TEAR, os gestores constroem um plano de ação anual, 

com os seguintes tópicos: introdução, valores, visão de futuro, missão, premissas, 

objetivos, prioridades e resultados esperados. De acordo com Lima (2009), a função 

da TEAR é colaborar para a construção de uma escola que prepare líderes e 

liderados que assumam uma postura empresarial, sendo capazes de planejar, 

executar, avaliar e corrigir desvios. Nessa perspectiva, cada unidade escolar deve 

enxergar-se enquanto produtora de riquezas morais e coprodutora de riquezas 

materiais. (Pernambuco, 2017, p.47-48. Grifos meus).  

O que deu início ao programa foi um projeto de Marcos Magalhães, engenheiro, então 

presidente da Philips América Latina, que, segundo a narrativa do ICE, viu-se indignado com 

a situação da escola Ginásio Pernambucano, hoje Escola de Referência em Ensino Médio 

Ginásio Pernambucano - CEEGP. Tal escola fora fundada em 1825, sendo um dos mais antigos 

e primeiros colégios do país, onde passaram nomes notáveis da política e da literatura brasileira. 

Marcos Magalhães, que também foi aluno de tal colégio, organizou primeiro a Associação dos 

Amigos do Ginásio Pernambucano, criada em 2000, com executivos da Chesf, Odebrecht e 

                                                             
50 “A fundamentação teórico-metodológica que embasa essa política, no lócus escolar, é baseada na Educação 

Interdimensional, cuja filosofia é defendida por Antonio Carlos Gomes da Costa (2001), que reestruturou o seu 

conceito para implantação nas escolas pernambucanas. Assim, o desenvolvimento humano, sustentado em quatro 

dimensões – o logos, o pathos, o mythos e o eros, ou seja, a racionalidade, a afetividade, a espiritualidade e a 

corporeidade”. (Pernambuco, 2017, p.35).  
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Banco ABN Amro (banco holandês), que foram os responsáveis pela reforma do prédio. Em 

entrevista, Marcos Magalhães afirmou que compreendeu que apenas reformar o prédio não era 

suficiente, “vimos a necessidade de transformar a escola em um case, com uma nova visão — 

e isso virou a causa da educação brasileira, do Ensino Médio e do tempo integral. Daí veio a 

ideia de usar o Ginásio como laboratório de um novo modelo pedagógico”51.  

Em 2003 criou então o ICE, que tem como investidores, além dos dois principais 

parceiros já mencionados (Instituto Natura e o Instituto Sonho Grande), o Banco Itaú, Jeep, 

Fiat, EMS, entre outros. Estão hoje presentes nos estados do Acre, Amapá, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins, além claro, de Pernambuco, com parceria com 

as secretarias de educação dos estados, em desenvolvimento de projetos específicos, em sua 

maioria voltados para o ensino médio.52 

Em seus projetos e direcionamentos de gestão estão presentes todo o vocabulário 

neoliberal de gestão eficaz e eficiente, com bonificação por resultados etc. Também no sentido 

pedagógico, atendem aos preceitos da “educação para o século XXI” e “os quatro pilares da 

educação”. Há ainda de se ter em mente que toda essa iniciativa do setor privado na área de 

educação é justificada pela noção de investimento em capital humano. Essas empresas, ao 

“investirem” em educação ganham em diversos sentidos: primeiro se beneficiando das leis de 

incentivo fiscal, que na prática, gera controvérsia pois, neste exemplo do Ginásio 

Pernambucano, uma única escola é beneficiada com a iniciativa privada que ao mesmo tempo, 

junta diversas empresas com fins lucrativos (que são investidoras dos institutos sem fins 

lucrativos, como o ICE, por exemplo), e todas elas podem se beneficiar das leis de incentivo 

fiscal, o que implica para o município, estado e/ou união, uma redução da arrecadação dos 

impostos, que a depender do tamanho da empresa, pode ser muito significativo para 

determinada região (e vimos que neste caso tratam-se de grandes empresas). Esses impostos 

que deixaram de ser recolhidos porque tais empresas deram sua “contribuição social”, 

impactam em menor valor de arrecadação para o fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino - MDE, por exemplo. Ou seja, o município e/ou o estado em questão terão assim menos 

                                                             
51 ARAÚJO, Rodolfo. “A história que começou com um executivo indignado e terminou com um salto na 

qualidade do ensino de Pernambuco”. Revista Época Negócios, 08 fev. 2019. Disponível em: 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/02/historia-que-comecou-com-um-executivo-indignado-e-

terminou-com-um-salto-na-qualidade-do-ensino-de-pernambuco.html. Acesso em: 05 de setembro de 2019. 

52 As informações do ICE são de sua página oficial. Disponível em: http://icebrasil.org.br/. Acesso em: 05 de 

setembro de 2019. 

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/02/historia-que-comecou-com-um-executivo-indignado-e-terminou-com-um-salto-na-qualidade-do-ensino-de-pernambuco.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/02/historia-que-comecou-com-um-executivo-indignado-e-terminou-com-um-salto-na-qualidade-do-ensino-de-pernambuco.html
http://icebrasil.org.br/
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verbas para o investimento público em educação, criando um cenário, como o de Pernambuco, 

mas que é recorrente em diversos estados do país, em que há algumas poucas escolas de 

referência, apoiadas por tais institutos, e escolas sem a mínima estrutura necessária para o 

desenvolvimento dos/as alunos/as.  

Cria-se assim um ciclo para a privatização da educação pois, com menos recursos, o 

poder público torna-se progressivamente ineficiente, abrindo então cada vez mais espaço 

“justificável” para a iniciativa privada atuar, de diversas formas, na educação básica. O segundo 

ponto em que as empresas também ganham é específico da área educacional, pois, formar os 

jovens na mentalidade concorrencial, empresarial e empreendedora é estratégico para o 

liberalismo de mercado e o ideário neoliberal. É o mercado privado, constituído por 

engenheiros, economistas, administradores de empresa etc., direcionando os rumos das 

políticas públicas de educação e definindo os princípios pedagógicos da educação nacional. E 

por fim, com investimentos em áreas sociais como a educação, tais empresas se beneficiam 

ainda com a imagem que criam para a população, usam de suas ações “beneficentes” para 

promover sua marca e sua imagem, se apresentando como empresa socialmente responsável.  

Ainda na década de 2000, o então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(extinto em 2019 e integrado ao Ministério da Economia), lançou o Programa Nacional de 

Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal, que tem 

o objetivo de “modernizar a gestão pública estadual a partir de uma visão transversal e integrada 

do ciclo de gestão pública: planejamento, orçamento, gestão e controle. A finalidade do 

Programa é contribuir para melhorar a efetividade do gasto público estadual”53. O Programa foi 

adotado pelo estado de Pernambuco, na Secretaria de Educação, em meados de 2008, que tem 

como proposito a melhoria dos indicadores educacionais trabalhando a gestão por resultados. 

Para o desenvolvimento do projeto fez-se parceria com Movimento Brasil Competitivo - MBC 

e o Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG54.  

Em sua página oficial, o MBC cita como um dos exemplos de sucesso de suas parcerias 

com o poder público, o caso do estado de Pernambuco. Destacando os frutos de tal parceria, 

                                                             
53 Pernambuco, Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Pernambuco. Disponível em: 

http://www.portais.pe.gov.br/web/seplag/programas/pnage#nogo. Acesso em: 05 de setembro de 2019. 

54 Pernambuco, Secretaria de Educação e Esportes. Disponível em: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&men=69. Acesso em: 05 de setembro de 2019. 

Em 2012, a empresa mudou o nome para “Falconi Consultores de Resultados”. É uma empresa privada que presta 

consultoria em gestão, tanto para o setor privado como para o setor público. Disponível em: https://falconi.com/pt/. 

Acesso em: 10 de setembro de 2019.  

http://www.portais.pe.gov.br/web/seplag/programas/pnage#nogo
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&men=69
https://falconi.com/pt/
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que são contraditórias, – contradições próprias à racionalidade capitalista neoliberal – pois, 

resultaram em redução de gasto público ao passo que dizem atender à promoção da “qualidade 

de vida das pessoas e a coesão social”. 

O governo de Pernambuco estabeleceu uma parceria de mais de oito anos com o 

Programa Modernizando a Gestão Pública (PMGP), que vigorou de 2007 a 2015. O 

resultado mais recente e expressivo da cooperação com o Movimento Brasil 

Competitivo (MBC) foi a construção do “Pernambuco 2035 – Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Longo Prazo”. Uma ferramenta que orienta as ações dos setores 

público e privado para assegurar o desenvolvimento ordenado e sustentável de 

Pernambuco. A Visão de Futuro do documento se fundamenta em cinco pilares: 

educação e conhecimento; instituições de qualidade; qualidade de vida; coesão 

social; e prosperidade. O plano inclui 47 projetos com metas a serem alcançadas até 

2035; a definição de 14 áreas de resultado, baseadas na busca da melhoria na 

qualidade de vida dos pernambucanos e promoção do desenvolvimento econômico; e 

o apoio a 34 ações de interesse da iniciativa privada, que criam um ambiente 

favorável aos investimentos produtivos. O apoio do MBC também contribuiu para que 

o governo pernambucano obtivesse, logo nos primeiros anos de execução, aumento 

de receita de R$ 373,8 milhões, frente à meta de R$ 300 milhões. E ganho real em 

redução de gastos de R$ 106, 8 milhões, superando a meta de R$ 70 milhões. (MBC, 

2017a).  

O MBC foi criado em 2001 e é reconhecido como uma Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP, “aproxima os setores público e privado, investe na cultura de 

governança, promove a gestão de excelência com o objetivo de ampliar a competitividade 

nacional, o aumento da capacidade de investimento do Estado e a melhoria dos serviços 

públicos essenciais oferecidos aos brasileiros” (MBC, 2019). Ao que tudo indica, apesar de ser 

formalmente uma OSCIP, é uma espécie de think tank. Assim, funciona como uma organização 

institucional de lobby, que faz articulações entre o setor privado e o poder público. Seu 

presidente e fundador é Jorge Gerdau Balbi Johannpeter, também fundador e presidente do 

Grupo Gerdau (uma das maiores companhias siderúrgica do Brasil), e ainda cofundador e 

presidente por dez anos do movimento Todos pela Educação.55  

                                                             
55 Jorge Gerdau foi considerado em 2009 uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil, e sua fortuna foi 

avaliada, em 2013, em mais de dois bilhões. Não por acaso, o movimento Todos pela Educação, hoje conta com 

diversas liderança da elite nacional e tem ampla disseminação e forte influência nas diretrizes nacionais de 

educação. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gerdau_Johannpeter. Acesso em: 09 de setembro 

de 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Gerdau_Johannpeter
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Entre as empresas associadas e mantenedoras do MBC, que segundo seu estatuto têm 

poder de voto, estão grandes nomes como Google, Itaú, 3M, Fiat, Gerdau, GE, Eletrobrás, 

Amazon, Grupo Globo, Intel, Huawei, Microsoft etc.; também algumas outras aparecem como 

patrocinadoras, como a Vale, e outras como parceiras, como a IBM (MBC, 2019). O MBC, 

como uma OSCIP, pode receber verbas das mais diversas formas, além da contribuição de tais 

empresas privadas (que por esses e outros movimentos abatem impostos); também estabelecem 

parceiras com entidades governamentais e contratos para recebimento de recursos públicos, e 

têm ainda ativos na bolsa de valores e títulos da dívida pública, ainda que o mesmo estatuto 

aponte que é vedada qualquer distribuição de lucro (MBC, 2017), afinal, estes virão de outras 

formas, além de o lucro não ser  o único interesse em jogo quando se trata da formação de 

crianças e jovens. 

Segundo suas próprias definições, o MBC tem em seus objetivos tornar o país mais 

competitivo e melhorar a qualidade dos serviços/produtos e a qualidade de vida das pessoas. 

Viu-se que, um dos melhores resultados apontados por eles na parceria com o estado de 

Pernambuco, foi uma grande redução dos gastos. No entanto, para que se alcance outros de seu 

propósitos, como a melhoria da qualidade educacional ou de vida das pessoas, é preciso investir 

nas pessoas, ou seja, conforme a própria cartilha liberal, deve-se dispender mais recursos em 

certos setores, pois trata-se de investimento a médio e a longo prazo em capital humano. Isto é, 

não é possível melhorar a qualidade da educação ao mesmo tempo que se corta recursos nesta 

área.  

De outro lado da sociedade civil organizada, a Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação criou um indicador para calcular quanto se deve investir ao ano por aluno de cada 

etapa e modalidade da educação básica, o chamado Custo Aluno-Qualidade Inicial - CAQi: 

Considera os custos de manutenção das creches, pré-escolas e escolas para que estes 

equipamentos garantam um padrão mínimo de qualidade para a educação básica, 

conforme previsto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/1996)56 e no Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014), 

entre outras leis. Para realizar este cálculo, o CAQi considera condições como 

tamanho das turmas, formação, salários e carreira compatíveis com a responsabilidade 

dos profissionais da educação, instalações, equipamentos e infraestrutura adequados, 

                                                             
56 Art.74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, estabelecerá padrão 

mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, 

capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado 

pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo 

dos insumos e as diversas modalidades de ensino. (Brasil, 2006, p.40).  
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e insumos como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas, materiais 

didáticos, entre outros, tudo para cumprir o marco legal brasileiro. (...) Segundo o 

regime de proteção ao direito humano à educação de qualidade, o CAQi é expressão 

do padrão mínimo aceitável, abaixo do qual há flagrante violação ao preceito 

constitucional. Ou seja, abaixo desse padrão mínimo o direito à educação não pode 

ser efetivamente garantido. (Campanha, 2019)57 

Os valores recomendados pela Campanha é quase três vezes maior do que o aplicado 

pelo Fundeb. O Plano Nacional de Educação - PNE prevê investimento de até 10% do PIB para 

educação, no entanto, após a aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº55 de 2016 (PEC do 

teto de gastos públicos), esse investimento fica inviável, inviabilizando assim a aplicação do 

CAQi.58 

Assim como o próprio nome da organização sugere, evidencia-se que o maior interesse 

do MBC é tonar o Brasil “mais competitivo”, que deve afinal significar, abrir mais mercado, 

ter mais empresas privadas atuando na área de educação, por exemplo, concorrendo entre si e 

com a rede pública. A EC nº95 de 2017 (Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos), 

por exemplo, incentivada pelo mercado e pelo setor privado, parece ser também uma das 

estratégias para que o Estado deixe de investir e se abra assim diversos caminhos possíveis para 

a atuação da iniciativa privada. Nesse sentido, a educação tem se mostrado um negócio 

promissor, num primeiro momento na educação superior e agora também na educação básica. 

E novamente, vale lembrar que, a educação pode ser um ótimo negócio em termos próprios de 

um mercado lucrativo por um lado, e por outro lado, é estratégica para formação de sujeitos que 

assimilem desde cedo os princípios da concorrência e da liberdade individual, além de 

características como flexibilidade, empregabilidade, adaptabilidade, entre outras, que o novo 

mercado de trabalho espera. Com isto, a governamentalidade neoliberal, por meio de 

privatizações, nova governança pública e discursos moralizantes disseminados por grupos de 

                                                             
57 Disponível em: https://campanha.org.br/caqi-caq/ Acesso em: 09 de setembro de 2019. 

58 “Enquanto o valor referência para um estudante urbano em tempo integral do ensino fundamental I é de R$ 

10.932,65, o Fundeb destinou, em 2018, R$ 3.921,67. O mesmo ocorre com os alunos urbanos do ensino 

fundamental I de tempo parcial (R$ 7.545,06 contra R$ 3.016,67); com estudantes urbanos do ensino fundamental 

II de tempo parcial (R$ 6.604,99 contra R$ 3.318,34) e integral (R$ 10.609,11 contra R$ 3.921,67); e do ensino 

médio parcial (R$ 5.454,74 contra R$ 3.3110,84) e integral (R$ 8.293,18 contra R$ 3.921,67).” VALLE, Leonardo. 

“Investimento do Fundeb por aluno é quase três vezes menor do que o necessário, aponta publicação”. Disponível 

em: https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/investimento-do-

fundeb-por-aluno-e-quase-tres-vezes-menor-do-que-o-necessario-aponta-publicacao/. Acesso em: 09 de setembro 

de 2019. 

https://campanha.org.br/caqi-caq/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/investimento-do-fundeb-por-aluno-e-quase-tres-vezes-menor-do-que-o-necessario-aponta-publicacao/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/investimento-do-fundeb-por-aluno-e-quase-tres-vezes-menor-do-que-o-necessario-aponta-publicacao/
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elite, vão aos poucos desmobilizando outros setores da sociedade civil e despolitizando a 

educação. 
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Capítulo 4 

Razão concorrencial: a vestibularização e os novos valores da educação 

O exame não é outra coisa senão o batismo burocrático do 

conhecimento, o reconhecimento oficial da transubstanciação 

do conhecimento profano em conhecimento sagrado. K. Marx. 

Kritik des Gegelschen Staatsrechts, apud P. Bourdieu; J. 

Passeron, 2016. 

Este capítulo pretende demonstrar como o princípio da concorrência, essencial ao 

neoliberalismo, torna-se também um princípio educacional, através da preparação dos 

estudantes para exames nacionais, processos seletivos em geral, e consequentemente para o 

mercado de trabalho e a vida na sociedade contemporânea. 

Primeiro, observaremos então, de forma teórica, o princípio da concorrência em suas 

diferenças quanto ao liberalismo clássico e o neoliberalismo, que nos permitirá a compreensão 

de tal princípio na educação atual. A seguir, analisaremos a cultura de avaliação que permeia a 

educação brasileira, através das avaliações nacionais e exames de vestibular, que têm norteado, 

não apenas a etapa do ensino médio, mas todas as etapas da educação básica, desde os primeiros 

anos. Seguiu-se à cultura de avaliação um conjunto de métodos e conceitos pedagógicos que 

tem como base o ensino de cursinho pré-vestibular. Assim, analisaremos brevemente também 

este modelo de ensino apostilado. Notou-se ao longo da pesquisa que “competências 

socioemocionais” têm sido cada vez mais consideradas fundamentais, tanto para as avaliações 

internas e externas à escola, e aos exames de vestibular e Enem, quanto para o mercado de 

trabalho. Por isso, traremos a análise de um programa educacional que visa tais competências 

para crianças denominado “O líder em mim”. 

Com isso, o que pretendemos então demonstrar neste capítulo é que, este conjunto de 

elementos (uma cultura de avaliação, com método de ensino apostilado e educação 

socioemocional) é o que tem feito com que a educação opere cada vez mais sob a égide do 

princípio concorrencial. E este conjunto, ou, esta operacionalização da concorrência na 

educação, é que estou denominando de vestibularização da educação. Pretende-se então 

demonstrar como a vestibularização da educação básica, permite, primeiro, a absorção de 

ferramentas, práticas e todo um vocabulário empresarial pelas escolas; e segundo, ela acirra 

valores concorrenciais entre as crianças e os jovens, permitindo assim a formação de 

subjetividades funcionais aos ideais neoliberais, sujeitos adaptáveis ao mercado e ao sistema 
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vigente. Desta forma, com o caminho percorrido até aqui, argumentaremos o movimento de 

moralização e despolitização da educação que tem ocorrido na governamentalidade neoliberal.  

4.1.Sobre o princípio da concorrência 

Vimos no segundo capítulo que, o princípio da equivalência está para o liberalismo 

clássico assim como o princípio da desigualdade está para o neoliberalismo. Para os neoliberais, 

o essencial do mercado está na concorrência. Ou seja, se até o final do século XIX o princípio 

liberal do mercado era a equivalência efetuada pela troca, no neoliberalismo é a desigualdade 

necessária à concorrência. A regulação dos preços através da ampla concorrência, que permite 

assim também a regulação das escolhas, é o que sustentará a racionalidade do capitalismo 

neoliberal. O que comunica ambas as vertentes e períodos, e que está presente tanto na lógica 

da troca quanto da concorrência, é o princípio político do laissez-faire, atribuído como uma 

espécie de “dado natural” que o Estado deve respeitar. Mas a concorrência não é, absolutamente 

um fenômeno ou um dado natural. Ao contrário, ela é um “princípio de formalização”, 

considerada pelos liberais como “uma teoria normativa, um tipo ideal que é preciso se esforçar 

para alcançar” (Bilger apud Foucault, 2008a, nota n.52, p.178).  

A educação formal, detentora de legitimidade e autoridade pedagógica (Bourdieu e 

Passeron, 2016), é lugar estratégico para disseminação e normatização da concorrência por todo 

o corpo social, para além dos mecanismos próprios à economia de mercado. Pois, se a 

concorrência é “um jogo formal entre desigualdades” (Foucault, 2008a, p.163), formar sujeitos 

que entendam e aceitem as lógicas da desigualdade necessária à competição, como se fosse um 

“jogo natural”, seria fundamental para a disseminação e perpetuação de tal lógica, ou seja, 

quanto melhor tais valores e tal concepção de mundo for disseminada e aceita pelos sujeitos, 

mais tais valores se fixam e se espalham por todo o corpo social com “naturalidade”, e mais 

eficiente será então tal jogo no mercado propriamente econômico. Pois, a educação cumpre o 

papel de adaptar os sujeitos, ou, o capital humano disponível, ao capitalismo globalizado e aos 

princípios neoliberais.59  

                                                             
59 Foucault (2008a, p.164) argumenta ainda, com base em Husserl e Weber que, a análise dessa concorrência como 

mecanismo formal da economia de mercado, cabe propriamente à teoria econômica. E que só se poderia analisar 

as sociedades a partir da teoria da concorrência cruzando-a com os “sistemas históricos reais no interior dos quais 

esses processos econômicos formais agem, são formados ou são deformados. E, por conseguinte, temos ai a 

necessidade de uma análise histórica dos sistemas que cruza, de certo modo, como uma horizontal cruzaria uma 

vertical, a análise formal dos processos econômicos. A economia analisa os processos formais, a história vai 

analisar os sistemas que tornam possível ou impossível o funcionamento desses processos formais”. Por essa razão 

teórico-metodológica que se justifica o caminho percorrido nesta pesquisa, acerca da análise histórica e o 

cruzamento dos processos econômicos referentes ao sistema educacional brasileiro, apresentado nos dois primeiros 

capítulos e que será retomado no último. 
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(...) assim como para Husserl uma estrutura formal não se oferece à intuição sem certo 

número de condições, assim também a concorrência como lógica econômica essencial 

só aparecerá e só produzirá seus efeitos sob certo número de condições cuidadosa e 

artificialmente preparadas. Ou seja, a concorrência pura não é um dado primitivo. Ela 

é necessariamente o resultado de um longo esforço e, para dizer a verdade, a 

concorrência pura nunca será alcançada. A concorrência pura deve ser e não pode ser 

senão um objetivo, um objetivo que supõe, por conseguinte, uma política 

infinitamente ativa. A concorrência é portanto um objetivo histórico da arte 

governamental, não é um dado natural a respeitar. (Foucault, 2008a, p.163-164. 

Grifos meus). 

Assim, é nessa lógica, de uma governamentalidade ativa, que mercado e Estado 

constroem uma simbiose governamental, em que a economia de mercado indica e constitui “o 

indexador geral sob o qual se deve colocar a regra que vai definir todas as ações 

governamentais. É necessário governar para o mercado, em vez de governar por causa do 

mercado” (Ibid., p.164-165. Grifos meus). Desta forma, a racionalidade neoliberal, assentada 

na economia de mercado, implica seu princípio norteador – a concorrência – e portanto, aquilo 

que possibilita a aplicação e o funcionamento prático de tal princípio – a desigualdade - à todas 

as ações governamentais, isto é, à todas as esferas necessárias ao governo dos indivíduos. Ou 

seja, no caso da educação, por exemplo, uma estrutura desigual se faz necessária para a 

concorrência e, assim, para o mercado concorrer livremente, entre si e com o próprio Estado.  

Nota-se ainda que o princípio da concorrência data do final do século XIX, e tem como 

base teórica o funcionalismo evolucionista, com influência positivista, de autores como Herbert 

Spencer, que disseminaram a ideia de “darwinismo social” (Dardot e Laval, 2016, p.50-56). Os 

autores apontam ainda que as teorias de Spencer representam uma importante virada na história 

do liberalismo. Com uma clara referência à Malthus, está a ideia central de que  

(...) a competição entre os indivíduos constituía para a espécie humana, que nisso é 

assimilável às outras espécies, o próprio princípio do progresso da humanidade. (...) 

Spencer vai deslocar, assim, o centro de gravidade do pensamento liberal, passando 

do modelo da divisão do trabalho para o da concorrência como necessidade vital. 

Esse naturalismo extremo (...) faz a concepção do motor do progresso passar da 

especialização para a seleção, que não tem as mesmas consequências (...). (Ibid., 

p.52-53. Grifos meus).  

Como aponta Charles Péguy, em epígrafe citada por Boltanski (2009, p.17), no 

feudalismo, quem quisesse escapar à pobreza arriscaria tudo, e poderia assim perder o pouco 

que já tinha. Mas quem não quisesse arriscar, ficaria na segurança de não perder nada. Nos 
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tempos do capitalismo, quem não joga perde sempre, com mais certeza até do que quem entra 

no jogo. Essa lógica já estava dada nos primórdios do capitalismo, e hoje, no mundo 

globalizado, muito por conta do desenvolvimento tecnológico - tanto nas formas de produção 

como nas formas de comunicação e transporte – tanto os países quanto as pessoas, devem entrar 

no jogo do capital, isto é, no jogo da concorrência.  

Mas, ainda sobre o que há de novo no neoliberalismo, seguem argumentando Dardot e 

Laval (2016): se no modelo da divisão de tarefas, a troca favorecia a especialização, todo mundo 

ganhava na troca; não era uma lógica eliminatória, mas quem participava do jogo não poderia 

perder. “No segundo modelo, ao contrário, nada garante que aquele que participa da grande luta 

da seleção natural irá sobreviver, apesar de seus esforços, de sua boa vontade, de suas 

capacidades. Os menos aptos, os mais fracos, serão eliminados por aqueles que são mais 

adaptados, mais fortes na luta60. Não se trata mais de uma lógica de promoção geral, mas de um 

processo de eliminação seletiva” (Ibid., p.53. Grifos meus). Afinal, como já mencionado, a base 

do princípio da troca era a equivalência; a base do princípio da concorrência, é a desigualdade.  

É neste conjunto de ideias - com analogia à biologia e à vida selvagem, e mecanismos 

matemáticos próprios à economia de mercado e financeira - que se constitui a ideia de mérito e 

conquista individual que marcam o sistema educacional. Nada garante que aquele que participa 

dos processos seletivos do conjunto de instituições e exames do sistema educacional, que 

distinguem as boas e más instituições de ensino, irá “sobreviver”, “apesar de seus esforços, de 

sua boa vontade, de suas capacidades”, pois, “as condições objetivas determinam 

simultaneamente as aspirações e o grau em que essas podem ser satisfeitas, (...) os indivíduos 

nada esperam que não tivessem obtido e nada obtiveram que não tivessem esperado” (Bourdieu 

e Passeron, 2016, p.246-247. Grifos meus).  

Dardot e Laval (2016) apontam ainda que o termo “concorrencialismo social” seria mais 

apropriado que “darwinismo social” pois, “Patrick Tort mostrou de maneira definitiva que a 

teoria darwiniana era o oposto exato desse concorrencialismo, uma vez que, para o homem 

social, a seleção biológica é substituída por “tecnologias de compensação” que reduzem 

artificialmente as causas de debilidade dos indivíduos menos favorecidos” (Dardot e Laval, 

2016, nota n.34, p.54). No entanto, ao fazer tal ressalva e substituir os termos, os autores 

desconsideram que o princípio concorrencial da razão neoliberal é justamente não compensar 

                                                             
60 Assim como na teoria darwinista, o que garantirá a sobrevivência, ou seja, o “mais forte na luta”, é aquele que 

consegue melhor se adaptar ao meio: “vencerá” aquele que conseguir construir uma subjetividade e um modo de 

vida adaptável ao meio capitalista neoliberal. 
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“artificialmente” os indivíduos menos favorecidos; o que ela faz, é tratar os desiguais 

economicamente (e socialmente e culturalmente) como iguais de direitos, afinal, essa é a 

racionalidade (paradoxal) do capitalismo ultraliberal: conviver com igualdade de direitos e 

desigualdade econômica. A justificativa de tal paradoxo dá-se justamente nos preceitos 

evolucionistas, pois, o princípio da concorrência é o que permitirá o “progresso humano”, 

através da constante superação de si, daqueles mais capazes de se adaptar ao meio e na 

eliminação daqueles que não conseguem se superar e se adaptar ao sistema vigente.  

Segundo Bourdieu (1998), a ideia da meritocracia, sustentada pela ideologia neoliberal, 

se apoia justamente em uma “espécie de neodarwinismo social”: 

(...) são “os melhores e os mais brilhantes” (...) que triunfam (...). Por trás da visão 

mundialista da internacional dos dominantes, há uma filosofia da competência, 

segundo a qual são os mais competentes que governam, e que têm trabalho, o que 

implica que aqueles que não tem trabalho não são competentes. Há os winners 

(vencedores) e os losers (perdedores), há a nobreza, o que eu chamo de nobreza de 

Estado, isto é, essas pessoas que têm todas as propriedades de uma nobreza no sentido 

medieval do termo, e que devem sua autoridade à educação, ou melhor, segundo eles, 

à inteligência, concebida como um dom do céu, quando sabemos que na realidade ela 

é distribuída pela sociedade, fazendo com que as desigualdades de inteligência sejam 

desigualdades sociais. (Bourdieu, 1998, p.58).  

A distribuição desigual de capital cultural – em nível mundial e também internamente 

em cada país – torna-se um instrumento, que Bourdieu chama de sociodiceia: uma justificação 

teórica para o fato de serem privilegiados. Assim, capital cultural herdado junto ao capital 

cultural institucionalizado (o diploma), são vistos como uma garantia de “inteligência natural”, 

de “dom”. Essa economia da inteligência, reservada aos “melhores e mais brilhantes” nesse 

neodarwinismo social, cria o que Bourdieu chama de racismo da inteligência, ou seja, gera e 

reproduz a ideia de que os pobres são pobres porque são incapazes, burros, preguiçosos. Assim, 

as desigualdades culturais, sociais e econômicas, que se sabe, são distribuídas socialmente, são 

pelos dominantes justificadas na ideia da meritocracia, competência e esforço, enfim, pela 

“capacidade” e “escolha” do indivíduo (Bourdieu, 1998; 2001).  

(...) a meritocracia [é] obviamente mais uma vez o estabelecimento de uma oligarquia, 

dessa vez não de riqueza ou de nascimento, mas de talento. (...) A meritocracia 

contradiz, tanto quanto qualquer outra oligarquia, o princípio da igualdade que rege 

uma democracia igualitária. (Arendt, 2013, p.229. Grifos meus). 
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Desta forma, a concorrência, a competição, perpassam todo o corpo social – a economia 

de mercado precisa da concorrência para sua regulação, por isso deve se internalizar na 

subjetividade dos sujeitos, tanto na forma de superação do outro como na forma de superação 

de si. Quanto mais cedo se disseminar tais valores, tanto mais eficazes eles serão.  

Da construção do mercado à concorrência como norma dessa construção, da 

concorrência como norma da atividade dos agentes econômicos à concorrência como 

norma da construção do Estado e de sua ação e, por fim, da concorrência como norma 

do Estado-empresa à concorrência como norma da conduta do sujeito-empresa, essas 

são etapas pelas quais se realiza a extensão da racionalidade mercantil a todas as 

esferas da existência humana e que fazem da razão neoliberal uma verdadeira razão-

mundo. (Dardot e Laval, 2016, p.379. Grifos meus).  

Tendo então em vista a discussão teórica apresentada, analisaremos a seguir, alguns dos 

elementos que compõe a estrutura educacional brasileira, tais como, as avaliações nacionais e 

um conjunto de práticas que formam uma cultura de avaliação nas escolas, como o modelo de 

ensino apostilado, junto a formação para competências socioemocionais, que, assim de forma 

conjunta, parecem operacionalizar o princípio da concorrência na educação básica atualmente.  

4.2. Cultura de avaliação: seleção e exclusão 

Tudo se passa como se a avaliação (ininterrupta, de 

preferência) fosse a única estratégia capaz de dispor um saber 

confiável, porque objetivo, sobre os itinerários da relação entre 

professor e alunos, apontando prognósticos desfavoráveis e 

alternativas corretivas, se necessário. Daí o apogeu da era 

calculista nas escolas – estes tempos esquálidos, marcados por 

uma espécie de fome normativa que não se farta. Aquino, J. 

2007.  

Nada mais apropriado que a institucionalização e normatização de provas e exames, já 

nos primeiros anos da educação obrigatória, para construir e instituir um “espírito” competitivo 

nas crianças. As provas constantes em todos os anos da trajetória escolar, não são opcionais 

(pelo menos no sistema formal-geral de ensino); reforçam um individualismo marcado na ideia 

de superação, de si mesmo e com relação aos demais. As provas são marcadas pelas notas, 

definem os sujeitos, suas capacidades, sua trajetória escolar e posteriormente, definem sua 

trajetória de vida naquilo que é caracterizado como “sucesso” ou “fracasso”. Assim, os exames 

internos e externos à escola, definem aquilo que é necessário saber em dada sociedade e também 

assinalam relações de poder, entre instituições e classes sociais. 
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O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É 

um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. 

Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados 

e sancionados. É por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o exame é 

altamente ritualizado. Nele vêm-se reunir a cerimônia do poder a forma da 

experiência, a demonstração da força e o estabelecimento da verdade. No coração dos 

processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos 

e a objetivação dos que se sujeitam. A superposição das relações de poder e das de 

saber assume no exame todo o seu brilho visível. (...) o exame está no centro dos 

processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto de poder, como efeito e 

objeto de saber. (Foucault, 2008c, p.154;160. Grifos meus). 

Esse controle disciplinar através dos exames se refinou no sistema de ensino como um 

todo, se misturando às técnicas liberais de gestão do poder. A qualificação e a classificação são 

mantidas, mas o que era um elemento central para a disciplina – a punição – transformou-se em 

formas de seleção através de processos diretos e indiretos de exclusão. O sujeito agora, ao lado 

dos processos disciplinares, é o próprio responsável por si; ele mesmo deve se autodisciplinar, 

pois, o “fracasso” não é mais entendido como “desvio”, mas sim como “incompetência”. Trata-

se de uma “seleção social sob as aparências de seleção técnica” que legitima e reproduz as 

“hierarquias sociais transmutadas em hierarquias escolar” (Bourdieu e Passeron, 2016, p.186-

189). E sob tal aparência, de uma “democratização” do ensino e das relações pedagógicas, se 

dissimula a exclusão realizada pela “autoeliminação” (Ibid.). Ou seja, ignora-se, ou atribui-se 

à “incompetência” aqueles alunos que não concluem os ciclos escolares básicos ou que sequer 

fazem provas como a do Enem, por exemplo. Trata-se pois, de uma dissimulação, já que, 

garantir um exército de mão-de-obra de reserva é próprio da racionalidade neoliberal, afinal, é 

uma dada taxa de desemprego e reserva de mão-de-obra precária e barata que permitirá a 

manutenção da concorrência necessária ao sistema. 

A lógica do exame constante, da verificação das “competências” a cada etapa, que 

organiza a aclimatação de formas disciplinares de punição em formas de seleção e exclusão 

baseadas no “mérito”, culminou no que se convencionou chamar de cultura de avaliação, 

também conhecida como cultura de auditoria.  

(...) o termo é de origem recente e foi cunhado por sociólogos e antropólogos para 

descrever não exatamente um tipo de sociedade, lugar ou povo, mas uma condição: 

uma condição moldada pelo uso de técnicas e princípios modernos de auditoria 

financeira, mas em contextos muito distantes do mundo da contabilidade financeira. 

Em outras palavras, ela se refere a contextos nos quais as técnicas e valores de 

prestação de contas (accountancy) tornaram-se um princípio organizador central na 
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governança e no gerenciamento de conduta humana – e os novos tipos de relações, 

hábitos e práticas que isso está criando. (Shore, 2009, p.27). 

Essa cultura de auditoria advêm do modelo toyotista de produção, que a fim de tornar 

uma determinada empresa mais competitiva, inaugura diversas técnicas nos processos internos 

para garantir “qualidade total” e “defeito zero” de seus produtos; eficácia na produção e na 

logística e eficiência em otimizar recursos para obter a maior margem de lucro possível. Para 

garantir esses objetivos, multinacionais e grandes empresas criam sistemas de auditoria interna, 

uma espécie de autoregulação que é a preparação para auditorias externas, de órgãos 

reguladores nacionais e internacionais. Esse modelo e as palavras de ordem de eficácia, 

eficiência e qualidade total, se instalaram também nos sistemas de educação.  

Toda instituição educacional, em todos os níveis (assim como as fábricas e empresas de 

diversos setores), praticam uma autoregulação com testes internos para medir as competências 

de seus alunos, e muitas vezes também do corpo docente e gestor da unidade. Mas essa 

autoregulação vem de diretrizes externas às instituições educacionais, usualmente reguladas 

pelo Ministério da Educação, pois, mesmo quando privadas, os modelos dos exames que os 

alunos fazem bimestralmente ou trimestralmente por disciplina, tem inspiração ou base em 

testes externos à escola, que estes alunos realizarão em algum momento de sua trajetória, e por 

isso, precisarão treinar ao longo dos anos escolares para serem bem sucedidos e assim levar 

adiante o nome de sua escola. 

Na cultura da avaliação, o objetivo não é observar como as instituições funcionam, 

mas sim verificar se as organizações se ajustam a critérios predeterminados daquilo 

que se considera “dever ser” uma organização eficiente, que transforma intenções 

em objetivos, múltiplas possibilidades em planos de ação, extinguindo a contradição 

e enfraquecendo a criatividade, uma vez que esta não necessariamente anda junto à 

produtividade. (Gálvez, 2009, p.68. Grifos meus). 

Na virada do milênio, em 2000, foi criado o Programa Internacional de Avaliação de 

Alunos – PISA, coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE. Junto ao PISA, a OCDE e outras organizações internacionais, como o 

Banco Mundial - BM, Fundo Monetário Internacional – FMI e Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, lançaram novas diretrizes para a educação 

em todo o mundo, que implicou em grandes transformações nas avaliações educacionais de 

todos os países participantes. Em 1999, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, produziu um relatório que estabeleceu os quatro pilares da educação para este 

século. Os quatro pilares são fundados na noção de competência, que a escola desse século deve 
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incorporar: passar da lógica do conhecimento para a lógica das competências (Laval, 2004). 

Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, são os quatro 

pilares da educação para o século XXI definidas nesse relatório. Tais pilares, nos permite 

observar, e reforçar que, o próprio emprego do termo competência é estratégico na formação 

do capital humano que a governamentalidade neoliberal precisa, pois, essa noção de 

competência dá uma maior flexibilidade ao indivíduo-trabalhador, mas principalmente às 

empresas, aos patrões e até às instituições de ensino. Eis ai um dos novos horizontes da 

moralidade contemporânea. 

A competência não é validada por um título permitindo fazer valer de modo seguro e 

estável seu valor, ela justifica, antes de tudo, uma avaliação permanente no quadro de 

uma relação não igualitária entre o empregador e o assalariado. (Laval, 2004, p.57). 

As diretrizes internacionais de que a escola deve assegurar certas competências de seus 

egressos são diretamente atreladas às avaliações em larga escala, como o Pisa, que é a avaliação 

internacional. Assim, os Estados devem também criar suas próprias avaliações, seguindo essas 

diretrizes com objetivo de atingir as metas do Pisa, que medirá a qualidade da educação entre 

os países participantes. Ele avalia as competências em Leitura, Matemática e Ciências, e desde 

de 2015, foram inseridas também Competência Financeira e Resolução Colaborativa de 

Problemas.61 Essas duas últimas competências, exigidas internacionalmente, evidenciam as 

análises críticas às formas empresariais dessa nova educação que pretende formar as 

subjetividades dos imaturos a partir de valores ultraliberais de uma economia de mercado.  

(...) a escola recebe por missão principal dotar os futuros trabalhadores de atitudes que 

possam transpor contextos profissionais variáveis: “ler, escrever, contar” são 

competências indispensáveis para comunicar mensagens. Se “refletir” é uma 

                                                             
61 BRASIL. Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), atualizado em 15 de outubro de 2015. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/pisa , acessado em 05 de fevereiro de 2019. (Em revisitação a página, em 03 de dezembro 

de 2019, observou-se que a mesma fora atualizada em 15 de abril de 2019, e foi possível notar uma alteração que 

chama a atenção pois atende explicitamente o princípio da concorrência baseado na desigualdade, a saber: “O 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento 

de metas fixadas no Termo de Adesão ao Compromisso "Todos pela Educação", eixo do Plano de 

Desenvolvimento da Educação fomentado pelo Ministério da Educação. Nesse âmbito se enquadra a ideia das 

metas intermediárias para o Ideb. O objetivo é alcançar a média de 6,0 em 2022 – período estipulado tendo como 

base a simbologia do bicentenário da Independência. Para isso, cada sistema deve evoluir segundo pontos de 

partida distintos e com esforço maior daqueles que partem em pior situação, visando reduzir a desigualdade 

educacional” (grifos meus). Assume-se aqui a demagógica crença no esforço e no mérito, admitindo-se as 

desigualdades existentes e a utilização de uma retórica vazia que visaria dirimir tais desigualdades. E ainda, sobre 

a natureza do movimento “Todos pela Educação”, que dá nome ao termo de adesão, já discutimos em capítulo 

anterior, mas que, resumidamente: trata-se de um braço, em formato de instituto (Fundação Itaú Social), de um 

dos maiores bancos do Brasil, em associação com diferentes lideranças da elite financeira nacional). 

http://portal.inep.gov.br/pisa
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competência importante, é para melhor “resolver problemas” e ter meios de aprender 

a aprender. As qualidades morais adquiridas devem permitir se integrar em um grupo. 

Trata-se de incutir um “espírito de empresa” que um relatório da OCDE define como 

aquisição de “certas disposições, atitudes e competências do indivíduo: criatividade, 

inciativa, aptidão para a resolução de problemas, flexibilidade, capacidade de 

adaptação, exercício de responsabilidades, aptidão ao aprendizado e à reciclagem”. 

(Laval, 2004, p.60). 

Conforme analisado em capítulo anterior, toda a forma de gestão que era comum ao 

setor privado, é agora corrente também no setor público. Para se atingir as metas do Saeb, Ideb, 

Enem e Pisa, as escolas precisam se adaptar às novas diretrizes de gestão e são, assim, 

completamente envolvidas em uma cultura de avaliação, que implica processos de avaliação 

permanentes e consequentemente, implicam em competição e concorrência, não apenas entre 

os estudantes, mas entre professores e entre escolas. Assim, a preparação dos alunos para tais 

avaliações norteia a prática escolar do início ao fim do ensino básico. Shore ressalta ainda que 

não se deve subestimar os efeitos sociais e psicológicos que a cultura de avaliação implica. 

Uma característica fundamental da governança neoliberal é que ela depende de formas 

mais indiretas de intervenção e controle. Especialmente, ela procura agir sobre e 

através de agência, interesses, desejos e motivações de indivíduos, incentivando-os a 

considerarem-se sujeitos ativos responsáveis pelo aprimoramento de sua própria 

conduta. Internalizando as normas externas de gerenciamento, “trabalhadores 

flexibilizados” transformam-se em súditos governáveis do poder e controle gerencial. 

Isto não é para sugerir algum tipo de “conspiração global” em andamento: ao 

contrário, esses processos refletem a lógica do liberalismo econômico atrelada às 

tecnologias da burocracia moderna. O resultado final, no entanto, é uma nova 

“racionalidade de governança” que converte as pessoas em simples unidades 

calculáveis de recurso econômico. (Shore, 2009, p.35. Grifos meus). 

Os efeitos psicológicos decorrentes da cultura de avaliação, sobretudo para jovens que 

estão em fase de vestibular e Enem, já podem ser percebidos. Questões como sucesso, fracasso, 

o investimento realizado - financeiro e de tempo - resultados, futuro seguro, etc., tudo vem à 

tona neste momento. A sensação de insegurança, medo do fracasso, a necessidade de superação, 

a necessidade de afirmação, são próprios à fase da adolescência, e nesse ambiente em que o 

único objetivo é o sucesso no vestibular, esses sentimentos afloram.62 As famílias e as escolas 

                                                             
62 Nexo Jornal. “Como a pressão pré-vestibular afeta estudantes, fisicamente e psicologicamente”: “O ensino 

médio brasileiro e parte do fundamental têm a grade curricular e o conteúdo voltados para a preparação para o 

vestibular. Estudantes dedicam, portanto, anos de suas vidas escolares se preparando para o dia da prova - e a 

importância que isso atribui ao teste gera uma expectativa que pode levar à ansiedade”. Disponível em 
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tendem a naturalizar o estresse e a ansiedade dos jovens, causados pela pressão do 

vestibular/Enem, pois entendem que o sofrimento é parte do processo para se alcançar o 

sucesso, para “subir na vida”. 

O medo da reprovação, o elevado número de candidatos por vagas e os fatores 

específicos da escolha profissional são aspectos ansiogênicos. (...) Expectativas e 

projetos de vida dos pais para os filhos também desencadeiam angústias e ansiedade. 

(Rodrigues e Pelisoli, 2008, p.172). 

Mesmo que os títulos, em geral, tanto de ensino superior como de ensino médio ou 

técnico, não valem mais o que valiam outrora no mercado de trabalho, ainda são essenciais no 

sentido de que certificam o mínimo necessário para a ocupação da maioria das posições. Nas 

empresas atuais, após uma pré-seleção, baseada nos títulos e certificações, entra-se na lógica da 

avaliação permanente, ou seja, um diploma não atesta mais uma competência ou habilidade, 

essas devem ser aferidas a todo tempo. Além do mais, dentro da lógica toyotista e neoliberal de 

produção, as empresas também levam em conta outras competências como “habilidades 

socioemocionais”, que não são certificadas através de diplomas e títulos, mas que, como 

veremos adiante, vem ganhando cada vez mais espaço nos processos de formação, sobretudo 

nos primeiros ciclos do ensino básico. As “competências socioemocionais” já fazem parte da 

nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC, que diz: “trata-se de um conjunto de 

habilidades que, mobilizadas, auxiliam na resolução de ‘demandas complexas da vida 

cotidiana, de pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho’. Empatia, respeito, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, autocuidado” (Ratier, 2019, p.152), 

são algumas das competências socioemocionais que aparecem na BNCC. Visando não apenas 

o mundo do trabalho, mas justamente nesses processos seletivos, as habilidades 

socioemocionais tem sido consideradas tão importantes quanto os conhecimentos específicos. 

“(...) a habilidade para lidar com o estresse e a ansiedade talvez seja um elemento importante 

                                                             
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/03/Como-a-press%C3%A3o-pr%C3%A9-vestibular-afeta-

estudantes-fisicamente-e-psicologicamente. Acesso: 04 de dezembro de 2019. 

BBC. “O polêmico vestibular na Índia que levou 23 jovens indianos ao suicídio”: “Pelo menos 23 adolescentes 

do Estado de Telangana, no sul da Índia, se suicidaram desde o anúncio dos resultados das provas finais escolares 

(...). A competição para entrar no ensino superior na Índia é feroz. E os exames de conclusão de estudos são 

cruciais para garantir um lugar em boas universidades - que, por sua vez, são vistas como um caminho seguro 

rumo a um emprego bem remunerado. (...) E a corrida para garantir um lugar na faculdade começa cedo - dois 

anos antes dos exames de conclusão de curso - permitindo uma mistura arriscada e prolongada de estresse, 

expectativas e sonhos.” Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49011312. Acesso: 04 de 

dezembro de 2019. 

 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/03/Como-a-press%C3%A3o-pr%C3%A9-vestibular-afeta-estudantes-fisicamente-e-psicologicamente
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/03/Como-a-press%C3%A3o-pr%C3%A9-vestibular-afeta-estudantes-fisicamente-e-psicologicamente
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-49011312
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para o sucesso no vestibular, tanto ou mais do que a habilidade acadêmica ou o conhecimento.” 

(Rodrigues e Pelisoli, 2008, p.176).  

Essa mesma lógica dá-se já na própria trajetória da educação básica, sobretudo nas 

instituições de ensino em que há processo seletivo prévio para ingresso. Ou seja, tais escolas 

(privadas ou públicas) não são acessíveis à todos, pois é um grupo seleto de jovens, destinados 

à um conjunto seleto de instituições de ensino superior. Em tempos de “inflação do diploma”, 

essas escolas criam um efeito de raridade, acessando instituições de ensino superior com maior 

capital simbólico. Para estudar nessas escolas é preciso antes passar por testes que certifiquem 

que tal aluno conseguirá sobreviver à trajetória escolar, ter sucesso nas avaliações constantes e, 

posteriormente, nas grandes avaliações externas.  

Uma AP [Ação Pedagógica] que elimina certas categorias de receptores apenas pela 

eficácia do modo de inculcação de seu TP [Trabalho Pedagógico] dissimula melhor e 

mais completamente que qualquer outra o arbitrário da delimitação de fato de seu 

público, impondo assim mais sutilmente a legitimidade de seus produtores e de suas 

hierarquias (função de sociodiceia). (...) a exclusão de certas categorias de receptores 

(autoeliminação, eliminação adiada, etc.), pode encontrar-se dissimulada além disso 

pelo fato de que a função social de eliminação se dissimula sob a função patente de 

seleção que a instância pedagógica exerce no interior do conjunto dos destinatários 

legítimos (função ideológica do exame). (Bourdieu e Passeron, 2016, p.74).  

Uma pesquisa sobre três escolas de classe média alta na cidade de São Paulo mostrou 

algumas das razões pelas quais tais escolas realizam exame de admissão: “No vocabulário dos 

professores, coordenadores e diretores, o exame de seleção é necessário para adequar os alunos 

ao trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas. E não vice-versa. (...) o exame de seleção [se 

constitui num momento privilegiado] para a interiorização do sistema de valores próprio a cada 

colégio. E, de fato, a identidade entre o formato do exame de admissão e o estilo do colégio é 

muito estreita” (Almeida, 2009, p.99-101). Podemos dizer que, os exames de admissão em 

colégios privados servem para a distinção quanto ao capital cultural da família, pois a distinção 

do capital econômico já está dado no valor da mensalidade. Declaram ainda os professores de 

um dos colégios da pesquisa que tal seleção não é tarefa secundária, que é um “aspecto 

fundamental do sucesso da ação pedagógica exercida por eles” (Ibid., p.140).  

Quanto aos exames de admissão em escolas públicas, parece que a explicação dá-se na 

incorporação do princípio da concorrência pelo Estado, que, não dispondo de recursos 

suficientes ou mesmo de vontade política, reforçam uma estrutura educacional desigual. Os 

Institutos Federais e Escolas de Aplicação, por exemplo, são ilhas de excelência, que tem 
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infraestrutura muito distinta das demais escolas das redes estaduais e municipais (contam com 

laboratórios, quadras, bibliotecas etc.) e recursos humanos também em situação bastante 

diferente, sobretudo das redes estaduais (professores/as necessariamente com formação 

específica na disciplina que irá lecionar, professores/as mestres e até doutores, com salários 

condizentes à titulação, plano de carreira etc.). Assim, o exame de admissão nessas escolas, 

serve para selecionar “sobreviventes” de classes mais baixas (estes que por sua vez também se 

distinguem nos níveis de capital econômico e capital cultural) e possibilitar que governantes 

exibam alguns bons resultados provenientes da rede pública de ensino. 

4.2.1. As avaliações nacionais: Saeb, Ideb e Enem 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb, primeira avaliação em larga escala 

do Brasil, foi criado em 1990, com o objetivo de avaliar a qualidade da educação básica, 

monitorar e aprimorar as políticas de educação. Essa avaliação sofreu modificações ao longo 

desses anos, mas é a partir de 2005, efetivamente em 2007, quando da criação do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, que o Saeb é incorporado ao Ideb, sendo este 

último a grande avaliação nacional da educação básica que traçará as metas nacionais a partir 

do Pisa.  

O Ideb considera o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações estaduais e 

municipais, ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e das médias de desempenho nas avaliações do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep: o Saeb – para as unidades da federação e para 

o país, e a Prova Brasil63 – para os municípios. O Saeb é realizado em todo o território nacional, 

a partir de 2019 da seguinte forma: de forma amostral na educação infantil da rede pública (não 

está definido o conteúdo que será avaliado); de forma amostral no 2º ano do ensino fundamental 

                                                             
63 “Desde 1990, quando foi criado, o Saeb teve algumas reestruturações. Em 2005, passou a ser composto por duas 

avaliações: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), que manteve as características, os objetivos e os 

procedimentos da avaliação efetuada até aquele momento, e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar 

(Anresc), conhecida como Prova Brasil, criada com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas 

escolas das redes públicas. Em 2013, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) foi incorporada ao Saeb para 

melhor aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática. Em 

2017, não só as escolas públicas do ensino fundamental, mas também as de ensino médio, públicas e privadas, 

passaram a ter resultados no Saeb e, consequentemente, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Em 2019, as siglas ANA, Aneb e Anresc deixarão de existir e todas as avaliações passarão a ser identificadas pelo 

nome Saeb, acompanhado das etapas, áreas de conhecimento e tipos de instrumentos envolvidos. As aplicações se 

concentrarão nos anos ímpares e a divulgação dos resultados, nos anos pares. Um dos destaques da reestruturação 

é a afirmação de dimensões da qualidade educacional que extrapolam a aferição de proficiências em testes 

cognitivos. As condições de acesso e oferta das instituições de Educação Infantil passarão a ser avaliadas. Mesmo 

com as alterações, o sistema não perderá a comparabilidade entre edições.” Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb, acessado em 05 de março de 2019. Grifos meus.  

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb
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I das redes pública e privada, aferindo Língua Portuguesa e Matemática; de forma censitária 

para a rede pública e amostral para a rede privada no 5º e 9º anos do ensino fundamental II, 

aferindo também Língua Portuguesa e Matemática; de forma amostral no 9º ano do ensino 

fundamental II das redes pública e privada, aferindo Ciências da Natureza e Ciências Humanas; 

e finalmente, de forma censitária para a rede pública e amostral para a rede privada no 3º e 4º 

ano do ensino médio, aferindo somente Língua Portuguesa e Matemática. As médias de 

desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas de aprovação, 

reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Ideb.64  

Evidencia-se que, quando se foca nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática, 

está-se dizendo de alguma forma que o importante é saber o básico: ler e escrever, identificar 

os números e fazer contas elementares. As competências aferidas são de interpretação, 

comunicação e lógica, que são distintas segundo o nível (idade) de aprendizagem. Atrelando 

essas competências aos índices de evasão e reprovação, observa-se o valor implícito no fato de 

simplesmente estar na escola, na idade certa e concluir o processo, excluindo-se assim qualquer 

preocupação de como será essa trajetória. Ao dar menos ênfase às avaliações de desempenho 

em ciências naturais e ciências humanas (além das artes, educação física e outras que venham 

a existir nos currículos), está-se desvalorizando as ciências de forma geral, perdendo-se de vista 

o incentivo e o interesse das crianças pelas ciências desde cedo (e apropriando-se de maneira 

puramente instrumental da matemática). Pois, com o foco da comunidade escolar e dos 

governos em tais avaliações, se o desempenho individual dos alunos e da unidade escolar em 

Língua Portuguesa e Matemática for bem sucedido, de acordo com a lógica da cultura de 

avaliação, os resultados serão considerados eficientes e suficientes.  

Desta forma, Saeb e Ideb organizam e normatizam uma seleção e eliminação interna ao 

sistema educacional em suas diferenças, sobretudo com relação as distinções entre rede pública 

e privada, pois, todos os demais conhecimentos que não foram cobrados em tais avaliações na 

trajetória do ensino básico, serão cobrados nos exames de vestibular e no Enem. Outros 

conhecimentos e competências que não o básico da língua portuguesa e matemática, serão 

importantes, não apenas para os exames de ingresso, mas principalmente para a permanência e 

êxito na universidade. Assim, ao que parece, essas avaliações em larga escala apenas aferem a 

própria gestão da escola e das políticas de educação, e que a formação e aprendizagem dos 

alunos não são de fato aferidas para se compreender como os estudantes egressam do ensino 

                                                             
64 “Histórico Saeb”. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico. Acesso em 03 de 

dezembro de 2019.  

http://portal.inep.gov.br/educacao-basica/saeb/historico
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fundamental e do ensino médio. Como cumpridores de protocolos, professores e gestores 

dificilmente podem criar espaços na escola e no processo educativo para uma possível reflexão 

acerca das avaliações e sobre o que elas de fato mensuram, sobretudo quando esses resultados 

implicam diretamente em suas rendas. 

O que acentua ainda mais a distinção entre a rede pública e privada no Brasil é que, o 

Ideb é o índice que mede a “qualidade da educação” por unidade escolar, estados e municípios, 

e os resultados do Saeb são, usualmente atrelados à bônus salarial para os professores e unidades 

escolares que atingirem ou ultrapassem as metas estabelecidas.65 Esse tipo de prática acaba 

gerando também certa competição entre as escolas e professores da rede pública. O que é 

considerado uma boa escola, boa gestão, bom/a professor/a, bom/a aluno/a, fica 

demasiadamente atrelado aos resultados do Ideb. Além de reproduzir desigualdades de forma 

estrutural, pois, se uma escola atingiu as metas e recebeu por isso mais recursos, ela poderá 

investir mais e manter, ou ainda melhorar sua estrutura, seus resultados e seu prestígio; já as 

escolas que não atingiram as metas, não terão recursos adicionais para melhorar sua estrutura e 

assim atingir as metas nos anos seguintes.  

(...) a avaliação legitima “valorações” úteis à indução de procedimentos competitivos 

entre escolas e sistemas para melhorar pontuações nos rankings, definidos 

basicamente pelos desempenhos em instrumentos de avaliação em larga escala. Tal 

competição é garantida pela associação entre desempenho e financiamento, podendo 

redundar em critérios para alocação de recursos, que incidem, até mesmo, em 

remunerações diferenciadas dentro de sistemas de ensino que até a pouco trabalhavam 

com a noção de remunerações isonômicas. (Souza e Oliveira, 2003, p.875). 

No limite, o Ideb torna-se assim uma ferramenta para propaganda política e meio de 

angariar recursos para governos estaduais e municipais. Mas para a rede privada, a avaliação 

em larga escala que lhes confere maior capital simbólico nessa disputa do campo educacional 

não parece ser tanto o Ideb, mas sim o Enem. O que é considerado como boa escola, boa gestão, 

bom/a professor/a e bom/a aluno/a da rede privada, diferente da rede pública que fica atrelado 

aos resultados do Ideb, na rede privada fica comumente atrelado aos resultados do Enem. Da 

                                                             
65 Esse incentivo, com bônus salarial, já é há muito prática corrente em muitos dos estados federativos (Sousa e 

Oliveira, 2010, p.815-816) e foi incorporada no Plano Nacional de Educação – PNE vigente (2014-2024), dentro 

da meta número 7 que estabelece: “fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem” e que estabelece as metas progressivas do Ideb. A estratégia 

número 7.36 indica: “estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo 

a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar”. Disponível em: 

http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014. 

Acesso em 03 de dezembro de 2019. Não há regulamentação para tal prática no âmbito federal, ficando a cargo 

dos estados e municípios estabelecer quanto e como serão realizados tais estímulos. 

http://pne.mec.gov.br/18-planos-subnacionais-de-educacao/543-plano-nacional-de-educacao-lei-n-13-005-2014
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mesma forma que alguns municípios e estados se utilizam de bons resultados alcançados para 

autopromoção e promoção partidária, enriquecendo assim seu capital político no campo 

eleitoral, o mercado educacional, sobretudo as grandes marcas que vendem sistemas de ensino, 

utilizam-se do capital simbólico das grandes universidades e de seus alunos que ingressaram 

nestas para a promoção de seus sistemas de ensino e de sua marca. 

O Enem foi criado em 1998 pelo Ministério da Educação com o objetivo de avaliar o 

desempenho do aluno concluinte do ciclo básico, aferindo sobretudo suas “competências e 

habilidades de resolver problemas relacionados à vida cotidiana, para o exercício pleno da 

cidadania”; foi apresentado como auxiliar da escola na construção do conhecimento do aluno. 

O exame então, pretendia avaliar a qualidade do ensino básico e dar ao aluno um parecer sobre 

suas habilidades, deficiências, e suas competências para lidar com a vida. Entre esses objetivos, 

também existia o intuito de servir como exame alternativo ou complementar aos exames de 

vestibular. Até então, era um exame com questões interdisciplinares, interpretativas, que 

requeria conhecimentos elementares e gerais de todas as áreas do currículo básico obrigatório 

nacionalmente. Com o apelo do Ministério da Educação às universidades, a partir de 1999, o 

Enem começou a se popularizar como parte do processo de seleção para o ingresso no ensino 

superior. (Santos, 2011, p.196-197).  

Com o Sistema de Seleção Unificada – SISU, criado em 2009, o Enem passa a ser a 

principal avaliação para ingresso no ensino superior.  Entretanto, para além da avaliação do 

rendimento e a qualidade escolar, e principal forma de acesso à universidade, o governo também 

pretende fazer do Enem o principal operador estratégico da fixação de parâmetros curriculares 

nacionais comuns, que é uma das estratégias para atingir as metas do Ideb, e consequentemente 

melhorar o desempenho na avaliação do Pisa (Ibid.). A partir deste ponto, os cursinhos pré-

vestibular e as redes privadas que ofertam ensino médio, outrora voltada aos vestibulares mais 

concorridos do país, como a Fuvest, por exemplo, começam a ter um foco maior no Enem. 

Os exames passam então para um formato de questões mais específicas de cada área do 

conhecimento, cada vez mais parecido com os exames tradicionais de vestibular, e torna-se 

assim, o maior vestibular do país e o segundo maior do mundo.66 Assim, o mercado do valor 

econômico e simbólico67 da educação básica no Brasil é unificado em torno do Enem e dos 

                                                             
66 “Com 5,5 milhões de inscritos para a edição deste ano [2018], o Enem é a segunda maior prova de acesso ao 

ensino superior do mundo, atrás apenas do Gaokao, o vestibular chinês, que tem anualmente cerca de 9 milhões 

de inscrições.” Disponível em https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,aos-20-anos-enem-se-consolida-

como-a-maior-prova-do-pais-mas-deve-mudar,70002568288. Acessado em 05 de março de 2019. 

67 “(...) quanto [mais] o mercado em que se constitui o valor econômico e simbólico dos produtos das diferentes 

AP [Ação Pedagógica] seja mais completamente unificado, de sorte que o produto de uma AP dominada tenha 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,aos-20-anos-enem-se-consolida-como-a-maior-prova-do-pais-mas-deve-mudar,70002568288
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,aos-20-anos-enem-se-consolida-como-a-maior-prova-do-pais-mas-deve-mudar,70002568288
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vestibulares, tidos como portas de acesso para o mercado de trabalho, afinal, a universidade tem 

sido cada vez mais colocada em uma função técnica, em detrimento de um papel outrora 

filosófico-científico; além da formação das subjetividades que tal preparação engendra. 

Com isso, os resultados da prova do Enem tem sido cada vez melhor elaborados pelo 

Inep, agregando dados do Censo escolar, obtendo assim, relatórios mais completos sobre a 

situação das escolas no país. Por tudo isso, e a fim de atingir as metas de expansão universitária, 

entre outras coisas, o governo federal começa a incentivar (e em certa medida pressionar), agora 

não mais as universidades, mas as escolas, sobretudo as da rede pública que ofertam ensino 

médio, a participarem do Enem. Desta forma, a expansão das possibilidades de acesso ao ensino 

superior acirrou a concorrência, numa crescente relação candidato-vaga e acirrando assim a 

disputa pelas “melhores” vagas. Escolas que antes não tinham um aluno sequer concorrendo 

em um vestibular, começaram a participar ativamente do Enem, o que requer preparação, 

fazendo com que cada vez mais, os três anos do ensino médio esteja focado no exame. A 

concretização do Enem como o grande vestibular brasileiro, consolidou o ensino médio como 

etapa propedêutica.  

A importância tradicional do diploma universitário nas estratégias reprodutivas das 

camadas sociais médias e superiores no Brasil transforma o vestibular num importante 

organizador da escolarização oferecida por algumas escolas secundárias, 

contribuindo, assim, para a perpetuação de um ensino secundário tradicionalmente 

constituído como propedêutico, isto é, como um espaço reservado à preparação para 

a entrada na universidade. (Almeida, 2009, p.43).  

Se nas reformas realizadas no período militar o ensino médio se dividiu em ensino 

propedêutico para o mercado de trabalho, através do ensino técnico-profissionalizante para as 

classes baixas e, ensino propedêutico para o ensino superior para a prole das classes mais 

abastadas, a racionalidade neoliberal inaugura neste início de século, através de diversas 

técnicas, tais como as avaliações em larga, um modelo de ensino que, com uma roupagem de 

“processo democrático”, “igual para todos”, que ao fim, se faz preparatório para o ingresso no 

ensino superior e ao mesmo tempo para o novo mercado de trabalho. Pois, se o trabalhador do 

século XXI precisa ter certas competências, que já explicitamos anteriormente, e destacamos 

aqui um certo espírito competitivo, empreendedor e responsável (no sentido do mérito, da 

responsabilização individual pelo sucesso ou pelo fracasso), ter uma formação, no ensino 

básico, assentada em uma cultura de avaliação, de mensuração e de concorrência, é o que 

                                                             
portanto mais oportunidades de estar submetido aos princípios de avaliação que reproduz a AP dominante”. 

(Bourdieu e Passeron, 2016, p.50-52). 
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permitirá formar uma subjetividade concorrencial e meritocrática, necessária não apenas para 

o sucesso nos processos seletivos e desempenho na universidade, mas principalmente, 

necessária ao mercado trabalho.  

(...) se é verdadeiro, enfim, que um sistema de exames que assegura a todos a 

igualdade formal diante de provas idênticas (das quais o concurso nacional representa 

a forma pura) e que garante aos indivíduos dotados de títulos idênticos a igualdade de 

oportunidades de acesso à profissão satisfaz o ideal pequeno-burguês de equidade 

formal, então parece bem fundamentado perceber apenas como uma manifestação 

particular de uma tendência geral das sociedades modernas a multiplicação dos 

exames, a extensão de sua importância social e o acréscimo de seu peso funcional do 

seio do sistema de ensino. (Bourdieu e Passeron, 2016, p.173). 

Assim, a cultura de avaliação, coroada pelo Enem, permite dissimular mais efetivamente 

as desigualdades educacionais e reproduz (talvez de forma mais “suave”68, pois permite 

pequenas mobilidades) as desigualdades sociais e econômicas, fazendo com que os jovens das 

classes baixas que foram excluídos do processo acreditem que fracassaram por sua inteira 

“incompetência” e “falta de esforço”. É uma “seleção social sob a aparência da seleção técnica” 

que legitima e reproduz as hierarquias sociais dissimuladas em hierarquias de “inteligência” 

(Bourdieu e Passeron, 2016, p.186).  

4.3. Apostilamento e distinção de classe 

É neste ensejo, de uma cultura de avaliação, que se expandem os modelos de ensino 

apostilados, com foco nos exames nacionais, seleções e concursos. Modelo este que se iniciou 

como exclusivamente preparatório, como os dos cursinhos pré-vestibular, mas que hoje já está 

presente massivamente, até mesmo na educação infantil. O foco deste modelo de ensino por 

apostilas está nos resultados das avaliações, internas e externas à escola, por isso, trata-se de 

um tipo material que tem maior foco em exercícios e aborda o conteúdo de forma resumida. 

Mas, diferente de um tipo de ensino tradicional, considerado ultrapassado por se basear em 

técnicas de memorização, este modelo incorpora a produção de “habilidades e competências”, 

conforme solicitado nas diretrizes internacionais. 

Vimos que as competências e habilidades que as diretrizes internacionais solicitam, por 

meio do Pisa ou mesmo dos Quatro Pilares da Educação para o século XXI, não abrem espaço 

                                                             
68 “(...) com o recurso aos métodos “liberais” para inculcar disposições liberais. A “maneira suave” pode ser o 

único meio eficaz de exercer o poder de violência simbólica num certo estado das relações de força e de disposições 

mais ou menos tolerantes relativas à manifestação explícita e brutal do arbitrário” (Bourdieu e Passeron, 2016, 

p.38. Grifos meus).  
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para, por exemplo, as artes, a Filosofia, grandes textos, discussões, reflexões. Pois, como o 

direcionamento é o exame, e há muitos conteúdos que podem ser cobrados em avaliações como 

o Enem, por exemplo, estes conteúdos precisarão então ser resumidos, de forma aligeirada e 

objetiva, num ritmo cadenciado. Mas para não parecer uma verdadeira fábrica, a moda da 

pedagogia tecnicista, devem ser transmitidos de forma “lúdica”, a fim de não desestimular os 

alunos, que já estão acostumados nos dias de hoje, por conta do avanço das tecnologias de 

comunicação, com informações em alta velocidade e alta quantidade. Assim, recorre-se a um 

vídeo de cinco minutos que resume o assunto, no lugar de uma matéria de jornal ou revista com 

algumas laudas. Usa-se a apostila, que traz exercícios e resume o conteúdo com palavras mais 

simples e com o auxílio de imagens, ao invés de textos acadêmicos ou mesmo livros didáticos 

que trazem textos maiores e poucos exercícios. Além, claro, do uso mais que recorrente (já 

disseminado também no ensino superior) de uma “pedagogia do powerpoint” (Aquino, 2007, 

p.92).  

O apostilamento, e toda a “cesta de insumos” que incluem processos de gestão, 

avaliação e formação docente, que os sistemas de ensino privados produzem, para sua própria 

rede e também para quem os compra (tanto escolas privadas de menor porte quanto escolas 

públicas), funcionam como aparatos de controle, não apenas para os estudantes, mas 

principalmente para os/as professores/as e o trabalho docente, pois, para se efetivar, tal modelo 

de ensino ele precisa ser homogêneo, e tal homogeneização deve iniciar-se na formação 

docente, segundo determinados protocolos. 

Considerando-se que ele [o Sistema de Ensino] deve garantir as condições 

institucionais da homogeneidade e da ortodoxia do TE [Trabalho Escolar], o SE 

[Sistema de Ensino] tende a dotar os agente encarregados da inculcação de uma 

formação homogênea e de instrumentos homogeneizados e homogeneizantes. (...) É 

preciso ver não somente os adjuvantes da inculcação mas os instrumentos de controle 

que tendem a garantir a ortodoxia do TE contra as heresias individuais nos 

instrumentos pedagógicos que o SE põe à disposição de seus agentes (por exemplo, 

manuais, comentários, sumário de memória, livros do mestre, programas, instruções 

pedagógicas, etc.). (Bourdieu e Passeron, 2016, p.80).   

Os cursinhos pré-vestibular, que não tem como função a formação dos adolescentes e 

crianças, tampouco ampliar discussões ou elaborar projetos pedagógicos paralelos, mas que tem 

como objetivo revisar os conteúdos visto ao longo do ensino básico, sanar dúvidas e focar em 

exercícios, visando o sucesso nos processos seletivos, torna-se modelo pedagógico para o 

ensino médio e vem se consolidando como modelo do ensino básico como um todo, desde a 
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educação infantil. Modelo este que funciona como um curso livre, isento das responsabilidades 

constitucionais da escola, que tem como princípios norteadores o desenvolvimento pessoal, a 

formação para o trabalho e para a cidadania. O apostilamento, ampara e possibilita disseminar 

a “forma cursinho” por todo o ensino básico, fazendo do professor um mero cumpridor de 

protocolo, - endossado por parte da pedagogia com a ideia de “professor mediador” -  que sem 

autoridade necessária69 e autonomia docente, reproduz a ortodoxia “manualesca”, incapaz de 

incitar a reflexão e o pensamento, justamente porque este nunca foi um propósito do ensino de 

cursinho.  

Faz parte deste modelo de ensino, a descontração do professor, afinal, este não terá de 

avaliar os alunos nem corrigir provas, e sobretudo, não tem nenhuma preocupação com a 

formação de seus alunos, enquanto sujeitos responsáveis com o mundo do qual fazem parte. 

Basta satisfazer a necessidade da “vitória” na aprovação dos exames. Ele se transforma numa 

espécie de animador de auditório, através de piadas, “musiquinhas” sobre a matéria e dicas e 

estratégias para a realização das grandes provas. Eis a grande “teatralização pedagógica” 

(Aquino, 2007, p.22). Mas mesmo no ensino regular, em que os/as professores/as tenham que 

avaliar os/as alunos/as, evidentemente isso não implica em responsabilidades com o mundo e 

com a formação dos imaturos, justamente porque ainda tem como finalidade os resultados nas 

avaliações.  

Se é correto supor que a avaliação, a mais pífia e inglória das ações escolares, vem se 

tornando a razão exclusiva ou prioritária do trabalho pedagógico, é correto também 

admitir que há em curso uma perniciosa inversão de polaridades: aquilo que antes era 

tido como efeito (o aprendizado) agora é alçado ao posto de causa (do ensino). 

(Aquino, 2007, p.50). 

Assim, fazer do modelo do cursinho pré-vestibular o modelo de ensino a ser seguido, 

creditado em certa medida pelo governo através do Ideb e sobretudo do Enem, e fomentado 

pelo mercado educacional através da massificação dos sistemas privados de ensino, generaliza 

o princípio da concorrência na educação e a esvazia de suas atribuições políticas. “Hesitações 

discentes abafadas, dissonâncias docentes caladas, a autonomia de ambos eclipsada: eis o saldo 

                                                             
69 “Na educação, [a] responsabilidade pelo mundo assume a forma de autoridade. A autoridade do educador e as 

qualificações do professor não são a mesma coisa. Embora certa qualificação seja indispensável para a autoridade, 

a qualificação, por maior que seja, nunca engendra por si só autoridade. A qualificação do professor consiste em 

conhecer o mundo e ser capaz de instruir os outros acerca deste, porém sua autoridade se assenta na 

responsabilidade que ele assume por este mundo”. (Arendt, 2013, p.239. Grifos meus).  
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ético-político do ensino apostilado, um dos símbolos magnos dos tempos neoconservadores que 

rondam as práticas pedagógicas atuais.” (Ibid., p.94).  

Evidentemente, por se tratar de um país extremamente desigual economicamente como 

o Brasil70, que não possui um sistema nacional de educação consistente e coerente (conforme 

analisamos no primeiro capítulo), e que, portanto, convive também com desigualdades 

educacionais – o que reforça e reproduz as desigualdades econômico-sociais – há importantes 

distinções nos tipos de educação entre as frações de classe. Esse modelo apostilado de ensino 

interessa mais às frações das classes médias, pois, é esse conjunto da estratificação de classes 

que tem maior possibilidade de ascensão através da escolarização, e para isso precisará se 

submeter aos mais diversos processos seletivos. No entanto, as classes mais altas também 

precisam do capital cultural institucionalizado na forma de diploma de renomada universidade 

para se somar ao capital cultural herdado e assim certificar seus “talentos” e sua “inteligência”, 

afinal, elas são detentoras da legitimidade pedagógica justamente porque fazem as regras no 

campo educacional e consequentemente no mercado de trabalho.  

Com o advento da massificação do ensino (no Brasil entre as décadas de 1980-90), as 

classes médias se viram com maior oferta de possibilidades e ao mesmo tempo numa maior 

concorrência – dentro desse próprio conjunto chamado classe média que se divide em diferentes 

frações. Nesse acirramento da concorrência escolar, as classes médias intensificaram e 

sofisticaram as estratégias nos investimentos formativos de sua prole, além da escolha do tipo 

de instituição escolar, através de atividades extracurriculares, aulas particulares de reforço, etc. 

(Nogueira, 2013). Esse protagonismo, interesse e investimento das famílias na trajetória escolar 

de seus filhos, é o que alguns teóricos (P. Brown; S. Ball; A. van Zanten; B. Darchy-Koechlin) 

tem chamado de parentocracia, ou seja, mais do que a ideia de meritocracia, que é baseada no 

indivíduo (qual seja aqui, o/a aluno/a), a ideia de parentocracia está no fato de que, o sucesso 

                                                             
70 “A concentração da renda no Brasil continua sendo uma das mais altas do mundo, conforme o Relatório de 

Desenvolvimento Humano (RDH) da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado nesta segunda-feira 

(9/12/2019). O Brasil está em segundo lugar em má distribuição de renda entre sua população, atrás apenas do 

Catar, quando analisado o 1% mais rico. No Brasil, o 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país (no 

Catar essa proporção é de 29%). Ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais 

ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. (...) O relatório considera todos os países para os quais a ONU 

tem dados disponíveis no período de 2010 a 2017 e adota a informação mais recente para cada país. Organizado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o documento considera uma série de índices, 

e não apenas a distribuição de renda, para chegar ao conceito de desigualdade social. (...) O Brasil ficou na 79ª 

posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Medido anualmente, o IDH vai de 0 a 1 – 

quanto maior, mais desenvolvido o país – e tem como base indicadores de saúde, educação e renda. Neste ano, o 

Brasil alcançou o IDH de 0,761, com uma pequena melhora de 0,001 em relação ao ano passado.” Disponível em: 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/brasil-tem-segunda-maior-concentracao-de-renda-do-mundo-

diz-relatorio-da-onu.ghtml. Acessado em 10 de dezembro de 2019.  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/brasil-tem-segunda-maior-concentracao-de-renda-do-mundo-diz-relatorio-da-onu.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/09/brasil-tem-segunda-maior-concentracao-de-renda-do-mundo-diz-relatorio-da-onu.ghtml
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da trajetória escolar da criança e do jovem, depende mais do investimento e das estratégias 

realizadas pela família (Nogueira, 2013).  

Não precisamos concordar com a substituição dos termos (parentocracia ao invés de 

meritocracia), até porque não me parece que um substitui o outro, apenas se complementam. 

Mas o destaque aqui é que, as estratégias e os investimentos realizados pelas famílias quanto a 

trajetória escolar de seus filhos, é fundamental para compreendermos as distinções e as 

possibilidades de estratégia entre as classes quanto ao papel da educação na reprodução ou 

possibilidade de ascensão econômico-social. Em suma, esse mesmo período da massificação 

escolar se dá também por conta do desenvolvimento de uma economia e sistemas de produção 

cada vez mais complexos, em que um certo capital cultural é cada vez mais incorporado às 

máquinas e aos seus operadores, fazendo com que o sistema de ensino torne-se cada vez mais 

a “instancia dominante de produção dos agentes” (Bourdieu, 2012, p.130).  

(...) o sistema de ensino depende menos diretamente das exigências do sistema de 

produção do que das exigências da reprodução do grupo familiar. Além disso, a lógica 

específica do sistema de ensino (...) faz com que ele tenda a se organizar em função 

dos imperativos de sua própria reprodução, o que o predispõe a exercer a função de 

reprodução social, em vez da função de reprodução técnica. (Ibid., p.130).  

Isto posto, é possível notar que, quanto mais alto for o estrato de classe, com relação 

não somente à renda, mas principalmente quanto às distinções marcadas pelo acumulo de 

capital cultural e simbólico, mais uma determinada família poderá lançar mão de conteúdos e 

atividades outras que não tem como objetivo específico os grandes exames e processos seletivos 

tais como o vestibular. Poderá assim também escolher um modelo de ensino menos apostilado, 

mas que, ainda assim, não perderá de vista os princípios concorrenciais e meritocráticos. Pierre 

Bourdieu e Jean-Claude Passeron em suas teorias sobre a reprodução e os sistemas de ensino 

nos ajudam a compreender o suposto: o Trabalho Pedagógico (TP) primário, realizado através 

da primeira educação no seio familiar, “produz um hábito primário, característico de um grupo 

ou de uma classe, e que está no princípio da constituição ulterior de todo o outro hábito” 

(Bourdieu e Passeron, 2016, p.64). Assim,  

(...) o modo de inculcação dominante tende a responder os interesses das classes 

dominantes, isto é, dos destinatários legítimos, a produtividade diferencial do TP 

dominante segundo os grupos ou classes sobre os quais ele se exerce, tende a ser 

função da distância entre o habitus primário inculcado pelo TP primário nos 

diferentes grupos ou classes e o habitus inculcado pelo TP dominante (isto é, pelo 

grau em que a educação ou a aculturação é reeducação ou desculturação segundo os 
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graus ou classes). (...) o TP dominante tende a se dispensar tanto mais completamente 

de inculcar explicitamente as preliminares que são a condição de sua produtividade 

específica quanto o arbitrário cultural dominante é mais completamente dominado 

pelos destinatários legítimos, isto é, quanto uma parte importante do que ele é 

determinado a inculcar (capital e ethos) já foi inculcado pelo TP primário dos grupos 

ou classes dominantes. (Ibid., p.68;71. Grifos meus).  

Isto é, quanto mais próxima das classes dominantes, detentoras da legitimidade 

pedagógico-cultural de uma determinada formação social, menos o trabalho pedagógico 

precisará de instrumentos e técnicas de adaptação que visam a conversão ao habitus e ethos 

dominantes.  

A pesquisa de Ana Maria Almeida (2009) em três escolas de classes médias na cidade 

de São Paulo, nos traz um claro exemplo das distinções entre as escolas quanto a distância entre 

o habitus primário e o habitus secundário a ser inculcado na formação escolar: na mais antiga 

das escolas, São Tomás 71, a maioria dos alunos são residentes do entorno da escola (bairro 

nobre da cidade) e essas famílias se formam em tal instituição há pelo menos três gerações. 

“Esse colégio tem acolhido gerações inteiras de filhos de algumas famílias políticas mais 

influentes da cidade de São Paulo (...)”; há uma grande proximidade entre o colégio e os meios, 

não apenas políticos, mas também intelectuais e financeiros da cidade, o que contribui para a 

construção de uma “superioridade” do colégio no espaço escolar (Almeida, 2009, p.92). Afirma 

ainda a autora que, nesta escola, para esse conjunto de famílias, o diploma tem apenas um efeito 

de confirmação (Ibid., p.68). Diferentemente de uma outra escola analisada, Santo Estêvão, 

cujo o efeito do diploma é de superação, de possibilidade de ascensão, cuja distinção e 

possibilidade de ingresso se dá basicamente no poder econômico e na disposição das famílias 

de se submeterem à ação e o trabalho pedagógico ali proposto. Além do atenuante do “valor 

social dos endereços” (Ibid., p.129), pois, a escola está localizada em um bairro de classe média 

ascendente, na zona leste de São Paulo (região majoritariamente periférica da cidade). 

Não se trata aqui [no Santo Estêvão] de uma ação pedagógica voltada para garantir a 

reprodução das posições privilegiadas, como é o caso daquela exercida pelo São 

Tomás. No Colégio Santo Estêvão, tudo parece estar consistentemente organizado 

para contribuir para a produção de alunos com as disposições necessárias à entrada 

nas posições dirigentes caracterizadas por uma alta escolarização (o que implica, 

como contrapartida, o distanciamento do grupo social de origem), com todas as 

ambiguidades e limites associados a um projeto desse tipo. (Ibid., p.117). 

                                                             
71 Os nomes dos colégio são fictícios, denominados pela autora, para preservar a identidade dos mesmos. 
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Nota-se que, no Santo Estêvão, a rigidez e a disciplina são muito maiores que no São 

Tomás. Há no Santo Estêvão uma urgência nos resultados e uma identificação entre a vida e o 

vestibular. Este colégio impõe à seus alunos regras quanto à vestimenta e comportamentos que 

os demais não fazem.  

(...) o contraste com relação ao São Tomás é total, mesmo considerando que a ideia 

de preparação para a vida orienta também o trabalho pedagógico nesse colégio. Isso 

acontece porque a formação buscada pelo Santo Estêvão tem por finalidade a 

adaptação dos alunos a uma sociedade onde os constrangimentos são considerados 

como dados da realidade. Diferentemente, no São Tomás o mundo em que se vive é o 

resultado de um debate de que é necessário participar. (Ibid., p.145).  

Assim, a diferença entre os dois colégios é que, as famílias e alunos do Santo Estêvão, 

por estarem em busca de ascensão social e econômica através da escolarização, se submetem, 

com gosto, aos constrangimentos e à submissão necessária para a conversão do habitus. 

Enquanto os alunos e as famílias do São Tomás, são convidados ao “debate”, são convidados à 

fazer as “regras do jogo” e organizar a cultura normativa.  

A descrição e análise da autora nos permite perceber as distinções entre os colégios, que 

o capital cultural e simbólico que o São Tomás possui está marcado desde a arquitetura da 

escola até seu currículo e projetos e atividades que oferta. Um dos coordenadores do São Tomás 

disse: “[Essa não é] uma escola para o aluno que precisa entrar no vestibular. Não tem um perfil 

desse tipo, mas [a escola] precisa formar um aluno culto, um aluno com espírito crítico, um 

aluno integrado na sociedade, um aluno para ser líder do seu tempo” (Ibid., p.102). Assim, 

dentre as três escolas, no São Tomás, maior detentor de capital simbólico e cultural, se verifica 

“uma organização do trabalho escolar que difere significativamente daquela implementado nos 

outros dois colégios analisados” (Ibid.); devido seu acúmulo de capital simbólico e cultural, e 

o habitus primário de seus alunos, ela pode se permitir a “negação da urgência” (Ibid.) que 

marca a competição dos exames de vestibular, afinal, esse conjunto de alunos, mais próximos 

ou pertencentes às classes dominantes, já saíram com vantagens significativas nessa corrida.  

Eles permitem-se, assim, incluir temas não exigidos pelo vestibular nos conteúdos 

trabalhados pelo colégio. Esses temas são entendidos como importantes para formar 

uma “capacidade de compreender o mundo e atuar sobre ele”. (...) É através dessa 

capacidade de se perceber e se fazer perceber como detentor dos critérios de 

excelência dominantes nesse espaço escolar que se afirma a posição dominante do 

colégio. Ao sinalizar a existência de uma continuidade entre os valores que imperam 

no colégio em matéria de arte e os valores dos espaços de produção legítimos, o São 

Tomás permite que os alunos passem a se enxergar como detentores legítimos desses 
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valores. Um dos elementos fundantes da crença na superioridade das qualidades que 

possuem. (Almeida, 2009, p.103;116).  

Temos então, de um lado, os detentores dos saberes legítimos e do habitus dominante, 

que confirmam o “dom da inteligência” pela trajetória escolar; e de outro, os que se adaptam a 

uma trajetória escolar mais dura, a fim de manter e ampliar um capital econômico e converte-

lo em capital cultural e simbólico que a certificação escolar pode vir a conferir. O que diferencia 

então ambos os grupos, nesses diferentes colégios, por exemplo, é um pouco do conteúdo 

curricular e extracurricular, o modo de transmissão de tal conteúdo e o tempo necessário 

dedicado aos estudos, mesmo que os conteúdos e a preparação para os exames de vestibular e 

Enem ainda estejam no horizonte de ambos. Assim, a autodisciplina e autocensura realizada 

pelos alunos do Santo Estêvão, por exemplo, será muito maior que as do São Tomás, pois, é 

maior a pressão que as famílias dos primeiros exercem, devido ao investimento realizado e a 

expectativa dos resultados esperados. Quanto maior for o sacrifício das famílias para realizar o 

investimento estratégico na trajetória escolar de seus filhos, maior será a expectativa de retorno, 

em termos econômicos e simbólicos. 

(...) a delegação que estabelece a AP [Ação Pedagógica] dominante implica, além de 

uma delimitação do conteúdo inculcado, uma definição dominante do modo de 

inculcação e da duração da inculcação que definem o grau de realização do TP 

[Trabalho Pedagógico] considerado como necessário e suficiente para reproduzir a 

forma realizada do habitus: isto é, o grau de realização cultural (grau de competência 

legítima em matéria de cultura legítima) pelo qual não somente as classes dominantes 

mas também as classes dominadas tendem a reconhecer “o homem cultivado” e pelo 

qual se encontram objetivamente medidos os produtos das AP dominadas, isto é, as 

diferentes formas do homem realizado tal como ele se encontra definido pelo 

arbitrário cultural dos grupos ou classes dominados.  

(...) o TP pelo qual se realiza a AP dominante tem sempre uma função de manter a 

ordem, isto é, de reprodução da estrutura das relações de força entre os grupos ou 

classes, na medida em que tende, seja pela inculcação, seja pela exclusão, a impor aos 

membros dos grupos ou classes dominados o reconhecimento da legitimidade da 

cultura dominante, e a lhes fazer interiorizar, numa medida variável, disciplinas e 

censuras que servem tanto melhor aos interesses, materiais ou simbólicos, dos grupos 

ou classes dominantes, quanto mais tomam a forma da autodisciplina e da 

autocensura. (Bourdieu e Passeron, 2016, p.56-57; 62-63. Grifos meus).  

Com isso, é possível notar que, apesar das distinções entre as classes sociais e suas 

frações quanto as estratégias e escolhas na trajetória escolar, ou entre os métodos e pedagogias 

adotadas em diferentes escolas, o princípio da concorrência permeia todas as classes. Afinal, o 
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“mérito”, ou, o “dom da inteligência” e os “talentos”, precisam ser legitimados através do 

reconhecimento formal do campo educacional em suas regras, criadas e dominadas elas mesmas 

pelas classes mais altas. Assim, enquanto frações mais baixas das classes médias buscam a 

superação e ascensão na escolarização, na busca de capital cultural e simbólico, na tentativa de 

converter um habitus secundário em primário, as classes mais altas, detentoras da autoridade e 

legitimidade pedagógica, jogam com vantagem o jogo cujas regras ela mesma criou, e precisam 

assim também, se destacar e se superar, usando da distinção de certificações e diplomas 

conferidos de status superior para confirmar sua posição e “inteligência”, e assim, justificar sua 

dominação.  

4.4. Educação socioemocional: o programa “O Líder em mim” 

As habilidades socioemocionais tem sido consideradas cada vez mais importantes no 

processo educativo, tanto na preparação para processos seletivos e exames da trajetória escolar, 

quanto em processos seletivos do mercado trabalho, ou para a própria trajetória profissional e 

também na vida pessoal. A disseminação da educação socioemocional já pode ser percebida 

em diferentes aspectos e momentos no mundo do trabalho ou na estrutura educacional, como 

por exemplo, a já mencionada inclusão de competências e habilidades socioemocionais na 

BNCC, ou na observação dos programas pedagógicos e sistemas de ensino privados que em 

sua maioria já incluem programas de educação socioemocional.  

Selecionamos um desses programas para uma análise mais detida. “O Líder em Mim” é 

um programa de educação socioemocional, organizado e distribuído no Brasil através da Somos 

Educação em parceria com a estadunidense Franklin Covey Education. As ditas competências 

socioemocionais, tem sido cada vez mais trabalhadas e incorporadas aos programas 

pedagógicos das escolas, dentro dos próprios currículos. Escolhemos “O Líder em Mim” pois, 

além de sua relevância no mercado educacional por pertencer à maior das empresas de educação 

do país, trata-se de um programa específico para “promover a mudança comportamental em 

educadores, crianças e adolescentes para que desenvolvam as competências socioemocionais 

necessárias aos desafios deste século e tornem-se protagonistas de suas próprias vidas e da 

transformação da sociedade” (Somos, 2018b).  

Atualmente muito requeridas pelo mercado e pela sociedade, as competências 

socioemocionais são um conjunto de habilidades não-cognitivas que impactam em 

nosso comportamento, atitudes, modos de pensar, e são também influenciadas pela 

nossa personalidade. A aprendizagem socioemocional é o processo de aquisição de 

habilidades sociais e emocionais e é tão importante quanto aprender a ler ou a 
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calcular, além disso, contribui nas funções cognitivas de interpretação, reflexão, 

raciocínio e resolução de problemas, colaborando tanto para o sucesso acadêmico 

quanto para o sucesso na vida pessoal e profissional. (...) Na sala de aula, o 

desenvolvimento das competências socioemocionais promove o aumento do 

rendimento escolar e a diminuição de problemas de comportamento. Além disso, 

alunos que participam de programas de educação socioemocional tem mais chances 

de concluir a educação básica e superior, fazer mais amigos, e ter melhores 

oportunidades de emprego e relações mais saudáveis com as pessoas que os cercam. 

Tudo isso junto ajuda a construir uma vida melhor! (Somos e Covey F., 2018e. Grifos 

meus). 

Nessa apresentação conjunta das empresas podemos notar duas coisas inicialmente: 

primeiro que trata-se de uma demanda “do mercado e da sociedade”, assim, apesar de ser um 

programa pedagógico voltado para o ensino infantil, fundamental I e II, atende à preparação 

para o trabalho; segundo que, justamente por se tratar de uma preparação para o mercado de 

trabalho e para o “sucesso” acadêmico, pessoal e profissional, ela opera na “mudança de 

comportamento” e pretende moldar as “atitudes” e os “modos de pensar”. Na página da Somos 

encontramos um breve resumo sobre o programa: 

Programa internacionalmente reconhecido para o desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais em crianças e adolescentes, fundamental para promover a formação 

integral dos estudantes. O Líder em Mim quer que educadores, crianças e 

adolescentes se tornem protagonistas de suas próprias vidas e da transformação da 

sociedade. O programa melhora a participação dos alunos em sala de aula, a 

autonomia e responsabilidade dos alunos e prepara as crianças e adolescentes para 

a vida. O programa possui o endosso da CASEL (Collaborative for Academic, Social 

and Emotional Learning), conformando-se aos mais altos padrões de qualidade para 

programas de Aprendizagem Socioemocional (SEL). No Brasil atendemos mais de 

435 escolas de Ensino Infantil ao Ensino Médio, com materiais com linguagem e 

formatos adequados a cada faixa etária. (Somos, 2017. Grifos meus). 

O programa está presente em mais de 3.000 escolas em 55 países. No Brasil são mais 

de 400 escolas. São 342 “Escolas Farol” (escola modelo, pioneira e/ou de referência) no mundo, 

e 8 “Escolas Farol” no Brasil (Somos e Covey, 2018a). Na página oficial do programa, 

gerenciado pela Franklin Covey Education, encontramos sua apresentação e a parceria com a 

Somos: 

A SOMOS Educação é o maior grupo de educação básica do Brasil e um dos maiores 

grupos de educação do mundo. Está presente em diversos segmentos – editoras, 

escolas, sistemas de ensino básico e técnico, cursos preparatórios para concursos e 
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ensino de idiomas – e é detentora de grandes marcas como Ática, Scipione, Saraiva, 

Anglo, pH e Red Balloon, entre outras. A SOMOS tem como foco principal a 

formação de gerações de brasileiros cada vez melhores, por meio de uma educação 

desafiadora e inspiradora, que ensine os estudantes a serem protagonistas de suas 

vidas. As marcas do grupo SOMOS Educação são referências de qualidade. 

Oferecemos uma formação completa que prepara nossos alunos para as provas do 

ENEM, dos melhores vestibulares do país e também da vida. (...) Há quase três 

décadas, a FranklinCovey Education, uma divisão da FranklinCovey, é uma das mais 

proeminentes e confiáveis prestadoras de programas de liderança educacional e 

processos de transformação do mundo. Nossa missão é despertar a excelência em 

alunos, professores e escolas ao redor do planeta. A equipe da FranklinCovey 

Education é composta principalmente de ex-professores e mantenedores de vários 

níveis de ensino e entidades. FranklinCovey é uma empresa pública global 

especializada na melhoria do desempenho. Nós ajudamos organizações e pessoas a 

atingirem resultados que exijam uma mudança no comportamento humano. Nossa 

competência se divide em sete áreas principais: liderança, execução, produtividade, 

confiança, desempenho de vendas, lealdade do cliente, e educação. (Somos e Covey 

F., 2018b. Grifos meus). 

Podemos verificar nessa apresentação como esse tipo de organização, especializada em 

“melhoria de desempenho” - modalidade sem precedentes históricos, bem característico da 

governamentalidade neoliberal – se apresenta como prestadora de serviços em “processos de 

transformação do mundo”, na oferta e disseminação de uma visão de mundo e de sujeito que se 

pretende planetária. Fica evidente também que para a “transformação do mundo”, seus serviços 

operam estratégias para a “mudança no comportamento humano”. Assim, observamos que nas 

sete áreas que a empresa apresenta competência, parecem todas elas voltas à empresas e 

empresários/as, e lá no final, como se estivesse deslocada, está a educação. No entanto, o que 

esse tipo de empresa percebeu é que, para mudar o comportamento humano como se pretende, 

seria mais eficaz começar na infância, moldando tal comportamento por meio da educação. 

Sobre a empresa Franklin Covey Co., encontramos sua missão e perspectiva em sua 

apresentação:  

A Franklin Covey Co. é uma empresa internacional de 4.500 membros cuja missão é 

inspirar mudanças, inflamando o poder de princípios comprovados, para que pessoas 

e organizações alcancem o que é mais importante. A visão de Franklin Covey é ser a 

principal empresa de eficácia pessoal e organizacional do mundo, impactando 

milhões de vidas a cada ano e construindo uma grande empresa duradoura - um 

modelo do que ensinamos. (Covey F., 2001. Grifos meus). 
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Aqui notamos que trata-se de uma empresa de consultoria que presta serviços à outras 

empresas e lideranças empresariais quanto à “eficácia pessoal e organizacional”, mas que foi 

aos poucos se especializando na construção e na disseminação de uma moralidade de mercado, 

própria à sociedade neoliberal de economia de mercado, no intuito de que “pessoas e 

organizações alcancem o que é mais importante”. Ainda sobre o histórico da empresa, ela é 

uma fusão da então Franklin Institute, Inc., cuja inspiração é baseada nos princípios e ideias de 

Benjamin Franklin “sobre os valores humanos e a qualidade de vida”, e da então Covey 

Leadership Center, fundada em 1980 por Stephen Covey, autor do best-seller “Os 7 hábitos das 

pessoas altamente eficazes” (Ibid.). 

A Franklin Covey Company, anteriormente conhecida como Franklin Quest Co., é 

fornecedora líder de seminários e produtos de treinamento em gerenciamento de 

tempo, incluindo a conhecida linha de livros da Franklin Planner. Os clientes da 

empresa incluem 82 das empresas da Fortune 100 e mais de dois terços das empresas 

da Fortune 500, além de milhares de outras empresas e agências governamentais de 

todos os níveis. A empresa também criou parcerias-piloto com sistemas escolares nos 

Estados Unidos, ensinando os ' 7 hábitos ' para administradores e professores, do 

jardim de infância à faculdade. As ofertas da empresa são baseadas em seu abrangente 

'Sistema Franklin', projetado para ajudar as pessoas a identificar objetivos e priorizar 

tarefas, bem como os 7 Hábitos conforme descrito e explicado em Os 7 hábitos de 

pessoas altamente eficazes, de Stephen R. Covey. A empresa possui escritórios de 

vendas em quatro continentes e opera mais de 130 lojas em todo o mundo. Seus 

produtos, incluindo livros, fitas de áudio e CDs e programas de software, estão 

disponíveis em 32 idiomas. A Franklin Covey comercializa mais de 1,5 milhão de 

livros e trens com mais de 750.000 participantes em seminários anualmente. (Covey 

F., 2001. Grifos meus).  

Seus objetivos estão claros, daí a escolha estratégica na área da educação: mudar o 

comportamento das pessoas, ensiná-las a gerenciar o tempo para que sejam mais eficazes e mais 

produtivas; adaptá-las à essa visão de mundo, pautada nos ideários neoliberais, de uma 

economia de mercado, também pretensamente planetária. Os números explicitados acima 

demonstram sua disseminação pelo mundo e sua pretensão de expandir cada vez mais. Na 

apresentação do programa “O Líder em Mim” em parceria com a Somos, tais propósitos ficam 

ainda mais evidentes: 

Promover a mudança comportamental em educadores, crianças e adolescentes para 

que desenvolvam as competências socioemocionais necessárias aos desafios deste 

século e tornem-se protagonistas de suas próprias vidas e da transformação da 

sociedade. É esta a missão do programa O Líder em Mim, que vem promovendo 
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mudanças impactantes em mais de 3.500 escolas em mais de 50 países ao redor do 

planeta. O programa foi desenvolvido nos EUA, baseado em estudos de doutorado de 

Stephen R. Covey, autor do consagrado livro “Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente 

Eficazes”, e adaptado à realidade brasileira para escolas do nível básico, atendendo a 

crianças de 4 e 5 anos do Ensino Infantil e do 1o ao 9o ano do Ensino Fundamental. 

Por meio da vivência dos 7 hábitos e com a quebra de paradigmas, o Líder em Mim 

vem ajudando alunos e educadores a enxergarem as situações de uma forma diferente 

(VER), mudando comportamentos (FAZER) e, assim, alcançando resultados novos e 

consistentes (OBTER). Fundamentado em teorias do desenvolvimento humano, O 

Líder em Mim promove a estruturação do currículo socioemocional, possibilitando o 

desenvolvimento das competências do século 21, necessárias para tornar os alunos 

mais independentes e confiantes, para que sejam felizes na escola e na vida, e para 

que sejam agentes transformadores de uma sociedade melhor. (Somos e Covey F., 

2018c. Grifos meus).  

Se pode notar, de forma explícita, que a principal função da educação socioemocional 

está na promoção da mudança de comportamento das pessoas, ou melhor, das pessoas adultas 

pois, quando se trata dos mais jovens, ainda imaturos e em formação, o que se pretende é 

justamente moldar o comportamento desses indivíduos, já que mudá-los depois de adultos 

torna-se muito mais difícil.  Não à toa o foco desses programas está no ensino básico, 

especialmente nos primeiros anos. A ideia de uma “sociedade melhor” está diretamente 

associada aos valores e ao ideário que compõe tais organizações. 

A base do programa está no livro de autoajuda e best-seller Os 7 Hábitos das Pessoas 

Altamente Eficazes de Stephen R. Covey. No site do programa os “sete hábitos”72 são 

apresentados como uma árvore (ver Figura 1 em anexo), em que o primeiro está na base, na 

raiz, e o último na copa da árvore (Somos e Covey F., 2018d). São eles:  

Comece por você:  

Hábito 1: Seja proativo – você está no comando. 

Hábito 2: Comece com o objetivo em mente – tenha um plano. 

Hábito 3: Faça primeiro o mais importante – primeiro o trabalho, depois o lazer. 

Então haja bem com os outros: 

Hábito 4: Pense ganha-ganha – todos podem vencer. 

Hábito 5: Procure primeiro compreender, depois ser compreendido – ouça antes de falar. 

                                                             
72 Notamos que há uma grande coincidência de serem sete os hábitos, tal como no cristianismo, em que são também 

sete os pecados capitais e são sete as virtudes cristãs. Na verdade, talvez não seja coincidência, já que o autor se 

declara cristão.  
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Hábito 6: Crie sinergia – junto é melhor. 

E lembre-se de cuidar de você: 

Hábito 7: Afine o instrumento – o equilíbrio é melhor. 

 

Podemos verificar ainda na página “Como funciona” (Ibid.) que professores 

selecionados e gestores da escola recebem um treinamento intensivo (pela equipe da Somos, no 

caso do Brasil) antes da implementação do programa na escola. O programa também oferece 

material didático específico, com tarefas para casa, músicas, jogos, fabulas etc. O material é 

composto com muitas imagens e situações para as crianças resolverem, trabalhando com aquilo 

que é considerado certo ou errado, sempre em conformidade com os sete hábitos. O conteúdo 

disponível no site para visualização é bem lúdico, muito semelhante aqueles livrinhos de 

atividade para crianças, encontrados em bancas de jornal73. Afirmam ainda que as atividades 

propostas nos materiais estão de acordo com os Quatro pilares da educação para o século XXI. 

O programa começa com um treinamento para professores e demais integrantes da 

equipe escolar em 24 horas distribuídos em 3 dias consecutivos de 8 horas. O 

treinamento proporciona a imersão dos participantes em cada um dos 7 Hábitos e 

ensina como implementar o programa na escola. Diretores, coordenadores, 

professores e demais funcionários não podem esperar mudanças significativas nos 

alunos até que eles próprios se transformem, assimilando os preceitos do Programa e, 

efetivamente, melhorem o clima socioemocional da escola. Só depois é possível 

contagiar os alunos, para que despertem o desejo de serem líderes e busquem 

excelência em tudo o que fazem. (Somos e Covey F., 2018d).  

Ao final do processo de implementação o programa é avaliado, a fim de verificar se foi 

eficaz. São três os aspectos avaliados: 

O Líder em Mim é um processo de transformação comportamental, que trabalha com 

resultados mensuráveis em três vertentes: Habilidades de Liderança, Cultura da 

Escola e Resultados Acadêmicos. Com a Pesquisa de Impactos do O Líder em Mim, 

desenvolvida pela Franklin Covey e a Universidade de Michigan, nos EUA, sua escola 

pode mensurar as mudanças percebidas por pais, alunos e toda a equipe escolar em 

cada um dos 3 aspectos. Liderança: “Liderança não é algo para poucos, mas para 

todos. Cada um pode ser líder de sua própria vida, de sua história”. Esse é um conceito 

trabalhado com todos da escola, de forma integrada com o dia-a-dia. Os alunos passam 

a usar seus talentos para melhorar a escola e o relacionamento com colegas e 

familiares. Cultura: Ambiente Escolar se torna propício para o desenvolvimento de 

                                                             
73 Ver Somos e Covey, 2018g e exemplo na Figura 2 em anexo. 
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habilidades de liderança e o engajamento dos estudantes, propiciando a satisfação da 

equipe. Acadêmico: Os alunos passam a ser agentes ativos em seu aprendizado. Eles 

estabelecem metas e frequentemente compartilham seu progresso com colegas, 

professores e pais. (Somos e Covey F., 2018f. Grifos meus). 

Observamos que o programa funciona como um trabalho pedagógico geral da escola, 

que envolve todos os professores, gestores e funcionários, com foco no aprimoramento de 

habilidades socioemocionais, enfim, pretende criar uma nova cultura na escola. Ou seja, espera-

se que os alunos, e todo o corpo escolar absorva os sete hábitos e os aplique no dia a dia da 

escola, em todas as disciplinas e em todas as atividades, levando também os sete hábitos para 

fora da escola, para casa e para toda a vida. Na mesma página, verificamos ainda que: “Escolas 

que adotam o modelo de liderança ‘O Líder em Mim’ frequentemente descobrem que os alunos 

passam a usar essa linguagem não só em sala de aula, mas também entre eles e com seus pais” 

(Ibid.). Este parece ser um exemplo claro que de fato o programa opera mudanças 

comportamentais, criando um habitus empresarial desde a primeira infância, afinal, é todo um 

vocabulário empresarial (proatividade, planejamento, sinergia etc.) sendo ensinado para 

crianças de até quatro anos de idade. Trata-se, portanto, da criação de um habitus que permitirá 

a formação de sujeitos-empresas, de sujeitos governáveis, adaptáveis, enfim, trata-se de uma 

formação moral cujos valores são empresariais, pois está assentado nos preceitos de eficácia e 

eficiência de performance e no cálculo de resultados. Trata-se, portanto, da formação de 

subjetividades concorrenciais: pessoas “líderes” de si mesma, que são capazes de se superar 

constantemente e se adaptar às mudanças da sociedade neoliberal. Em outros termos, trata-se 

de uma mantra existencial.  

4.4.1. “Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes” 

O que dá base ao programa “O Líder em Mim”, é o livro “Os sete hábitos das pessoas 

altamente eficazes” de Stephen R. Covey, lançado em 1989. É um livro de autoajuda, best-

seller mundial, que ultrapassou os limites do empresariado e chegou aos sistemas de educação 

(no caso do Brasil, adquirido pelo maior grupo privado de educação básica, que por sua vez, 

pertence ao maior grupo privado de educação do país). Faremos aqui uma análise do livro, a 

fim de observar mais a fundo os preceitos que balizam o programa de educação socioemocional 

e também no intuito de incitar a reflexão sobre, como um best-seller de auto ajuda, voltado ao 

“mundo dos negócios”, transforma-se em programa pedagógico – altamente disseminado - para 

o ensino infantil e fundamental. 
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O livro inicia com a afirmação de que vencer ou fracassar é um hábito, e que os setes 

hábitos (ser proativo; liderança pessoal; administração pessoal; liderança interpessoal; 

comunicação empática; corporação criativa e auto renovação equilibrada) “distinguem as 

pessoas felizes, saudáveis e bem-sucedidas daquelas que fracassam” (Covey S., 2014, p.02). 

Propõem-se ainda como a “síntese definitiva entre eficácia profissional e satisfação pessoal”, 

como uma “poderosa filosofia de vida” que é a “melhor garantia de sucesso no mundo dos 

negócios” (Ibid. Grifos meus).  

As analogias e metáforas no decorrer do livro, são, de modo geral, com relação ao 

mundo empresarial. Uma que chamou bastante a atenção foi “Conta Bancária Emocional”, em 

que se mede a quantidade de confiança acumulada numa dada relação (Ibid., p.120). 

Verificamos que o termo aparece no material didático (ver Figura 2 em anexo) para o ensino 

fundamental I (que atende crianças dos 6 aos 10 anos de idade) do programa “O Líder em Mim”, 

na forma de uma tarefa em que os alunos vão anotando suas ações e contabilizando sua “conta 

bancária das emoções” (Somos e Covey F., 2018g). No material verificado, a tarefa e o termo 

estão ligados ao hábito de número 4, “pense ganha-ganha”, onde em uma relação, ou mais 

propriamente, em uma negociação, todos devem sair ganhando. Trata-se afinal, da “primazia 

da razão instrumental”, em que as escolhas morais são feitas em termos de “eficiência”, de 

“custo-benefício” (Taylor, 2011, p.14-15).  

A definição de hábito consiste em: “Os hábitos constituem fatores poderosos em nossas 

vidas. Uma vez que representam padrões coerentes, e muitas vezes inconscientes, eles servem 

para exprimir nosso caráter no dia-a-dia, sendo responsável por nossa eficácia”, e ainda que 

“um hábito é como a intersecção entre o conhecimento, a capacidade e a vontade. O 

conhecimento é o paradigma teórico, o que fazer e o porquê. A capacidade é o como fazer. E a 

vontade é a motivação, o desejo de fazer.” (Covey S., 2014, p.27. Grifos meus).  

Os Sete Hábitos não são um conjunto desconexo de fórmulas milagrosas para 

estimular as pessoas. Em harmonia com as leis naturais do crescimento, eles abordam 

de modo progressivo, sequencial e altamente integrado o desenvolvimento da eficácia 

pessoal e interpessoal. (Ibid., p.28). 

Os hábitos 1, 2 e 3, são “Vitórias Particulares”, que criam independência necessária para 

a construção das “Vitórias Públicas”, que compõem os hábitos 4, 5 e 6. Já o hábito 7 é o da 

renovação, é o hábito do “aprimoramento contínuo”. O conjunto compõe a interdependência 

dos 7 hábitos (Ibid., p.31). Assim, de acordo com tais preceitos, os três primeiros hábitos (a raiz 

da árvore) constroem a independência necessária aos indivíduos, mas que, só é possível ser um 

líder através da interdependência: “Uma postura independente, por si só, não se adapta à 
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realidade interdependente. Pessoas independentes podem ser eficazes a nível individual, mas 

não constituem líderes adequados ou bons elementos em uma equipe. Eles não adquiriram ainda 

o paradigma da interdependência, necessário para se conseguir o êxito na vida familiar, no 

casamento e no mundo profissional” (Ibid., p.30). Vê-se aqui todos s elementos privados que 

interessam a economia e portanto ao ideário neoliberal, que se utiliza da educação e das forças 

sociais para fortalecer o indivíduo como motor social, isto é, nada tem de interesse público 

tampouco de “vitórias públicas”. 

O livro é construído com uma escrita simples, através de exemplificações de situações 

com a construção de diálogos e relatos da experiência pessoal do autor. Ao relatar uma 

experiência pessoal de um filho “fracassado”, ao mesmo tempo em que formava pessoas e 

futuras lideranças na empresa que gerenciava, buscou uma literatura que data do século XVIII 

sobre sucesso, baseada em “auto estímulo, psicologia popular e motivação própria”, afirmando 

ter em mãos “a essência e o conjunto daquilo que o povo livre e democrático considerava a 

chave para uma vida bem sucedida” (Ibid., p.07). Mas afirma que tratava-se de uma literatura 

superficial, imediatista, que não tratava problemas crônicos. Dentre essa literatura estavam os 

relatos Benjamin Franklin, que era o “esforço de um homem para interiorizar certos princípios 

e hábitos”, ao que denomina de ética do caráter (Ibid., p.08). Ou seja, trata-se de uma tentativa 

de superação (ou complementação) da “ética protestante e do espírito do capitalismo”. 

A Ética do Caráter ensina que existem princípios básicos para uma vida proveitosa, e 

que as pessoas só podem conquistar o verdadeiro sucesso e a felicidade duradoura 

quando aprendem a integrar estes princípios a seu caráter básico. Pouco depois da 

Primeira Guerra Mundial, a visão básica do sucesso deslocou-se da Ética do Caráter 

para o que se poderia chamar de Ética da Personalidade. O sucesso tornou-se mais 

uma decorrência da personalidade, da imagem pública, atitudes e comportamentos, 

habilidade e técnicas que lubrificam o processo de interação humana. (Ibid., p.08).  

A descrição da “ética da personalidade” tem como um dos princípios a “atitude mental 

positiva” (Ibid.). Nota-se que, trata-se de um administrador de empresas estadunidense, 

escrevendo um livro de auto ajuda na eminencia do fim da Guerra Fria: este trabalho fazia parte 

da construção do novo mundo, racionalmente neoliberal e global. Ou seja, tratava-se da 

construção de uma nova moralidade baseada em preceitos do novo tipo de capitalismo: o 

capitalismo do mercado financeiro, assentado no ideário neoliberal, que não é mais o mundo 

“frio”, “duro”, disciplinar, mas o mundo que, ao focar-se cada vez mais no indivíduo, e 

considera-lo como um capital, leva em conta suas emoções e suas competências 

socioemocionais para lidar com a instabilidade que é própria a tal sistema.  
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Quando o autor pondera a “ética da personalidade – amadurecimento do indivíduo, 

treinamento em técnicas de comunicação e educação na área das estratégias da influência” 

(Ibid., p.10) - como sendo secundária, podemos fazer uma analogia da passagem do modelo 

fordista de produção para o modelo toyotista e os preceitos predominantes da “qualidade total”, 

ao afirmar que “a única coisa que dá vida à técnica é a qualidade intrínseca” (Ibid.). Isto é, mais 

do que técnicas modernas e sofisticadas, a produção toyotista precisa garantir “defeito zero”, 

não apenas no produto final, mas durante todo o processo produtivo. Assim como o autor aqui 

está dizendo que, treinamentos, técnicas e estratégias de nada adiantarão se os sujeitos não 

incorporarem os hábitos e toda a “mentalidade positiva do sucesso” em seu dia a dia e em todas 

as esferas de sua vida. Pode-se perceber aqui o cálculo implicado em fornecer tal formação para 

os imaturos ainda em idade escolar, e não apenas para adultos já empregados em uma empresa. 

Trata-se, portanto, de um projeto de mundo, de um ideal de vida que se quer permanente e 

duradouro – conforme as palavras do próprio autor – portanto requer uma mudança radical nas 

estruturas de pensamento e nas subjetividades dos indivíduos.  

Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes abrangem a maioria dos princípios 

fundamentais da eficiência humana. Estes hábitos são básicos, primordiais. Eles 

representam a interiorização dos princípios corretos nos quais se baseiam o sucesso 

e a felicidade duradoura. (Ibid., p.11. Grifos meus). 

Trata-se, afinal, do modo “correto” de viver, do único modo passível de sucesso e 

felicidade, enfim, é o projeto contemporâneo da vida que vale a pena ser vivida: a vida do 

“sucesso”, da prosperidade, da riqueza material, da conta bancária com saldo positivo, tal como 

deve ser também a “conta bancária das emoções”, pois tal riqueza pode ser “generosa”, ou seja, 

a vida que vale a pena ser vivida é a vida da constante superação de si mesmo. Nota-se ainda 

que os princípios apresentados como “os corretos”, são os próprios princípios e valores do 

autor: “Ao concluir este livro, gostaria de mostrar minha convicção pessoal referente ao que 

acredito ser a fonte dos princípios corretos. Creio que os princípios são leis naturais, e que Deus, 

o Criador e Pai de todos nós é a fonte de todos eles, bem como a fonte de nossa consciência”. 

(Ibid., p.210); da mesma forma como o sistema capitalista impõe os princípios de mercado 

como valores universalmente válidos.  

Se o capitalismo não só sobreviveu – contrariando os prognósticos que regularmente 

anunciaram sua derrocada -, como também não parou de ampliar o seu império, foi 

porquê pode apoiar-se em certo número de representações – capazes de guiar a ação 

– e de justificações compartilhadas, que o apresentam como ordem aceitável e até 

desejável, a única possível, ou a melhor das ordens possíveis. Essas justificações 
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devem basear-se em argumentos suficientemente robustos para serem aceitos como 

pacíficos por um número bastante grande de pessoas, de tal modo que seja possível 

conter ou superar o desespero ou o niilismo que a ordem capitalista também não para 

de inspirar, não só aos que são por ela oprimidos, mas também, às vezes, aos que tem 

a incumbência de mantê-la e de transmitir seus valores por meio da educação. 

(Boltanski e Chiapello, 2009, p.41-42). 

Não à toa, Stephen Covey gasta alguma tinta explicando o que é um paradigma e o 

“poder de uma mudança no paradigma”, citando grandes nomes da ciência moderna e sem 

deixar de enaltecer as mudanças de paradigmas que possibilitaram o “país das liberdades” 

(Covey, 2014, p.15). E ainda sobre a ideia de felicidade (duradoura), o autor a define como “o 

fruto da capacidade e do desejo de sacrificar o que queremos agora em função do que queremos 

futuramente” (Ibid., p.28).  

Ainda sobre a Ética da Personalidade, afirma que: “Trata-se de uma forma sem 

conteúdo, de um esquema para se ‘ficar rico depressa’, por meio de promessas de ‘fortuna sem 

fazer força’. Pode até ser que dê certo, mas a picaretagem é inegável. A Ética da Personalidade 

é ilusória e enganosa” (Ibid., p.20). Com isto, o autor está dizendo que a “ética” que ele propõe 

é bem diferente disso, pois é um tipo de moralidade eficaz, que muda de fato o comportamento 

das pessoas, e que portanto, não é ilusória nem enganosa. Mesmo que o livro Os sete hábitos 

das pessoas altamente eficazes - que ao final da explicação de cada um dos hábitos oferece 

“sugestões de aplicações” – seja um livro de auto ajuda (onde se encontra uma linguagem 

imperativa, “faça”, “veja” etc.), e portanto de “formas de fazer”, mas que tem conteúdo, pois 

trabalha com princípios e hábitos que devem transformar as pessoas “de dentro para fora”. 

Afirma ainda que “os princípios contidos nos Sete Hábitos fazem parte de nossa natureza 

íntima, de nossa consciência e de nosso senso comum” (Ibid., p.26).  

O autor argumenta que, diferente da “ética da personalidade” e os livros e palestras 

motivacionais que daí se seguem, “os sete hábitos” são eficazes porque são baseados em 

princípios, o que conduz à resultados benéficos a longo prazo (Ibid., p.31). Define eficácia 

como “Equilíbrio P/CP: P representa a Produção dos resultados esperados e CP a Capacidade 

de Produção. (...) Nosso meio financeiro mais importante é a capacidade de ganhar. Se não 

investimos continuamente na melhoria de nossa própria CP, limitamos drasticamente nossas 

opções. (...) No meio humano o equilíbrio P/CP é igualmente fundamental, até mais importante, 

pois as pessoas controlam os ativos físicos e financeiros” (Ibid., p.32-33. Grifos meus). 

Diz ainda que, executivos com visão a longo prazo, não dão importância à “ética da 

personalidade” e conferencias “motivacionais”, “eles procuram substancia, querem entender os 
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processos. (...) Eles precisam solucionar os problemas crônicos que estão na base, e se 

concentrar nos princípios que fornecem resultados a longo prazo” (Ibid., p.25. Grifos meus). O 

autor compreende as teorias modernas de produção e ressalta que há três tipos de bens ou meios: 

físicos, financeiros e humanos (Ibid., p.32). Daí a importância do investimento em capital 

humano, em educação, na formação das pessoas desde cedo, para ensinar os “princípios 

corretos”. Ou seja, os sete hábitos são (ainda) “soluções complementares” à “CP” no sistema 

escolar, sendo o “produto”, de imediato os resultados nas provas e a longo prazo, um indivíduo 

moldado nos “princípios corretos”. Segundo a teoria de Covey, é preciso cuidar de ambos, e a 

“capacidade de produção” deve ultrapassar os muros da escola. 

Precisamos de um novo estágio do pensamento, um nível mais profundo, um 

paradigma baseado nos princípios que descrevem exatamente o território efetivo da 

existência e das interações humanas. Assim poderemos resolver as preocupações mais 

sérias. Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes tratam precisamente deste novo 

nível de pensamento, de uma abordagem centrada nos princípios e baseada no 

caráter, "que vem de dentro para fora" e se volta para a eficácia pessoal e interpessoal. 

(Ibid., p.25. Grifos meus). 

Corroborando argumentos supracitados, a respeito da sofisticação de técnicas 

biopolíticas de poder, Covey descreve, a partir de relato pessoal sobre a relação com a filha 

pequena, que aprendeu que “a força derivada da posição é uma fraqueza. Ela diminui o 

potencial de quem a usa, pois reafirma a dependência de fatores externos para conseguir 

resultados. E diminui o potencial da pessoa obrigada a aquiescer, brecando o desenvolvimento 

da capacidade de pensar por conta própria, de crescer e de aprimorar a disciplina interna. (...) 

O medo substitui a cooperação (...)” (Ibid., p.23. Grifos meus). A finalidade é formar 

trabalhadores, “colaboradores” e que “vistam a camisa da empresa” (nos termos toyotista), que 

sejam leais ao patrão, e lhes dê seus corações e mentes, de forma voluntária. 

Existem também as organizações que falam muito no consumidor, mas negligenciam 

totalmente as pessoas que lidam com o público - os funcionários. O princípio CP diz 

para tratar sempre os funcionários do modo como deseja que eles tratem os fregueses 

mais importantes. Você pode comprar o trabalho de uma pessoa, mas não pode 

comprar seu coração. O entusiasmo e a lealdade encontram-se no coração. Você pode 

comprar a força, mas não pode comprar o cérebro. E a criatividade, engenhosidade e 

potencial encontram-se no cérebro. A receita CP é tratar os empregados como se 

fossem voluntários, assim como devemos também tratar os clientes, pois é isso que 

eles são. Eles podem fornecer voluntariamente o que têm de melhor - seus corações 

e mentes. (Covey S., 2014, p.35. Grifos meus).  



121 
 

Este trecho do livro talvez seja o mais importante para a compreensão da “urgência” e 

“necessidade” de programas de educação socioemocional: moldar indivíduos que quando 

adultos trabalhadores forneçam voluntariamente seus corações e mentes aos patrões e ao 

sistema de produção capitalista. Nota-se que não se trata aqui de uma teoria da conspiração ou 

de distorção da literatura, essas são as palavras do autor, de um livro que baseia um programa 

pedagógico amplamente disseminado no Brasil e em diversos outros países.  

O autor diz ainda que “as pessoas independentes conseguem obter o que desejam através 

de seu próprio esforço” (Ibid., p.29). A ideia contida nesta frase sintetiza a noção do indivíduo 

como motor e produtor social, que age em sua “liberdade de escolha” e é recompensado 

meritocraticamente por seus esforços. Desloca o indivíduo das condições sociais e materiais e 

as separa de suas aspirações, motivações e vontades, “esquecendo que as condições objetivas 

determinam simultaneamente as aspirações e os graus em que essas podem ser satisfeitas (...) 

[pois] os indivíduos nada esperam que não tivessem obtido e nada obtiveram que não tivessem 

esperado” (Bourdieu e Passeron, 2016, p.246-247).  

Utilizando-se de experiências de superação pessoal e profissional ao longo do livro, ao 

final da explicação de cada um dos sete hábitos, Covey escreve uma lista de “sugestões para 

aplicação”, como um receituário, através de preceitos e fórmulas – que como ele mesmo diz, 

não são mágicas, pois, introjetar os sete hábitos requer disciplina, esforço -  todas amparadas 

em princípios moralistas da forma correta de viver e alcançar a prosperidade e consequente 

felicidade. Fórmulas de superação pessoal, em nome da prosperidade. É a substituição do 

conceito pela fórmula (Adorno e Horkheimer, 1985, p.18).  

Esclarecimento (Aufklärung) significa a saída do homem de sua minoridade, pela 

qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu 

próprio entendimento sem a tutela de um outro. (...) Preceitos e fórmulas, esses 

instrumentos mecânicos destinados ao uso racional, ou antes ao mau uso de seus dons 

naturais, são os entraves desses estado de minoridade que se perpetua. (Kant, 1784, 

p.01-02. Grifos meus).  

Justamente por não se tratar de “fórmulas milagrosas”, entendeu-se que seria 

fundamental ultrapassar o mundo do empresariado e, além de operar “mudanças no 

comportamento das pessoas”, seria ainda mais eficaz moldar, construir o comportamento das 

pessoas – o que só é possível ainda na infância - assentado nos princípios de uma razão 

instrumental individualizadora, pois, trata-se de valores voltados ao indivíduo e à superação de 

si mesmo. No entanto, ainda trata-se de fórmulas baseadas em princípios do “modo correto de 

viver”, que é o modo hiperprodutivo, da alta performance, assim, a superação de si dá-se nas 
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metas objetivas, nos ganhos materiais, na performance e nos resultados, mas o estado de 

minoridade jamais é superado.  

4.5. Vestibularização da educação e a concorrência como princípio educacional 

Evidencia-se que educação socioemocional é sempre voltada ao indivíduo. O Líder em 

Mim é um programa socioemocional que tem como objetivo formar pessoas eficientes em tudo 

o que elas forem fazer, um tipo de finalidade que só pode ter como efeito certa atitude 

autocentrada, sempre voltada para si, seguida de autoanálise performática. São as novas formas 

de individualismo que estão em jogo, que não é mais aquele desenvolvido no século XVIII que 

desafiava o soberano em nome da liberdade política, mas sim um individualismo e liberdade de 

escolha presentes em todas as esferas da vida, parte da subjetividade dos sujeitos, que voltam-

se apenas para interesses puramente individuais. Assim, a educação socioemocional é uma 

tecnologia de poder, pois são, afinal, técnicas de autocontrole, de governo de si. Trata-se, 

portanto, de compreender o individualismo, não como uma espécie de egoísmo, mas sim como 

um projeto de formação de sujeitos para este tempo, ou seja, de compreender o individualismo 

como um “ideal moral” (Taylor, 2011). Assim 

(...) uma vez que essas novas formas estão em vigor e as pessoas são educadas nelas, 

então esse individualismo é grandemente fortalecido porque está enraizado em suas 

práticas cotidianas, na maneira como elas ganham a vida e na maneira como se 

relacionam com os demais na vida política. Trata-se de parecer a única perspectiva 

concebível, a qual certamente não foi para seus ancestrais, os pioneiros nisso. (Taylor, 

2011, p.65).  

O Líder em Mim, por exemplo, é um programa voltado para escolas de classes médias e 

suas faixas mais altas, que pretende formar as lideranças do futuro - apesar do argumento de 

que todos podem ser líderes, no entanto, trata-se uma liderança de si mesmo – afinal, para 

governar outros, antes é preciso governar a si mesmo. Este programa, e as empresas envolvidas, 

fazem parte dos movimentos articulados e organizações, como, por exemplo, o mencionado 

Movimento Brasil Competitivo – MBC, que tem parceria com algumas secretarias de educação 

e escreve em seu estatuto:  

Consolidar a educação como requisito decisivo para a qualidade, promovendo 

inclusive a capacitação de lideranças, dedicando especial atenção à formação de 

lideranças no futuro. (MBC, Estatuto. Capítulo II: da finalidade e objetivos, Art.4º, 

seção VIII).  
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Interessante notar ainda que, é um programa voltado à infância, já nos primeiros anos 

da escolarização, pois, conforme os preceitos da racionalidade neoliberal, são habilidades e 

competências que as crianças precisam desenvolver o quanto antes, pois na fase do ensino 

médio precisarão colocá-las em prática, através do Enem e dos vestibulares, por exemplo, e 

depois, no mercado de trabalho e na vida em sociedade. Trata-se, enfim, de um programa 

admoestador que inculca valores morais em crianças bem pequenas, em consonância às regras 

do jogo capitalista, dissimulados em ideias de bem-estar pessoal e felicidade. O “agir bem com 

os outros” está baseado no princípio empresarial de “trabalho em equipe”, pois, a tal árvore 

começa e termina com o indivíduo, formando assim – com eficácia, afinal “quanto antes 

melhor” – sujeitos altamente autocentrados, que desenvolvem “autonomia” e 

“responsabilidade” com seus desempenhos e performances, longe de ser uma responsabilidade 

com o mundo e com o outro, pois refere-se à uma responsabilização sobre seu sucesso ou 

fracasso, baseada nas ideias de mérito e de esforço. 

Deste modo, o espírito do capitalismo, que se ampara nessa forma de moralidade 

individual para se consagrar como a forma mais “correta”, mais “justa”, mais exequível, como 

se fosse a única possível da existência humana, seguindo a fórmula benthoniana da felicidade: 

prazer menos dor. Pois as justificações do capitalismo são ao mesmo tempo as motivações e 

justificações individuais. 

Evidentemente, seria pouco realista não incluir no espírito do capitalismo seus três 

pilares justificativos fundamentais: progresso material, eficácia e eficiência na 

satisfação das necessidades, modo de organização social favorável ao exercício das 

liberdades econômicas e compatível com regimes políticos liberais. (Boltanski e 

Chiapello, 2009, p.45-46). 

Assim, as competências socioemocionais é o que possibilitará as pessoas viverem como 

se estivessem eternamente na fase do vestibular, pois, ela funciona como um período teste de 

“habilidades socioemocionais”, em que muitos obstáculos devem ser superados – o grande 

acúmulo de informações necessárias, a ampla concorrência, a necessidade de decisão pela 

carreira mais rentável, a pressão de todos os lados, o cansaço físico e mental, etc. Se o indivíduo 

superou essa fase com êxito, demonstrando suas “capacidades socioemocionais” (afinal, como 

já dito, tem sido consideradas tão importantes ou mais que as competências acadêmicas), ele 

estará pronto para o início da vida adulta, da vida acadêmica e profissional que será repleta de 

exames, seleções e a constante pressão pela alta performance e pelo sucesso.  

Guiados pelo medo da incerteza e pela segurança que a razão indica, nos argumentos e 

justificativas da família, dos professores, colegas e até mesmo das mídias de comunicação, os 



124 
 

jovens hoje precisam de disciplina e autocontrole para traçar estratégias de estudo para garantir 

o sucesso escolar, que hoje, pelo menos no Brasil, é refletido no sucesso do Enem e exames 

vestibular, para depois, buscar o sucesso em suas carreiras e na vida pessoal. Aprendem desde 

a infância que são poucos os que comandam, que lideram, apesar de serem “líderes de si 

mesmos”; também que a concorrência é grande nos cursos de maior prestígio; e depois que, são 

poucas as possibilidades de alto rendimento; enfim, aprendem ao longo da trajetória escolar que 

só os “melhores”, os “mais brilhantes” triunfam. Assim, a competição torna-se central na 

estrutura educacional, e a justificativa das escolas e das famílias é que, é preciso se preparar 

pela competição na escola para uma sociedade competitiva. 

O “culto da performance” se impõe em detrimento de outras concepções da educação: 

é tentador se desembaraçar dos alunos menos brilhantes, aqueles que demandariam 

mais esforço pedagógico. Querer afixar os melhores resultados nos exames ou nos 

concursos para atrair os melhores alunos ou querer transmitir uma cultura mais vasta, 

mais fundamental ou mais variada, mas que não é imediatamente rentável para o 

exame, não solicita o mesmo tipo de pedagogia. (Laval, 2004, p.302). 

Com isso, o termo aqui cunhado de vestibularização, refere-se ao conjunto de técnicas 

apresentadas neste capítulo, que organiza toda a educação básica, desde os primeiros anos, na 

preparação para o vestibular. Mas demonstramos aqui que não se trata apenas do êxito nos 

exames de vestibular e Enem, é, afinal, um tipo de formação, racionalmente calculado, para 

formar sujeitos concorrenciais, que precisarão dessas habilidades por toda a vida, sobretudo no 

atual mercado de trabalho.  

O termo vestibular é relativo à vestíbulo, que significa “porta de entrada”, derivado do 

latim, vestibulum que significa “entrada” – o que remete diretamente a ideia do vestibular como 

“porta de entrada” para a universidade. Mas ao falar em vestibularização da educação, estou 

me referindo à essa “entrada na vida adulta”, ou, a entrada para o “mundo real”, onde, conforme 

o ideário neoliberal e o sistema capitalista, apenas os “melhores” alcançarão o sucesso, e 

portanto felicidade, enquanto os demais serão engolidos pela mediocridade de numa vida 

fracassada e infeliz (conforme Covey, nos “sete hábitos das pessoas altamente eficazes”, 

sucesso e felicidade são sinônimos, sendo que sucesso está assentado nas ideias de prestígio e 

reconhecimento financeiro, que é, por sua vez, organizado hierarquicamente).  

Assim, essa formação escolar que dissemina, desde os primeiros anos, valores 

concorrenciais e individualistas, que clama por eficiência em tudo (todos os aspectos da vida 

tornam-se calculáveis), de constante superação de si, de alta performance, liderança, sucesso, 

que vem massivamente acompanhada de um ensino apostilado, resumido em slides, que testa o 
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rendimento, a performance no resultado de exames constantes, é o fenômeno da 

vestibularização da educação. Desta forma, os sujeitos vão criando desde cedo um habitus 

concorrencial, na busca pelo acesso da “porta de entrada do sucesso”.  

Para ter “sucesso” no neoliberalismo (quando não se herda grande patrimônio e fortuna) 

é preciso, primeiro, manter a empregabilidade, pois, os avanços tecnológicos junto à 

flexibilização das relações de trabalho, tem acirrado cada vez mais a concorrência no mercado 

de trabalho. Por isso a necessidade de uma formação, ainda escolar, que trabalhe certas 

competências e habilidades que forme um sujeito-trabalhador mais autônomo, empreendedor, 

flexível, adaptável às mudanças constantes, que seja capaz de se reinventar, que se supere a 

cada dia e invista constantemente em si mesmo. Um sujeito conformado à sociedade 

sistematicamente desigual, que se culpa e se responsabiliza por seu fracasso ou por seu sucesso, 

pois acredita no esforço individual, no mérito, na aspiração e força de vontade que é capaz de 

tudo superar.  

A palavra “flexibilidade” entrou na língua inglesa no século quinze. Seu sentido 

derivou originalmente da simples observação de que, embora a árvore se dobrasse ao 

vento, seus galhos sempre voltavam à posição normal. “Flexibilidade” designa essa 

capacidade de ceder e recuperar-se da árvore, o teste e restauração de sua forma. Em 

termos ideais, o comportamento humano flexível deve ter a mesma força tênsil: ser 

adaptável às circunstancias variáveis, mas não quebrado por elas. A sociedade hoje 

busca meios de destruir as males da rotina com a criação de instituições mais flexíveis. 

As práticas de flexibilidade, porém, concentram-se mais nas forças que dobram as 

pessoas. (Sennett, 2015, p.53. Grifos meus). 

Assim como o princípio da concorrência, o princípio da liberdade de escolha também é 

fundamental à governamentalidade neoliberal, afinal, ao introjetar o princípio da concorrência 

e valores próprios ao capitalismo neoliberal, os sujeitos concorrenciais precisam acreditar que 

escolheram por si mesmos seu caminho, sua trajetória escolar e seus valores. A noção de 

Liberdade torna-se uma liberdade cega, de “ser o que quiser ser”; uma liberdade de “escolha”, 

que limita-se a escolher o que e como consumir produtos e serviços que a sociedade de mercado 

contemporânea disponibiliza. Então, para as camadas médias, se uma escola carrega o nome de 

uma marca forte do mercado educacional, tem muitos alunos aprovados nas melhores 

universidades do país, seu status no mercado é elevado pelos altos valores das mensalidades, e 

ela ainda oferece “soluções complementares” como educação socioemocional, é porque ela é a 

melhor possível, é de “qualidade”. Como produtos de prateleiras, as famílias médias compram 

a “melhor formação” do mercado para seus filhos e os entregam nas mãos de tais empresas. 

Bem como as classes mais altas precisarão se distinguir entre si e principalmente para marcar a 
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distinção das demais classes, a educação torna-se elemento de luxo, status e distinção. Essa 

distinção irá se dar na seletividade de instituições que requerem um capital cultural “superior”, 

certa erudição, que muitas vezes, para ser “de fato” distinto, só poderão ocorrer em países mais 

ricos que o Brasil e de “capital cultural elevado”.  

Desta forma, educação tem sido cada vez mais considerada um serviço a ser contratado 

do que um direito. Calcula-se também, em nome da “liberdade de escolha”, quanto esforço, 

disciplina e sacrifício é necessário para se alcançar as metas almejadas, como a entrada em uma 

universidade renomada, ou a aprovação em um concurso público, por exemplo, ou para manter 

uma carreira sólida e próspera. Conforme “os sete hábitos”, é preciso fazer sacrifícios hoje para 

alcançar o sucesso futuro e a “felicidade duradoura”.  

Assim, conforme o “culto da performance” e a cultura de avaliação, as tais competências 

socioemocionais tem sido endossadas como fundamentais, nos processos educacionais, no 

mercado de trabalho e nas relações humanas.  De tal modo, as habilidades socioemocionais e 

uma “conta bancária da emoção” com “saldo positivo”, são ainda mais importantes do que os 

conhecimentos em si para se obter sucesso nos exames de vestibulares e outros grandes testes 

ou seleções, além da permanência no mercado de trabalho e para a vida social. O princípio 

concorrencial disseminado como um valor, aceita as desigualdades e distorce injustiças em 

nome da meritocracia. Com isto, dissemina-se uma moral político-social construída com a 

analogia ao mercado financeiro, ou seja, uma moralidade empresarial, baseada em noções como 

eficiência, em que se calcula perdas e ganhos, estritamente individuais. Em que as escolhas 

morais são calculadas em vista de consequências, perdas e ganhos, também puramente 

individuais, longe de serem assentadas em sentimentos coletivamente estabelecidos acerca do 

que é moralmente aceito ou justo. Essa incapacidade de consenso entre o que é certo ou errado, 

ou de “reconhecer o que é o mal” (Brito, 2007, p.79) está no “esvaziamento da experiência, 

ligado à incapacidade em reconhecer o que é humano ou desumano” (Ibid.), dentro da lógica 

do que Adorno denominou de “vida falsa”.  

O que a constelação da vida falsa introduz de forma muito clara é como o 

estranhamento das relações humanas evita a oposição e reforça a aceitação do mundo 

injusto. (...) Na filosofia moral adorniana (...) a dimensão sociológica passa a ser 

fundamental para a ação moral e qualquer estabelecimento de imperativos morais tem 

que levar em consideração essa dimensão sociológica. A moralidade negativa revela 

que o imperativo moral, para ser parte da moralidade, precisa reconhecer que as 

formas sociais o evitam e contradizem” (Ibid., p.79-80. Grifos meus).  
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Deste modo, as formas sociais sistematicamente desiguais do capitalismo possibilitam 

a convivência com o sofrimento alheio. A individualização e a noção de superação de si, esforço 

e mérito que o modelo educacional apresentado engendra, dissimula a desigualdade necessária 

ao princípio da concorrência, essencial ao sistema capitalista contemporâneo, e responsabiliza 

os indivíduos por sua situação, possibilitando assim a naturalização de extremas desigualdades 

- em seus aspectos econômicos, sociais, educacionais, raciais, de gênero, etc. - e permite 

também a convivência apática perante o sofrimento alheio, do “outro” que não foi “capaz” do 

exercício de autocontrole, autodisciplina e de superação de sua situação e de si mesmo. Com 

isto, está dada uma moralidade capitalista dissimulada em razão instrumental que se supõe 

“neutra”, técnica, como se fosse uma realidade “natural”, autoevidente, isenta de pretensões 

morais. Ao passo que, moralistas disseminam, especialmente por meio deste processo de 

vestibularização da educação, uma série de técnicas e estratégias que fazem coincidir seus 

interesses e valores com a razão universal.  
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Capítulo 5 

Pedagogia Concorrencial e a formação de sujeitos na educação 

vestibularizada 

 

O presente capítulo visa sintetizar a argumentação apresentada ao longo da pesquisa, na 

tentativa de delinear a pedagogia vigente, que estou denominando de Pedagogia Concorrencial, 

em diálogo com a pesquisa de Saviani (2007), estabelecendo um quadro comparativo com 

outras pedagogias que foram vigentes em diferentes momentos no Brasil. Para isto, nos 

utilizaremos de recortes históricos necessários à argumentação da pesquisa. Retomando alguns 

pontos do capítulo inicial, o objetivo é demonstrar como a educação brasileira sempre foi 

organizada com fins econômicos e conforme as classes sociais e jamais foi tratada como um 

direito e pensada de forma universal e igual para todos.  

Por fim, examinaremos de que forma a Pedagogia Concorrencial e os processos de 

vestibularização da educação operam na subjetividade das pessoas, atingindo sua mais íntima 

moralidade e formam assim, sujeitos concorrenciais. Com isto, exploraremos brevemente 

alguns dos possíveis efeitos de tal formação, a fim de suscitar reflexão sobre o modelo 

hegemônico de educação atual e que tipo de formação estamos oferecendo às novas gerações.   

5.1. A Pedagogia Concorrencial: a organização matemática dos fins e o aprender a ser 

sujeito concorrencial 

Analisamos no primeiro capítulo parte dos processos históricos pelos quais as ideias 

pedagógicas se formaram e se disseminaram no Brasil. Ainda enquanto colônia de Portugal, as 

ideias iluministas e a necessidade da educação formal chegaram ao Brasil através de Marquês 

de Pombal (1699-1782), assim, a gênese da educação brasileira deu-se através das reformas 

pombalinas. Antonio Nunes Ribeiro Sanches (1699-1783) foi um médico e intelectual que 

influenciou as reformas pombalinas, em especial da criação do Colégio do Nobres, voltado para 

a prole da nobreza. Essas reformas também culminaram na criação da Aula do Comércio, 

voltado para a burguesia mercantil, e na modernização da Universidade de Coimbra. O destaque 

na figura de Sanches é porque sua concepção iluminista e burguesa desloca-se da teoria política 

e busca fundamentação na economia política. Suas ideias tem base nas teorias do inglês Bernard 

Mandeville (1670-1733) que afirmava ser nocivo à sociedade se todos aprendessem a ler e 

escrever, e que, em uma sociedade sem escravos – que ainda nem era o caso do Brasil – seria 

necessário uma multidão de pobres laboriosos, totalmente ignorantes. Seguindo a mesma 
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recomendação de Mandeville, Sanches diz que deveria se abolir as escolas populares, pois, se 

os meninos aprendessem a ler e escrever, não iriam mais querer fazer o trabalhado pesado e 

braçal de seus pais. Assim, deu-se a Lei de 6 de novembro de 1772 onde institua-se que “para 

os ‘empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris, que ministram sustento dos Povos e 

constituem os braços e mãos do Corpo Político’, bastariam ‘as Instruções dos Párocos’”. Desta 

forma, compreende-se como a sociedade burguesa encara o problema educativo e 

compreendemos assim, as “contradições do projeto civilizatório burguês” e o projeto capitalista 

burguês (Saviani, 2007, p.100-104).  

O que pretendemos demonstrar com este ponto é o princípio econômico político que 

sedimenta a educação brasileira desde sua gênese. Tenho assinalado no decorrer da pesquisa as 

finalidades economicas da educação, até mesmo as que aparentam ter objetivos “civilizatórios” 

ou emancipatórios como a presente na Teoria do Capital Humano. No século XXI ideias tais 

como as de Mandeville e Sanches, soam estranhas à governamentalidade vigente, no entanto, 

naquele momento histórico, instruir os pobres era revolucionário, na medida em que os 

considerava como parte necessária e fundamental do desenvolvimento do capitalismo 

emergente. Mas ao que parece, a elite financeira e política brasileira acompanha este 

movimento do século XVIII, com técnicas e formas mais “suaves” que conseguem dissumular 

os fins econômico-políticos da educação mesmo quando da formação para “habilidades 

socioemocionais”. 

Nos primeiros anos do Império do Brasil retomou-se a discussão sobre a necessidade da 

instrução pública, e fora garantida assim, a escola primária pública para todas as crianças livres. 

Além de ser uma educação baseada nos proceitos de Condorcet, de que “a educação pública 

deveria basear-se na instrução” e que era impossível uma educação igual para todos, afinal, 

para a grande maioria bastava a instrução primária (Saviani, 2007, p.122), o que queremos 

destacar aqui é que o método utilizado neste período ficou conhecido como “método mútuo”, 

talvez um dos primeiros métodos educacionais a instaurar um espírito competitivo nas crianças. 

Aproveitava-se alunos mais adiantados para auxiliar os professores em turmas mais numerosas, 

sendo um método constitutivamente quantitativo: instruir o maior número de crianças possível 

ao mesmo tempo a um baixo custo (Ibid., p.126-128).  

Embora esses alunos tivessem papel central na efetivação desse método pedagógico, 

o foco não era posto na atividade do aluno. Na verdade, os alunos guindados à posição 

de monitores eram investidos de função docente. O método supunha regras 

predeterminadas, rigorosa disciplina e a distribuição hierarquizada dos alunos 

sentados em bancos dispostos num salão único e bem amplo. De uma das 



130 
 

extremidades do salão, o mestre, sentado numa cadeira alta, supervisionava toda a 

escola, em especial os monitores. Avaliando continuamente o aproveitamento e o 

comportamento dos alunos, esse método erigia a competição em princípio ativo do 

funcionamento da escola. (Ibid., p.128. Grifos meus).  

Colocados estes recortes da gênese das finalidades econômicas e do princípio 

concorrencial na educação brasileira, passemos à análise dos processos pedagógicos que nos 

possibilitaram chegar à pedagogia hoje dominante, que estamos denominando aqui de 

Pedagogia Concorrencial. Identificamos então que, a Pedagogia Tradicional era uma 

pedagogia baseada na ideia de simples instrução, ler, escrever e fazer contas básicas; e na 

formação da moral cristã da Igreja Católica. A inciativa do processo dava-se na figura do 

professor, e a centralidade estava em ensinar e aprender, a autoridade do professor (muitas 

vezes também autoritário) ensinava, e o aluno, passivamente aprendia.  

Em meados de 1930, movimentos de professores e intelectuais apresentaram duras 

críticas a esse modelo, culminando assim no que se denominou de Pedagogia Nova, também 

conhecida como Escola Nova ou escolanovismo. Era baseada em ideais de uma educação laica, 

pública e gratuita para todos, que pressupunha ultrapassar os limites da pura e simples instrução. 

Segundo Saviani (2007, p.198-228), Lourenço Filho com as bases psicológicas, Fernando de 

Azevedo com as bases sociológicas e Anísio Teixeira com as bases filosófico-políticas, 

formavam a “trindade cardinalícia do movimento da Escola Nova” (Ibid., p.216). Nesta 

pedagogia a iniciativa do processo pedagógico desloca-se da figura do professor para o aluno, 

e a centralidade estava na ideia de aprender a aprender.  

As décadas de 1950-60 foram marcadas pelo espírito nacional-desenvolvimentista. A 

industrialização e as transformações dos meios de comunicação, colocaram em debate o projeto 

nacional de educação. Pela esquerda, apresentavam-se os movimentos de educação popular, 

através da pedagogia da libertação, baseadas sobretudo na obra de Paulo Freire; pelo centro, 

apresentavam-se pedagogias não-diretivas que se expressavam na divulgação das ideias de Karl 

Rogers, de A. S. Neill com a escola Summerhill e de alguns ensaios de experimentação 

baseados na pedagogia institucional, por inspiração de Lobrot e Oury; pela direita, será 

articulada a pedagogia tecnicista (Saviani, 2007, p.336). No início da década de 1960, em uma 

articulação ideológico-social e político-militar por grandes empresários e generais do exército, 

formou-se o complexo IPES/IBAD/ESG (IPES - Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, 

IBAD – Instituto de Ação Democrática, ESG – Escola Superior de Guerra), com intuito de fazer 

frente ao governo Goulart e às mobilizações populares que se ampliavam, no campo com as 

Ligas Camponesas, nas cidades através dos sindicatos de operários e com os movimentos 
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estudantis secundarista e universitário (Ibid., p.338-347). O complexo IPES/IBAD/ESG já 

estava em linha com os “novos estudos de economia da educação, que consideram os 

investimentos no ensino como destinados a assegurar o crescimento da renda e do 

desenvolvimento econômico nacional” (Ibid., p.340), ou seja, a Teoria do Capital Humano, que 

entende a educação como formação de capital humano para fins do desenvolvimento econômico 

dentro dos parâmetros da ordem capitalista.  

Assim, o poder capitalista empresarial articulado com a força militar interessada, 

assentadas na doutrina da interdependência, culminou no Golpe Civil Militar de 1964, levando 

tal articulação à educação nacional com a Pedagogia Tecnicista. Esta implicava em um 

refinamento da racionalidade liberal, com fins econômicos, que antes era tão somente uma 

intuição, tornou-se uma teoria (TCH), amplamente disseminada e validada. Assim, assume-se 

um processo pedagógico instrumental que se inicia em uma organização racional dos meios, 

cuja centralidade está em aprender a fazer. Essa pedagogia também sintetiza a organização 

racional do trabalho, que tratava-se do fordismo/taylorismo e o controle do comportamento 

através do behaviorismo (Ibid., p.366).  

Se na pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao mesmo tempo, 

o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se na pedagogia nova a 

iniciativa se desloca para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação 

professor-aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva; na pedagogia tecnicista 

o elemento principal passa ser a organização racional dos meios, ocupando o professor 

e o aluno posição secundária, relegados que são a condição de executores de um 

processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 

especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização 

do processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo as 

deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção (Saviani, 2007, 

p.380. Grifos meus). 

A década de 1990 e o início do século XXI, foram marcados por transformações 

econômico-políticas de forma global, com o fim da Guerra Fria, efetivação do modelo toyotista 

de produção e a globalização, no âmbito cultural e através do mercado financeiro internacional. 

Tais transformações impactaram em importantes mudanças para o direcionamento educacional, 

culminando em uma nova pedagogia, que ao menos no Brasil, deu-se pelo aprimoramento da 

Pedagogia Tecnicista, cuja qual estou denominando de Pedagogia Concorrencial. Esta última, 

acompanhando as transformações da organização racional do trabalho pelo modelo toyotista de 

produção, aprimorou certos elementos da Pedagogia Tecnicista. A concepção pedagógica, 

métodos e até mesmo fins, são ainda relegados à professores e alunos, cabendo à “especialistas 
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cientificamente neutros”. Os princípios empresariais gerais de uma racionalidade que opera 

através de resultados, como eficácia (rapidez, efetividade), eficiência (menor custo possível), 

além de testes de múltipla-escolha e objetivos comportamentais, surgem também da Pedagogia 

Tecnicista e mantem-se na Pedagogia Concorrencial. Podemos identificar nitidamente 

elementos do behaviorismo através de programas de educação socioemocional tais como O 

Líder em Mim.  

(...) o behaviorismo centra-se em estudos e na realização de experiências em torno da 

aprendizagem, motivação, emoção e desenvolvimento individual. A tarefa da 

taxionomia dos objetivos educacionais coloca-se, pois, como exigência enunciá-los 

em termos operacionais, isto é, traduzi-los em comportamentos expressos por verbos 

que indicam ações observáveis e não atos de consciência (Saviani, 2007, p.369. 

Grifos meus).  

A transformação que a Pedagogia Tecnicista realizou, de relegar a inciativa do processo 

pedagógico à seus principais atores– professores e alunos – pelos primeiros na Pedagogia 

Tradicional e pelos segundos na Pedagogia Nova, atribuindo tal papel à “especialistas”, 

transformando o trabalho pedagógico em uma organização racional dos meios, possibilitou uma 

transformação radical na forma de se conceber os processos educacionais. Assim, tal 

racionalidade, instrumentalizada, com bases em teorias econômicas e observações numéricas, 

transformou o pensamento em cálculo, em uma razão administrativa. Então a partir da 

efetivação da razão administrativa e instrumental na educação, já realizada na Pedagogia 

Tecnicista, o aprimoramento que a Pedagogia Concorrencial realiza é de que, além da já 

sedimentada organização racional dos meios, a iniciativa do processo pedagógico passa a ser 

uma organização matemática dos fins, onde a centralidade não é mais “aprender a fazer”, mas 

sim aprender a ser. É matemática porque é uma organização dos processos pedagógicos que 

não mais apenas visa os meios para atingir resultados práticos, mas uma organização que 

calcula em perdas e ganhos, em forma de gestão empresarial, também os fins do trabalho 

pedagógico para a formação de sujeitos concorrenciais.  

Através da identificação antecipatória do mundo totalmente matematizado com a 

verdade, o esclarecimento acredita estar a salvo do retorno do mítico. Ele confunde o 

pensamento e a matemática. (...) O pensar reifica-se num processo automático e 

autônomo, emulando a máquina que ele próprio produz para que ela possa finalmente 

substituí-lo. (...) O procedimento matemático tornou-se, por assim dizer, o ritual do 

pensamento. (...) ele transforma o pensamento em coisa, em instrumento, como ele 

próprio o domina. (Adorno e Horkheimer, 1985, p.33. Grifos meus). 
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No modelo toyotista de produção, não basta “saber fazer”, é preciso incorporar os 

princípios da flexibilidade e da concorrência, portanto, faz-se fundamental uma educação que 

centre-se na formação de subjetividades concorrenciais, num aprender ser empresário de si 

mesmo, um sujeito adaptável e flexível, sujeito neoliberal, concorrencial. Tanto na Pedagogia 

Tecnicista quanto na Concorrencial, desloca-se dos processos educativos para os resultados 

que eles possibilitarão, ao que Saviani denomina de neotecnicismo: “o controle decisivo 

desloca-se do processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará 

garantir a eficiência e produtividade” (Saviani, 2007, p.437). No entanto, na Pedagogia 

Tecnicista a racionalidade dos “especialistas” estava nos meios para se atingir os resultados, já 

na Pedagogia Concorrencial, os processos são organizados como um fim em si mesmo, na 

forma de um conjunto de hábitos que, através de preceitos e fórmulas de “autoajuda”, agora 

dissimulados em formas mais dispersas, como uma “cultura” escolar generalizada, de forma a 

criar um habitus secundário como se este fosse primário. Assim, a Pedagogia Concorrencial 

opera no processo pedagógico através de uma organização matemática dos fins pois, está 

assentada nos preceitos da TCH, que calcula os investimentos na formação dos indivíduos 

visando resultados imediatos individuais e resultados não imediatos que impactam no 

desenvolvimento econômico nacional, e para que isso seja eficaz, faz-se necessária a mudança 

de comportamento e da subjetividade das pessoas. 

Nessas novas condições reforçou-se a importância da educação escolar na formação 

desses trabalhadores que, pela exigência da flexibilidade, deveriam ter um preparo 

polivalente apoiado no domínio de conceitos gerais, abstratos, de modo especial 

aqueles de ordem matemática. Manteve-se, pois, a crença na contribuição da 

educação para o processo econômico-produtivo, marca distintiva da teoria do capital 

humano. (Ibid., p.427. Grifos meus). 

Desta forma, no fomento de uma cultura de avaliação e no processo da vestibularização 

da educação se pode verificar as formas da Pedagogia Concorrencial: ela opera na forma de 

cálculo, transformando o pensamento em cálculo, com vista à resultados imediatos, tal como 

na Pedagogia Tecnicista; mas principalmente com vistas a resultados a longo prazo, pois a 

finalidade é transformar o comportamento das pessoas, alterar suas subjetividades e formar 

sujeitos que atendam a moralidade capitalista neoliberal e os valores de mercado. A finalidade 

está nestes propósitos, de forma mais imediata com os resultados quantitativos, na forma 

numérica dos resultados das avaliações, ou de forma menos imediata, na forma qualitativa, a 

partir da observação dos comportamentos individuais formados principalmente a partir das ditas 
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habilidades socioemocionais, com relação à superação de si mesmo e a incorporação de valores 

e condutas neoliberais.  

É importante ainda ressaltar que essas correntes pedagógicas não se sucedem com 

completa ruptura, como um “corte de espada”. Como as ideias pedagógicas estão sempre em 

disputa74 – e sempre estarão -  nos processos de reforma, na sobreposição de uma corrente a 

outra, elas acabam por se misturar de alguma forma. Assim, a Pedagogia Concorrencial 

sintetizou elementos das três outras pedagogias mencionadas, e é neste refinamento que se 

estabelece seu sucesso. O “aprender” instrumental da Pedagogia Tradicional não deixou de 

estar presente, na forma da “decoreba” com vistas aos testes internos e externos da escola, onde 

não há espaço nem tempo para reflexão. O “aprender a aprender” da Pedagogia Nova, que 

significava adquirir a capacidade de buscar conhecimentos por si mesmo, transformou-se em 

um “aprender de novo”, “aprender outras coisas”, para ser flexível, enfim, para lidar com as 

constantes mudanças e o imprevisível mercado de trabalho. Quanto à Pedagogia Tecnicista, 

aproveitou-se quase tudo, conforme analisado, mas o ponto central da mudança está no 

acréscimo do “aprender ser” ao “aprender fazer”. E, mais importante, no lugar de técnicas 

disciplinares impositivas, assimilou-se uma noção de “liberdade de escolha” baseada em 

autocontrole, autodisciplina e responsabilização individual.  

 

 

 

 

                                                             
74 Saviani (2007) mostra através da História das Ideias Pedagógicas no Brasil que, sempre houve correntes 

pedagógicas contra hegemônicas, com especial florescimento na década de 1980, pela forte oposição à ditadura 

militar e à Pedagogia Tecnicista. No entanto, ao tirar professores e alunos da iniciativa do processo pedagógico, 

conforme visto a partir da Pedagogia Tecnicista, a organização e implementação de um trabalho pedagógico contra 

hegemônico, tornou-se cada vez mais difícil. Sobretudo a partir da década de 1990, através de diretrizes e reformas 

educacionais em âmbito global, a avalanche neoliberal foi sufocando correntes pedagógicas críticas, 

principalmente aquelas mais à esquerda. As técnicas da racionalidade neoliberal buscam a todo tempo aquilo que 

escapa para aprimorar seus objetivos homogeneizadores e totalizantes. Opera nas subjetividades através da captura 

de ideias e valores que dissimula. Autonomia e emancipação, por exemplo, na obra de Paulo Freire, tem vistas à 

luta de classes, pois, tais termos são apresentados no sentido de uma educação que possibilite um esclarecimento 

dos oprimidos de forma a acabar, ou ao menos dificultar, formas de opressão e exclusão através da educação. No 

aparato neoliberal, autonomia e emancipação tomam um sentido completamente oposto e transformam-se em 

responsabilização individual pelo próprio sucesso ou fracasso, em liberdade de escolha individual, enfim, 

transforma-se na capacidade do indivíduo de ser empresário de si mesmo. Assim, a escola básica é lugar estratégico 

para a formação, desde a infância, de sujeitos concorrenciais, que se adaptem aos modos de vida do capitalismo e 

incorporem a moral de mercado baseados em princípios econômicos e individuais, dificultando assim, possíveis 

resistências e formas de escape futuras. Mas, retomando o início deste ponto: o capitalismo não é uma economia 

política total, um projeto acabado, sempre terá de se reinventar e sofisticar suas técnicas de poder, porque sempre 

haverá linhas de fuga, sempre haverá o que escapa. 
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  QUADRO COMPARATIVO DAS CORRENTES PEDAGÓGICAS 

Corrente Iniciativa (do processo 

pedagógico) 

Centralidade 

Pedagogia Tradicional Professor Aprender (ensinar) 

Pedagogia Nova Aluno Aprender a aprender 

Pedagogia Tecnicista Organização racional dos 

meios 

Aprender a fazer 

Pedagogia Concorrencial Organização matemática 

dos fins 

Aprender a ser  

 

A obra de Saviani auxiliou na construção deste quadro comparativo. No entanto, a 

conceituação de uma pedagogia atual que se diferencia da Pedagogia Tecnicista, ele denomina 

de “pedagogia da exclusão”. Mas, sem mencionar, como nas demais, a que atores cabe a 

iniciativa do processo pedagógico e qual a sua centralidade. Saviani formula: “A ordem 

econômica atual (...) assenta-se na exclusão (...): ela é pressuposta, num primeiro sentido, na 

medida em que se admite, preliminarmente, que na ordem econômica atual não há lugar para 

todos. (...) Num segundo sentido, a exclusão é pressuposta porque, incorporando 

crescentemente a automação no processo produtivo, a ordem econômica atual dispensa, 

também de forma crescente, mão-de-obra. (...) Configura-se, então, nesse contexto, uma 

verdadeira ‘pedagogia da exclusão’” (Saviani, 2007, p.428-429). Tanto a admissão de que não 

há lugar para todos quanto a automação dos processos produtivos, que diminui a necessidade 

de mão-de-obra, são elementos que alimentam a concorrência entre os indivíduos. Sendo a 

desigualdade necessária ao princípio da concorrência, a exclusão é consequência dos processos 

desigualmente ultracompetitivos que o sistema capitalista neoliberal engendra.  

No intuito de contribuir com a reflexão histórica por ele apresentada, escolhi denominar 

de Pedagogia Concorrencial, haja vista a argumentação desta pesquisa: sobre o princípio da 

concorrência, a vestibularização da educação e a formação de sujeitos concorrenciais. Afinal, a 

teoria crítico-reprodutivista que acompanha a presente pesquisa, além da problematização 

histórica realizada, dá conta de identificar que a educação no Brasil, de uma forma ou de outra, 

com mais ou menos intensidade conforme os períodos históricos, excluí as classes mais pobres 

sistematicamente. Ou seja, desde a gênese da educação formal no Brasil, sempre houve uma 

“pedagogia da exclusão”. Como característica universal desta história pedagógica, o conceito 

torna-se frágil diante da singularidade das técnicas governamentais atuais. Assim, acredito ser 

apropriado falar em uma Pedagogia Concorrencial, afinal ensinar princípios concorrências 
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ainda na infância e formar sujeitos conformados e adaptáveis à tal realidade, é fundamental 

para a manutenção e aprimoramento da governamentalidade neoliberal, que é sustentada por 

valores meritocráticos, justificados na igualdade formal de direitos, portanto, a Pedagogia 

Concorrencial possibilita a dissimulação da exclusão. 

A Pedagogia Concorrencial atende completamente as diretrizes internacionais dos 

Quatro pilares da educação para o século XXI: aprender a conhecer, que sintetiza o “aprender 

a aprender” do escolanovismo e da flexibilidade toyotista; aprender a fazer, já presente no 

tecnicismo, agora atualizado às novas tecnologias e às novas formas de trabalho; aprender a 

conviver, que incorpora bem as “habilidades socioemocionais” no “agir bem com os outros” 

representado no “tronco da árvore” dos “sete hábitos”, que rege o programa O Líder em Mim75; 

e finalmente, o aprender a ser, que é afinal, a centralidade da Pedagogia Concorrencial. Este 

pilar depende dos outros três e objetiva-se na formação individual de sujeitos responsáveis por 

si, por suas escolhas, que devem ser autodisciplinados com vistas ao sucesso pessoal e 

profissional. Este pilar incorpora a “raiz” e a “copa da árvore” dos “sete hábitos”76, além de 

carregar consigo a noção de mudança comportamental e competências socioemocionais, ou 

seja, sintetiza a formação individual enquanto centro do trabalho pedagógico. Desta forma, o 

que está em jogo, para além dos resultados práticos, quantitativos e qualitativos, é a formação 

dos sujeitos, a partir de sua mais íntima moralidade.  

Desta forma, a governamentalidade neoliberal tem conseguido naturalizar e reproduzir 

de forma ainda mais efetiva as desigualdades socioeconômicas no Brasil. Afinal, torna-se mais 

fácil tal reprodução e manutenção de lógicas concorrenciais de mercado quando se forma, ainda 

na escola, - com reforço da indústria cultural, dos veículos de comunicação e da cultura em 

geral – sobretudo pessoas pobres, de classes médias e baixas que acreditem serem elas mesmas 

as únicas responsáveis por seus destinos miseráveis, por seu “fracasso”, por sua “falta de 

esforço” ou “falta de talento”. Enfim, uma formação que compreende como “serviços”, ou 

                                                             
75 Trata-se de preceitos que visam o convívio no ambiente de trabalho, do trabalho em equipe e no mundo dos 

negócios: Hábito 4: Pense ganha-ganha – todos podem vencer; Hábito 5: Procure primeiro compreender, depois 

ser compreendido – ouça antes de falar; Hábito 6: Crie sinergia – junto é melhor.  

76 Trata-se aqui, de preceitos que visam a formação para a autodisciplina e responsabilização individual: Hábito 1: 

Seja proativo – você está no comando; Hábito 2: Comece com o objetivo em mente – tenha um plano; Hábito 3: 

Faça primeiro o mais importante – primeiro o trabalho, depois o lazer; Hábito 7: Afine o instrumento – o equilíbrio 

é melhor.  
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“assistências” governamentais, elementos que em uma República Democrática, são direitos 

essenciais.77  

5.2.  Formação concorrencial: individualismo e indiferença como elementos para uma 

educação irresponsável com o mundo 

A essência do esclarecimento é a alternativa que torna 

inevitável a dominação. Os homens sempre tiveram de escolher 

entre submeter-se à natureza ou submeter a natureza ao eu. 

Com a difusão da economia mercantil burguesa, o horizonte 

sombrio do mito é aclarado pelo sol da razão calculadora, sob 

cujos raios gelados amadurece a sementeira da nova barbárie.  

Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialética do 

Esclarecimento, 1985 

 

Seguindo a argumentação da presente pesquisa, insistimos na direção de observar como 

a educação tem sido cada vez mais estratégica para a formação de sujeitos concorrenciais, 

operando na transformação das subjetividades desde a infância. Por um lado, o início de uma 

vida adulta bem sucedida, segundo a razão média vigente, deve culminar na entrada em uma 

universidade renomada e num curso de prestígio social com bom retorno financeiro. Assim, são 

mais de treze anos de educação básica treinando e visando tal objetivo, além daqueles muitos 

que lotam as salas dos cursinhos pré-vestibular, às vezes por dois, três, ou quantos anos forem 

                                                             
77 A governamentalidade neoliberal refina-se, aperfeiçoa-se com a intenção de ser total, de se homogeneizar e 

conseguir capturar cada subjetividade que eventualmente escape. E como nos adverte Michael Foucault, é 

justamente por este motivo que elas se aperfeiçoam: porque sempre há o que escapa. No caso da educação, além 

das críticas produzidas no âmbito da pesquisa acadêmica, há vigente no Brasil algumas pedagogias alternativas à 

massificada Pedagogia Concorrencial - no entanto, ou não escapam à ordem econômica do mercado educacional, 

ou não escapam às avaliações nacionais e, de toda forma, são organizadas e marcadas por distinções que 

contribuem para a reprodução de desigualdades educacionais. No âmbito da rede privada, por exemplo, há algumas 

experiências conhecidas e disseminadas no Brasil. Uma delas é a Escola Waldorf (disponível em: 

http://www.fewb.org.br/), de origem austríaca-alemã, baseada na Pedagogia Antroposófica de Rudolf Steiner, que 

foge dos métodos hegemônicos de ensino, conteúdos e avaliações. Há ainda escolas baseadas na Pedagogia 

Construtivista de Piaget, como por exemplo, a Escola Parque no Rio de Janeiro, a Escola da Vila e a Escola Viva 

em São Paulo. Em 2018 o grupo financeiro de capital aberto, Bahema Educação, adquiriu essas três últimas 

escolas, além de outras, e criou o Movimento Critique (disponível em: https://escolascritique.com.br/). O grupo 

atua no mercado há mais de sessenta anos, como Bahema S.A., em diversas áreas, e desde 2016, assume o 

investimento em educação básica com a criação da Bahema Educação (disponível em: 

https://www.bahema.com.br/a-companhia/historia/. Todos acessos em 06 de março de 2020). Estas, assim como 

as Waldorfs, são escolas voltadas à elites intelectuais que podem lançar mão de altos valores nas mensalidades, 

eventos e projetos de tais escolas e que, ao mesmo tempo, podem abrir mão de uma formação que não tenha como 

objetivo específico a preparação para exames de vestibular e Enem, dado o acúmulo já disponível de capital 

econômico, cultural e social. Assim, essas escolas parecem escapar à ordem pedagógica concorrencial, mas não 

escapam à ordem econômica do mercado educacional. Elas endossam o princípio da responsabilização individual 

baseada na “liberdade de escolha” da trajetória escolar – escolha que somente é possível para privilegiados 

economicamente e socialmente -  e contribuem, portanto, para a reprodução das desigualdades escolares, 

contribuindo para distinções culturais e intelectuais, e consequente reprodução das desigualdades de classe.   

http://www.fewb.org.br/
https://escolascritique.com.br/
https://www.bahema.com.br/a-companhia/historia/
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precisos para conseguir a aprovação em cursos prestigiados e, portanto, mais concorridos de 

uma universidade. De forma aparentemente complementar, mas conforme demonstramos, as 

habilidades socioemocionais tem sido mais centrais que os conteúdos em si, assim, o tempo da 

educação básica também tem sido direcionado na formação de tais competências.  

Ao optar por um curso concorrido, que assim o é pelo status social que tem e pelo retorno 

financeiro que oferece – afinal não parece ser possível tamanha homogeneidade de vocação em 

uma mesma área -, assume-se o risco e o desafio de superar obstáculos, de superar os outros e 

principalmente a si mesmo enfim, de certificar institucionalmente um “dom natural”, “um 

talento”. Como o ensino do cursinho é baseado na absorção do maior número de informações 

possíveis, numa espécie de catálogo disciplinar, além das técnicas para fazer provas e grandes 

processos seletivos, a reflexão que cabe neste espaço acabou voltando-se para o indivíduo, na 

compreensão de si com relação à emoções, o autocontrole, a autodisciplina, isto é, no conjunto 

de técnicas de governo de si apresentadas por programas de educação socioemocional. 

Assim, conforme argumentamos e demonstramos ao longo da presente pesquisa, trata-

se de uma educação completamente centrada no indivíduo. Uma educação que, com sua forma, 

seus métodos e principalmente por suas finalidades atuais, vai criando subjetividades 

concorrenciais, pois, muitas vezes de forma inconsciente, as crianças e jovens já estão em 

constante competição com o outro e consigo mesmo, focados em si e em sua individualidade, 

em seus interesses individuais e imediatos. Conforme tal processo vai se intensificando ao longo 

da trajetória escolar, sua última fase, o ensino médio, que é a fase mais focada nos processos 

seletivos e onde estão os adolescentes, é a fase de condensação da formação de sujeitos 

concorrenciais. Sendo a adolescência uma fase complexa e decisiva do processo de 

amadurecimento humano, ela funciona como uma passagem da infância para a vida adulta. 

Muito dos valores morais e princípios que foram absorvidos na infância, irão na adolescência 

se organizar em confronto com o mundo e irão depois se cristalizar nas escolhas e se aprimorar 

na vida adulta.  

Se um sujeito que absorveu e praticou os “sete hábitos” desde a infância, ao mesmo 

tempo imerso em uma cultura de gestão empresarial e avaliação por toda a trajetória escolar, 

adaptando-se assim à sociedade contemporânea concorrencial de mercado, ou seja, um 

indivíduo que vigia a si mesmo, que é capaz de se superar, torna-se um líder em potencial, 

aprende a ser: centralidade da Pedagogia Concorrencial e da vestibularização da educação. No 

capitalismo atual, o líder não é mais a figura autoritária e/ou de hierarquia elevada de outrora. 

Em analogia aos esportes de equipe, coloca-se como “treinador” (Sennett, 2015, p.136-137), 

que faz a gestão do pessoal, assim, atrelado às noções de autonomia, responsabilidade 



139 
 

individual, e com a substituição dos termos funcionário ou empregado para “colaborador”, as 

lideranças atuais podem isentar-se de responsabilidades por acontecimentos que envolvam 

fatores externos, que não sejam diretamente correlacionados à suas próprias ações, atribuindo, 

dessa forma, a responsabilidade aos “jogadores da equipe” (Ibid.).  

Como vimos até aqui, todas as transformações do sistema capitalista e a formação 

centrada no indivíduo, gerou um senso de responsabilização individual, baseada no mérito, que 

é voltada, no entanto, apenas ao indivíduo e à seu sucesso pessoal e profissional. Por esta mesma 

razão, não há responsabilidade com o outro, não há responsabilidade com o mundo. Sobre a 

“corrosão do caráter”, Sennett aponta ao final do livro uma questão que suscita tal 

responsabilidade com o outro e o senso comunitário que tem se perdido para além de interesses 

imediatos:  

“Quem precisa de mim?” é uma questão de caráter que sofre um desafio radical no 

capitalismo moderno. O sistema irradia indiferença. Faz isso em termos dos resultados 

do esforço humano, como nos mercados em que o vencedor leva tudo, onde há pouca 

relação entre risco e recompensa. Irradia indiferença na organização da falta de 

confiança, onde não há motivo para se ser necessário. E também na reengenharia das 

instituições, em que as pessoas são tratadas como descartáveis. Essas práticas óbvia e 

brutalmente reduzem o senso de que contamos como pessoa, de que somos 

necessários aos outros. (Sennett, 2015, p.174).  

Em Educação e Emancipação (1995), Theodor Adorno e Hellmut Becker discutiram, 

em diferentes momentos com distintas abordagens, sobre uma educação contra a barbárie. Em 

um destes debates, “A educação contra a barbárie”, vemos que a indiferença é um dos principais 

elementos que possibilitam atrocidades entre os seres humanos. A irresponsabilidade com o 

outro e com o mundo são o caminho para a barbárie. A racionalidade ultraliberal que calcula, 

quantifica, mensura e pede alta performance, cuja qual impera no corpo social globalizado 

moderno, é apresentada como verdade, como a única possível.  

Um exemplo claro de “consciência coisificada”, como sugere Adorno, foi Eichmann, 

tratado também por Hannah Arendt (1999). Ele era um funcionário logístico da Alemanha 

nazista, um homem eficiente, cumpridor de ordens, que estava interessado em manter o 

emprego, em receber um bom salário e ser reconhecido naquilo que fazia. Nos relatos de Arendt 

(1999) é possível observar que tratava-se de um homem medíocre, que não era capaz de 

formular a ideologia nazista, princípios e racionalidades que a moviam; não era capaz de 

articular sobre interesses, jogos de força e política; não lembrava sequer dos lemas e mantras 

nazistas, mas lembrava-se de todas as vezes que recebeu uma promoção, de quando foi 
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convidado à jantares e recebeu condecorações. É para este tipo de caráter que Adorno está 

chamando atenção quando fala em possibilidade iminente a todo tempo de nova barbárie e 

processos anticivilizatórios. “(...) a indiferença que se irradia do capitalismo flexível é mais 

pessoal, porque o próprio sistema é menos cruamente esboçado, menos legível na forma”. 

(Sennett, 2015, p.175). 

Ainda em “A educação contra a barbárie”, Becker afirmou que “a competição, 

principalmente quando não balizada em formas muito flexíveis e que acabem rapidamente, 

representa em si um elemento de educação para a barbárie. (...) a massa de professores 

continua considerando a competitividade como instrumento central da educação e um 

instrumento para aumentar a eficiência”, e diz ainda Adorno que “a competição é um princípio 

no fundo contrário a uma educação humana” (Adorno, 1995, p.161-162. Grifos meus). O 

contexto de “A educação contra a barbárie” é de não deixar-se esquecer os acontecimentos da 

Segunda Guerra Mundial, e não permitir a repetição dos horrores da história. Pois, a indiferença 

frente ao outro, e persecução exclusiva em interesses particulares e individuais, foi o que 

possibilitou Auschwitz.  

Conforme Hannah Arendt (2013, p.247) “a educação é o ponto em que decidimos se 

amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele”. Se a educação atual, 

conforme analisado, está assentada em uma moralidade empresarial, que tem por base os 

princípios do capitalismo neoliberal, ou seja, a concorrência, a liberdade individual e a liberdade 

econômica acima e na frente de tudo, viu-se que, tais princípios formam sujeitos centrados em 

si, responsabilizados por suas escolhas, por sua trajetória, e por seu “sucesso”, tornando-se 

assim, irresponsáveis com o outro e com o mundo.  

Acompanhando ainda o debate de Adorno e Becker em “Educação para quê?” (1995), 

compreende-se que a educação tem como função implícita a adaptação dos imaturos ao mundo 

no qual estão sendo inseridos, no entanto, há ai uma ambiguidade, pois, a educação deve reunir 

princípios sociais e individuais, deve formar para a adaptação e também para a resistência. 

[Becker] – A adaptação não deve conduzir à perda da individualidade em um 

conformismo uniformizador; esta tarefa é tão complicada porque precisamos nos 

libertar de um sistema educacional referido apenas ao indivíduo; mas, por outro lado, 

não devemos permitir uma educação sustentada na crença de poder eliminar o 

indivíduo. (...) [Adorno] - É preciso se opor ao antiindividualismo autoritário. Porém, 

a educação para a individualidade não pode ser postulada; e também, não se pode 

superestimar a suposta individuação do trabalho. (...) Uma educação sem indivíduos 

é opressiva, repressiva. Mas quando procuramos cultivar indivíduos da mesma 
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maneira que cultivamos plantas, então isto tem algo de quimérico e ideológico.  

(Adorno, 1995, p.144;152-153. Grifos meus). 

A formação para a adaptação à sociedade capitalista neoliberal – formação para uma 

individualidade empreendedora, responsável por suas escolhas, bem como por seu sucesso ou 

fracasso, para o aprimoramento das “competências socioemocionais” para melhorar prosperar 

na vida pessoal e profissional, que torna-se líder de si, ou de uma equipe, etc. – é em si mesma 

uma formação que visa sujeitos adaptáveis, ou seja, flexíveis, que estejam preparados para as 

constantes mudanças sociais e para as formas de organização e divisão do trabalho. Daí a 

ênfase, a insistência e disseminação de formação socioemocional. Desta forma, a Pedagogia 

Concorrencial, que tem como centralidade o “aprender ser”, realiza uma formação que tem 

como núcleo e finalidade o próprio indivíduo e seus interesses particulares.  

Mas, o que parece estar sendo eficiente no refinamento das técnicas neoliberais é que, a 

adaptação realizada sob a égide de competências socioemocionais – oficializada recentemente 

pelo Estado brasileiro como exigência na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – é 

justamente que ela é voltada ao próprio indivíduo, como processo de autocontrole, que 

permitiria uma melhor convivência com os outros (para as relações de trabalho) e possibilitaria 

satisfação pessoal; não é uma forma de adaptação voltada à autoridades e hierarquias, em que 

os indivíduos deveriam se conformar à uma estrutura já pronta e à hierarquias estabelecidas 

como em outros momentos. Assim, o que a educação atual tem feito, através dos processos de 

vestibularização e com a Pedagogia Concorrencial, é formar sujeitos ajustados, conformados 

às desigualdades e à concorrência do sistema capitalista neoliberal; e adaptáveis às suas 

mudanças, no entanto, trata-se uma adaptação dissimulada em liberdade individual, liberdade 

de escolha78 e autonomia. Com o processo contínuo de cultivo individual, não há espaço para 

o outro, não há responsabilidade com o mundo, pois, o conjunto de valores que enaltece o 

indivíduo como núcleo social, torna o indivíduo responsável apenas por seu próprio cultivo, 

tirando-lhe a responsabilidade do impacto de seu “cultivo” no todo do “jardim”. Dessa forma, 

há uma conformidade generalizada assentada nas noções de mérito e liberdade de escolha que 

mascaram as profundas desigualdades de classe, de gênero, de raça, de região, etc. 

Assim como o mito coagia pelo medo, também a racionalidade neoliberal coage pelo 

medo: a razão é empregada como controle do medo para autopreservação individual, pois para 

                                                             
78 “Para que o destino social seja transformado em vocação da liberdade ou em méritos da pessoa (...) é preciso e 

é suficiente que a Escola, “hierofante da Necessidade”, consiga convencer os indivíduos que eles mesmos 

escolheram ou conquistaram os destinos que a necessidade social antecipadamente lhes assinalou” (Bourdieu e 

Passeron, 2016, p.248). 
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sobreviver no capitalismo é necessário poder econômico, maximização dos lucros, sucesso e 

prestígio convertido em poder. Poder (ilusório) de autocontrole para poder controlar outros – 

os outros que, desprovidos do que é necessário para sobreviver no capitalismo e pelo medo do 

desemprego, da fome, da morte, se submetem ao domínio de outrem. Também, nas classes 

médias, a subjugação à governamentalidade neoliberal, opera pelo medo do fracasso, e 

sobretudo pelo medo de ficar pobre, de perder o mínimo que se tem. Esses medos, operam no 

íntimo da moralidade concorrencial e fazem do ressentimento o motor da relação com o outro. 

A governamentalidade neoliberal transforma a subjetividade humana, torna as pessoas em 

indivíduos calculáveis, “autônomos”, responsáveis por si, por seu sucesso ou por seu fracasso, 

tirando-lhes a responsabilidade com o outro e com o mundo. Parafraseando Adorno e 

Horkheimer (1985), é a “razão calculadora”, agora não mais de uma “economia mercantil 

burguesa”, mas dos “raios gelados” de uma organização matemática dos fins morais do capital 

financeiro, que se semeia a nova barbárie.  
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Considerações finais 

 

Se “a meritocracia contradiz, tanto quanto qualquer outra oligarquia, o princípio da 

igualdade que rege uma democracia igualitária” (Arendt, 2013, p.229), e se, como vimos, a 

desigualdade é necessária à concorrência, e a concorrência é um dos mais importantes 

princípios do capitalismo neoliberal, vemos assim que, uma democracia igualitária tem se 

tornado cada vez menos possível. Bem como, por operar sobre o princípio da concorrência e 

nas ideias de mérito e esforço, também parece estar cada vez mais distante, uma educação 

democrática e universalmente garantida como direito igual à todas as crianças e jovens do 

Brasil.  

A experiência da democracia “funcional” no estado bem-estar social assegurava 

condições básicas para que os cidadãos tivessem mínima equidade social – e portanto eram 

capazes de política -, mas ela foi sendo aos poucos corroída por medidas ultraliberais. Quando 

se privatiza ou se insere lógicas empresariais em serviços públicos que são na realidade direitos, 

como educação, saúde, segurança, etc., mina-se qualquer possibilidade de participação mínima 

nos rumos políticos e sociais. Transformando instituições sociais de direito em empresas, 

fazendo com que o Estado seja vigiado pelo mercado, a racionalidade neoliberal vai corroendo 

tudo o que há de público, vai destruindo o Estado de Direito, através da liberdade individual 

enaltecida, e por meio do próprio jogo democrático e muitas vezes em nome da democracia, a 

governamentalidade neoliberal acaba por corroer por dentro o que resta de democracia (Dardot 

e Laval, 2016).  

Observamos na pesquisa, através dos processos históricos, que a democracia brasileira 

se consolida sem um projeto nacional de educação, sem a formalização de um sistema nacional 

de educação que reconhece as extremas desigualdades do país e que seja coerente ao 

entendimento da educação como um direito de toda criança e jovem brasileiro/a e também de 

adultos que tiveram tal direito relegado quando mais jovens. Desde as primeiras iniciativas de 

construção da educação nacional, ela fora organizada com vistas à interesses econômicos, que 

atendesse à divisão social do trabalho e, portanto, foi construída de forma a reproduzir a 

estrutura de classes: instrução básica para as classes baixas e formação elevada para classes 

altas. Na permissividade do Estado brasileiro à inciativa privada, na área da educação, não se 

construiu um sistema nacional e público de educação, e formou-se então uma estrutura 

educacional desigual, desforme e incoerente. 
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Vimos também que, ao longo dos anos, tal permissividade jamais retraiu, ao contrário, 

vem se expandindo cada vez mais. Por meio de parcerias público-privado, com terceirização de 

serviços que, com um sistema nacional de educação coerente, seriam essencialmente públicos, 

como por exemplo, gestão e planejamento pedagógico de escolas públicas. Analisamos também 

que a relação do Estado brasileiro com o mercado, tem ido além de permissividade, pois, 

somente na área educacional trouxemos exemplos de grandes isenções e financiamentos em 

repasse direto de verbas públicas para empresas privadas de educação, ao passo que a estrutura 

educacional de estados e municípios sofre sérias dificuldades com a falta de verbas e de recursos 

materiais e humanos. 

Além das relações econômicas e de financeirização, organizações e empresas privadas 

tem atuado na educação pública e no direcionamento da educação nacional de forma geral, por 

meio de diretrizes, gestão, planejamento e formação de professores/as, por exemplo, assentados 

em princípios e na disseminação de valores neoliberais. Ressaltamos que, esse processo tem 

ocorrido de diversas formas: no direcionamento e construção do currículo nacional, por meio 

da BNCC; na elaboração e venda de diversos serviços, como materiais didáticos e gestão 

pedagógica; e principalmente, na criação e disseminação de programas de educação 

socioemocional, que carrega consigo uma formação moral centrada na figura do indivíduo, que 

é entendido como um capital humano a ser moldado conforme os preceitos neoliberais.  

Demonstramos então, como esses programas tem disseminado valores que são próprios 

ao mundo dos negócios e ao sistema capitalista neoliberal. Uma formação que foca no indivíduo 

e na preocupação consigo mesmo, com sua performance, sua eficácia. É um tipo de formação 

que, ao reforçar o mérito, as capacidades e o esforço pessoal, é demasiada autocentrada e acaba 

por incidir em indiferença com o outro e com os problemas do mundo. Trata-se de uma 

formação que produz sujeitos flexíveis, adaptáveis à sociedade capitalista neoliberal e, portanto, 

conformados à ela e às desigualdades e incoerências que lhes são próprias. Trata-se, pois, de 

uma formação moral, dissimulada de razão técnica e neutra, que torna obscura a estrutura social 

historicamente construída, os jogos de força vigentes e as diversas desigualdades construídas e 

sistematicamente reproduzidas. 

Desta forma, a educação brasileira, seja pela rede privada ou pela rede pública, tem 

formado indivíduos concorrenciais, através de valores capitalistas de mercado e da cultivação 

individual, disseminando a concorrência generalizada, e baseadas nas noções de mérito, 

liberdade de escolha e “inteligência”, reproduz e acentua desigualdades escolares que tão logo 

refletir-se-ão na reprodução e também no agravamento das desigualdades de classe - bem como 

em todo o tipo de desigualdade, de diferentes ordens, marcadas histórica, cultural e socialmente.  
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O sistema de ensino só consegue se desincumbir tão perfeitamente de sua função 

ideológica de legitimação da ordem estabelecida porque essa obra-prima do 

mecanismo social consegue dissimular, como por um encaixe de caixas de duplo 

fundo, as funções que, numa sociedade dividida em classes, unem a função de 

inculcação, isto é, a função de integração intelectual e moral, à função de 

conservação da estrutura das relações de classe característica dessa sociedade. 

(Bourdieu e Passeron, 2016, p.236. Grifos meus). 

Argumentamos assim que, a Pedagogia Concorrencial dá-se no processo de 

vestibularização da educação, que se orienta por resultados, numa cultura de avaliação, que 

mensura e testa capacidades constantemente – mesmo capacidades “socioemocionais” -, que 

opera por fórmulas e cálculo de resultado, em substituição à conceitos, pensamentos e reflexões 

que não são calculáveis. Um trabalho pedagógico que ignora os grandes debates filosóficos e 

antropológicos da humanidade e do mundo para deter-se ao cultivo do indivíduo, em sua 

eficácia e performance, é uma pedagogia que subtraí as dimensões políticas da educação. Desta 

forma, a Pedagogia Concorrencial e os processos de vestibularização despolitizam a educação. 

Em nome das liberdades do indivíduo, abandona o sujeito.  

A pesquisa aqui desenvolvida, acompanha as teorias crítico-reprodutivistas da 

educação, que tal como essa, são em grande parte oriundas da Sociologia e também, por vezes 

criticadas pela Pedagogia, por se acreditar que, pelo seu caráter reprodutivista, ou super-realista, 

acaba sendo fatalista e considera que a educação e/ou a escola não possam ser diferentes do que 

são. No entanto, entendemos que, para se imaginar o que a educação pode ser, precisamos 

primeiro, compreender de modo geral o que ela foi e, segundo, compreender ainda melhor o 

que ela é. Nos dedicamos nesta pesquisa à tentar compreender que tipo de formação, que tipo 

de trabalho pedagógico a educação básica tem desenvolvido atualmente no Brasil. Para isso, 

foi necessário recorrer à recortes e processos históricos que nos trouxeram até aqui. Bem como 

ações políticas e atores envolvidos na construção da estrutura educacional vigente.  

Apesar de a Pedagogia Concorrencial e os processos de vestibularização comporem uma 

teoria crítico-reprodutivista da educação, acreditamos que outra educação é possível. Mais 

ainda, entendemos que outra escola, não só é possível como necessária no Brasil. No entanto, 

a proposta da presente pesquisa deu-se no intuito de primeiro tentar compreender um pouco do 

que ela é. Mas, podemos aqui adiantar alguns pontos que foram elucidados na presente pesquisa 

e podem inspirar outras futuras pesquisas e teorias que melhor formule o que a educação poderia 

ser.  
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Um primeiro aspecto que me parece primordial é, resgatar (ou mesmo elucidar) a 

educação como um direito. O que nossa pesquisa permitiu demonstrar é que, as técnicas da 

governamentalidade neoliberal tem deslocado cada vez mais a educação de suas tarefas 

político-sociais e a colocado numa posição de serviço a ser consumido, em suas distinções, por 

todas as classes. Tem reforçado, o que já vem desde o liberalismo clássico, uma razão 

instrumental da educação, que é assentada na liberdade individual de escolha da trajetória 

escolar, calculada em termos de perdas e ganhos quando da compreensão do sujeito como 

indivíduo-capital, que precisará ser cultivado como tal: um indivíduo, que como um capital 

humano precisará de investimento para trazer melhores resultados à economia e ao sistema de 

produção vigente.  

Compreender, tratar e organização a educação como um direito universal é, em nossa 

análise, ponto essencial para possíveis e necessárias mudanças nos rumos da educação 

brasileira. E somente a partir disso, será possível construir um sistema nacional de educação, 

que apontamos aqui não existir no Brasil. Um sistema público de educação, pensado em torno 

de um projeto nacional, que seja coerente às realidades de um país extremamente desigual e 

diverso como é o Brasil.  

No entanto, sabemos ainda e ponderamos que - conforme pretendemos explicitar ao 

longo da pesquisa – nem a consolidação da educação como um direito universal, tampouco a 

construção de um sistema nacional de educação coerente são possíveis, quando há no país, uma 

estrutura política e educacional que permite a formação de um mercado educacional, isto é, tais 

propósitos não são possíveis quando há instituições de educação que operam pelo lucro. 

Por fim, esperamos que a presenta pesquisa tenha contribuído na elucidação e com a 

problematização de alguns dos aspectos fundamentais da educação básica brasileira e inspire 

assim, demais pesquisas sobre que tipo de formação estamos oferecendo às novas gerações e 

quais suas consequências, bem como, que tipo de formação realmente queremos ou precisamos 

enquanto sociedade que ama a humanidade e o mundo e por ele é responsável.  
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Anexo  

Figuras ilustrativas do programa “O Líder em Mim” 

 

Figura 1 – A árvore dos 7 hábitos 

 

Fonte: “O Líder em Mim”, “Como funciona”79 
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Figura 2 – Guia de atividades do 3º ano do ensino fundamental 

 

Fonte: “O Líder em Mim”, “Coleção fundamental I”80 

 

 

                                                             
79 Disponível em: https://www.olideremmim.com.br/como-funciona/. Acesso em: 19 de fevereiro de 2020.  
80 Disponível em: https://www.olideremmim.com.br/colecao-fundamental-i/. Acesso em: 19 de fevereiro de 2020.  
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