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A TCH foi difundida a partir dos países imperialistas queapontavam a baixa produtividade 

dos trabalhadores em virtude da inadequação às exigências do mercado de trabalho, mais do 

que isso, o investimento no capital humano era decisivo para melhorar a performance das 

corporações e o ambiente econômico de modo generalizado. Foi argumento importante tais 

investidas para que o governo autoritário implantasse a Lei nº 5692/71, com o propósito de 

ampliar a formação profissional, diminuindo a procura pelos cursos superiores, e preparando 

técnicos para o mercado de trabalho. Segundo as autoridades era uma demanda dos 

empresários, mas ficou evidente a contradição, pois era um momento que as corporações 

investiam de forma intensiva em tecnologia notadamente na indústria e também na 

agropecuária, reduzindo a sua procura pelo ensino médio técnico, por outro lado, reforçou a 

histórica dualidade do ensino médio, que reservava para os pobres o ensino técnico e para as 

classes mais abastadas a possibilidade de prosseguir os estudos. (KUENZER, 2001). 

 Na essência, os golpes no Brasil são antipopulares, antidemocráticos, antinacionais e 

pró-imperialismo, o professor Frigotto (2016) assevera de forma lúcida que sempre houve 

retrocesso na área social e mudanças com maior ou menor intensidade na educação em todos 

os períodos nos quais prevaleceramas imposições autoritárias, portanto, estamos apenas 

mencionando que não há novidade na reforma do Ensino Médio nos dias contemporâneos 

manifestado pela Lei nº 13.415/17, como as Leis que dilapidaram a legislação trabalhista e 

previdenciária, austeridade fiscal, entre outras, são práticas usuais que já se tornaram 

recorrentes das contrarrevoluções preventivas, antídoto da burguesia na luta de classe. Pois 

para ampliar a sua capacidade acumulativa o capital não tem limites e impõem as mudanças 

que julgam indispensáveis para garantir a perpetuação do paradigma produtivo. (FRIGOTTO, 

2016; RAMOS; FRIGOTTO, 2016; LOMBARDI; LIMA, 2016; MAZZA, 2016). 

 Com efeito, a partir da segunda metade da década de 1970 e no transcorrer dos anos 

1980, a sociedade civil organizada renovou as suas apostas para garantir a transição do regime 

de exceção para a decantada redemocratização. Para Sader (1998), a participação orquestrada 

da população através de atos públicos de rara beleza cívica, de modo memorável, foi 

primordial para o encerramento do repugnante ciclo da ditadura militar.   

 
Defesa dos Direitos Humanos - Movimento que praticamente, nasceu junto com a 
ditadura, reunindo líderes políticos, intelectuais, religiosos, e até militares que 
defenderam corajosamente os presos políticos e todos os cidadãos ameaçados pelos 
órgãos de repressão. 
Campanha da Anistia – Desenvolveu-se paralelamente ao movimento pelos direitos 
humanos, convergindo, a partir de 1975, para a reivindicação especifica da “anistia 
ampla e irrestrita” a todos os perseguidos políticos, presos ou exilados pelo regime 
autoritário, conquistada em 1979. 
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Movimento contra o custo de vida – Organizado por associação de moradores, 
comunidades religiosas e grupos de mulheres, teve forte atuação entre 1968 e o final 
dos anos 70, lutando contra a carestia e o arrocho salarial. 
Campanha pela Constituinte – Defendida timidamente a princípio nas convenções 
do MDB, a proposta de uma Assembleia Nacional Constituinte como primeiro passo 
para redemocratização do país ganhava corpo na sociedade civil por volta de1979-
1980. 
Campanha pelas Diretas – A luta pela realização e eleições diretas para presidente 
da República já em 1985 ganhava a adesão de todo o país em 1984 e, apesar de 
derrotada, mostra que a sociedade brasileira não queria mais o regime militar. 
(TEIXEIRA, 1993, p. 166). 

 

 Apesar da pluralidade dos movimentos populares na década de 1980, grosso modo, 

eram portadores de identidades ideológicas heterogêneas. Contudo, a maioria dos grupos 

políticos articulava as suas demandas por condições arrazoadas de habitação, transportes, 

custo de vida e reforma agrária. Por meio da luta sindical exigiam melhores salários, além de 

pautarem a anistia aos presos políticos e exilados e o respeito aos direitos humanos, que eram 

vilipendiados pela ditadura militar. (SADER, 1988; TEIXEIRA, 1993). 

 O que acabamos de sublinhar é a expressão mais contundente do povo ocupando os 

espaços públicos para colocar definitivamente em cheque o poder autoritário dos militares, 

que suportaram o quando puderam as pressões advindas das vozes roucas das ruas. As massas 

clamavam por democracia, por conseguinte, o término da obtusa ditadura militar, civil e 

empresarial. Isso posto, representou um paradigma de transição conservadora já que militares 

de alta patente e os políticos mais influentes conduziram a abertura de forma “lenta, gradual e 

segura”. Podemos mencionar a frustração da população com a derrota da emenda “Dante de 

Oliveira”, que propunha eleições diretas para eleger o presidente da República, a decepção foi 

materializada pelo Congresso Nacional vinculado com o conservadorismo e a própria 

ditadura, que não aprovou a possibilidade dos cidadãos exercerem livremente o direito de 

escolher o seu presidente. (TEIXEIRA, 1993). 

 Seja como for, para Costa (1995) o principal elo articulador dos movimentos 

populares, que fervilhavam com entusiasmo juvenil nos anos 70 e 80, é meritório o arrojo dos 

metalúrgicos do ABC paulista, a região que teve a mais notável concentração industrial do 

país, com ênfase para as montadoras de veículos multinacionais e toda a sua cadeia produtiva. 

Os trabalhadores metalúrgicos desafiaram as autoridades da ditadura com coragem e 

sabedoria, por meio de massivos movimentos paredistas, contribuindo, dessa forma, para lutar 

pelos direitos corporativos e pelo regime democrático. No ano de 1976, a grande imprensa 

impactou a sociedade, por meio da divulgação de um relatório do Banco Mundial sinalizando, 

que o governo brasileiro, com a participação do todo poderoso ministro da economia Antônio 
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Delfim Neto (1928 -), havia manipulado, através de fórmulas matemáticas suspeitas, os 

índices inflacionários, o que por sua vez, significou perdas salariais para a classe trabalhadora 

em 1973, auge do “milagre econômico”. 

 O combativo sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema com 

assessoria técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) iniciou ampla campanha para repor o prejuízo da ordem de 34,1% nos salários 

impostos pela ludibriação promovida pelo Estado, com objetivos bem arquitetados de não 

repassar o valor real da inflação, limitando a capacidade de ganhos salariais. 

 
As greves de maio de 1978 possibilitaram que os operários e demais trabalhadores 
alcançassem ampla e importante vitória que não poderia ser restrita apenas à 
imediata conquista de antecipações dos resultados nos reajustes salariais, que 
variavam entre 13% e 20%, e a readmissão dos demitidos, mas que ser analisada 
num contexto, inserido na luta contra o regime militar. É a primeira vez no pós 64 
que a mobilização dos trabalhadores obriga os patrões e o governo a cederem em 
suas políticas salariais, um dos pilares básicos da política econômica e fundamental 
para a manutenção dos reajustes salariais sob o mais estreito controle governamental 
(COSTA, 1995, p. 33). 

 

 Nesse sentido, as greves da aristocracia do operariado brasileiro ganharam dimensões 

inimagináveis, pois não ficaram restritas geograficamente ao polo automobilístico da Grande 

São Paulo, já que outras categorias profissionais também cruzaram os braços em todo o 

território nacional. As paralisações tornaram-se comuns, porém no caso específico do 

sindicato dos metalúrgicos, as assembleias reuniam 120 mil trabalhadores ‘acomodados’ no 

lendário estádio de Vila Euclides em São Bernardo, SP, sempre conduzidas pelo jovem 

carismático líder sindical, Luiz Inácio Lula da Silva38 (1945 -). Dito isso, foi à presença do 

povo na rua que assegurou a transição para a redemocratização da sociedade brasileira, pois 

não é possível imaginar que os militares deixariam o poder sem forte pressão dos setores 

organizados da sociedade civil como os sindicatos, universidades, entidades de classe, igreja 

católica entre outros. Durante toda a década de 80, a sociedade esteve mobilizada acumulando 

sinergia para lutar pela inclusão de direitos historicamente reivindicados na Carta 

Constitucional de 1988 e nas eleições de 1989 polarizadas entre as forças conservadoras e 

progressistas. (COSTA, 1995; MATTOSO, 1999; PILAGALLO, 2006). 

 De acordo com as reflexões do economista José Luís Fiori (1999), a Constituição de 

1988 foi o único momento que foi cristalizado o pacto social em que os trabalhadores 

                                                             
38Que viria a ser um dos políticos mais influentes do Brasil e tornou-se mais conhecido após a fundação do 
Partido dos Trabalhadores (PT) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) ambos na primeira metade da 
década de 1980. 
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conseguiram se impor por intermédio da suas respectivas organizações  perante as classes 

dominantes da sociedade. Aproveitamos o ensejo para reconhecer e chancelar as correntes 

ideológicas que lucidamente comprometidas com o salto de consciência organizativa da classe 

trabalhadora, os estudantes, os intelectuais orgânicos dos trabalhadores, legítimos 

representantes da vanguarda da população no sentido de fazer com habilidade a luta de classe 

e obter conquistas memoráveis na Constituição Cidadã de 1988.  

 A apoteose da classe trabalhadora progressista foi evidenciada nas eleições de 1989, 

com a sociedade polarizada entre as propostas do retirante nordestino, operário e líder 

sindical, Lula, portador de uma agenda com os compromissos elencados para a população 

historicamente excluída. Mas a burguesia conservadora não tinha, naquele momento, 

nenhuma simpatia pela possível vitória de Lula. Portanto, a classe dominante articulou o 

apoio de atores sociais importantes como: a grande imprensa, sindicatos patronais dos mais 

diversos segmentos produtivos, bancos, latifundiários, industriais e de forma ‘hábil’, a 

burguesia cooptou parcela importante dos trabalhadores, ao receber o apoio do sindicato dos 

metalúrgicos de São Paulo que “decidiu” pelo candidato da burguesia alinhado com os 

interesses dos capitalistas. Entretanto, a elite necessitava de um nome para se contrapor ao 

candidato Lula que tinha a simpatia manifestada dos movimentos sociais progressistas. 

Muitos foram chamados, mas o escolhido foi o “caçador de marajás”, filho dileto da 

burguesia mais conservadora e atrasada, Fernando Collor de Mello (1949 -), então governador 

de Alagoas39 (MARKUN, 2004; PILAGALLO, 2006). 

 Que destino inglório para o povo brasileiro, os anos 80, já mencionado nesta 

dissertação, é considerado pelos economistas de um modo geral como sendo a “década 

perdida”, em razão do baixo dinamismo econômico. Entretanto, foram os anos de ouro para a 

população que participou efetivamente do processo de redemocratização com todos os seus 

percalços, são inegáveis os avanços no campo social no que correspondente à década de 1980. 

                                                             
39Fernando Collor de Mello era produto do regime militar. Em 1979, com menos de 30 anos entrara na política 
como prefeito nomeado de Maceió. Três anos mais tarde, foi eleito deputado federal pelo PDS. No Colégio 
Eleitoral, ficou com Paulo Maluf, juntou-se depois ao PMDB, elegendo-se governador de Alagoas. Não demorou 
a aparecer na imprensa como “caçador de marajás”, referência aos caros e ineficientes funcionários públicos de 
seu Estado. Faixa preta de caratê, bem vestido, brilhantina no cabelo, Collor tinha a imagem de playboy que fora 
nos anos 70. Sem dar importância a partido, chegou ao segundo turno a bordo de uma coligação de partidos 
nanicos com o Partido da Reconstrução Nacional (PRN) à frente. Foi o candidato da direita. Luiz Inácio Lula da 
Silva era produto do novo sindicalismo. Nascido em Garanhuns, em Pernambuco, só seria alfabetizado aos dez 
anos. Aos 19 anos, encontrou trabalho em uma metalúrgica em São Paulo, onde perdeu o dedo mínimo da mão 
esquerda em um acidente de trabalho. Durante o regime militar, não se interessava por política, queria apenas 
vantagens materiais para a sua categoria profissional. A partir de 1978, liderou greves dos metalúrgicos. Foi com 
a projeção obtida nesses movimentos que entraria para a política partidária, fundando o PT. Em 1989, era o 
candidato da esquerda. (PILAGALLO, 2006, p. 43). 
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Mas o desfecho da primeira eleição direta após a derrocada da ditadura militar foi um desastre 

para as pretensões de retomar o Projeto de desenvolvimento nacional com soberania e maior 

envolvimento das classes subalternas. (DEDECA, 1999; SAMPAIO JR., 1998; 2004). 

 Segundo as reflexões de Dedecca (1999), a eleição de 1989 a rigor teve o intuito de 

definir “a trajetória de organização da sociedade para os anos 90”, e ainda de acordo com o 

mesmo pesquisador, o que estava em jogo no pleito eleitoral era a escolha das opções de 

desenvolvimento do país para o início do século XXI. O triunfo de Collor expressou mais 

uma vez na História do Brasil o êxito dos setores conservadores que aderiram à agenda 

neoliberal, a qual o governo colocou em prática a mola propulsora do desmonte da Nação que 

visa às políticas de abertura da economia sem contrapartidas do capital internacional. 

 O governo Collor40 conseguiu a proeza de desagradar os ‘descamisados’ e a ‘classe 

abastada’, ou seja, os pobres, a classe trabalhadora, através de atitudes premeditadas com o 

início dos desmontes dos serviços públicos, a abertura dos portos para as mercadorias 

dealhures contribuindo para a “quebradeira” geral de setores importantes da cadeia produtiva, 

muitos empresários foram à bancarrota e dispensaram milhões de trabalhadores, além do 

‘sequestro’ das cadernetas de poupança retirando de forma abrupta o dinheiro da economia. 

Provavelmente o caçador de marajás e o seu séquito de seguidores da República de 

Alagoasnão refletiram, à luz da obra clássica da política moderna,“O Príncipe”, do filósofo 

Nicolau Maquiavel (1469-1527). Não satisfeito em realizar toda sorte de perversidades com a 

ralé, o presidente Collor, conseguiu a proeza de decepcionar os seus “mecenas”, que 

apostaram alto no governo com a incumbência de modernizar o país. (MARKUN, 2004; 

PILAGALLO, 2006). 

 Um governo que desagrada “gregos e troianos”, sem base parlamentar consistente de 

apoio, perdendo a cada dia o prestígio com a população e as denúncias de corrupção 

contribuíram para a queda de Collor, por intermédio do impeachment, assim sendo, a 

experiência deste governo foi meteórica entre (1990 e 1992), porém abriu caminho para o 

aprofundamento da pauta neoliberal e o solapamento das possibilidades de construção de 

outra trajetória para o país que não fosse a barbárie do retrocesso colonial. (SAMPAIO JR., 

1999; PILAGALLO, 2006).   

 A malfadada experiência de Collor de Mello serviu de alerta para a burguesia não 

cometer o desatino de apostar as suas cartas em aventureiros, portanto, diante do fracasso 

retumbante do “caçador de marajás” que foi defenestrado do governo,a elite foi encontrar o 
                                                             
40  Collor pelo menos tinha avisado que deixaria “a esquerda perplexa e a direita indignada” (PILAGALLO, 
2006, p. 49). 
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perfil conciliador do sociólogo Fernando Henrique Cardoso (FHC), com carreira acadêmica e 

política bem sucedida. Em 1994, era senador da República e atuou com destacada 

desenvoltura à frente do ministério das Relações Exteriores e da Economia do presidente 

Itamar Franco (1930- 2011). No período em alusão, FHC teve papel proeminente na equipe 

econômica que formulou e implantou o Plano Real que, em virtude do seu sucesso, foi o 

principal cabo eleitoral na vitória de FHC contra Lula em 1994.  

 
A aprovação popular da nova moeda, a décima da história do País, foi imediata. Mal 
dava acreditar que uma moeda sem tradição, num país às voltas com problemas de 
inflação crônica, pudesse começar valendo mais que o dólar. A sobrevalorização 
cambial se revelaria um problema mais tarde, mas naquele período de campanha 
eleitoral tudo o que a população sabia é que tinha finalmente uma moeda forte e 
estável – e que o pai que a engendrara era FHC. (PILAGALLO, 2006, p. 73). 

 

 Foi surpreendente e ao mesmo tempo estarrecedora a carta de despedida do Senado 

Federal, proferida pelo presidente eleito, pois FHC em seu discurso afirmou:   

 
Eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada da história do 
Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado, político que ainda atravanca o 
presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas, ao seu 
modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista. 
(CARDOSO, 1994, p. 10). 

 

 Tal despautério não é a narrativa de um acéfalo ou aventureiro, muito pelo contrário, 

o autor do discurso tem conhecimento de causa é o “príncipe da sociologia”, intelectual com 

projeção internacional, respeitado no meio acadêmico, mais do que isso, construiu sólida 

carreira política. O presidente Fernando Henrique que desenvolveu a Teoria da 

Dependênciademonstrou, na sua despedida do Senado, todo o seu ressentimento com 

referência à Era Vargas que foi estigmatizada por FHC como um período para ser superado 

para o Brasil entrar definitivamente na economia mundial, com novos fluxos de inovação 

tecnológica, investimentos nos setores produtivos etc. Na visão de FHC, era primordial 

reformar o aparelho do Estado por meio de ações como demissão de servidores, 

contingenciamento de recurso das áreas sociais, privatizações, redução da capacidade de 

investimento estatal, e aposta no papel do mercado em detrimento do Estado. 

(SANTAYANA, 1994; CABRAL, 2004). 

 Coube ao presidente Fernando Henrique Cardoso, secundado pelo capital financeiro, 

com incondicional apoio dos meios de comunicação de massa, ampla e dócil base 

parlamentar, fazer aprovar os projetos do poder executivo sem maiores questionamentos. O 

então presidente contava com significativo capital político no primeiro mandato entre 1995-
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1998, junto às classes populares ancorado no sucesso do Plano Real. Não havia momento 

mais propício para reiniciar a obra inacabada de Collor, ou seja, o desmonte do Estado 

brasileiro, por intermédio do programa de privatizações. Transferindo os ativos públicos 

construídos com o suor do povo brasileiro, principalmente durante o período nacional 

desenvolvimentista de 1930-1970, em poucos anos de governo FHC, vendeu na ‘bacia das 

almas’ as empresas estatais estratégicas para o setor privado, em transações suspeitas, porém 

encobertas pela grande mídia comprometida com o projeto neoliberal de tornar o Estado 

mínimo para as questões sociais e máximo para os capitalistas especuladores do mercado 

financeiro. (BIONDI, 2001; RIBEIRO JR. 2011). 

 O saudoso jornalista Aloysio Biondi (1936-2000) foi um crítico contumaz da 

maneira como as privatizações foram conduzidas pelo governo de “lesa-pátria”. Como 

resultado da sua obstinada investigação escreveu o livro, “O Brasil privatizado um balanço do 

desmonte do Estado”,que em apenas quarenta e duas páginas, expõe, de maneira didática e 

esclarecedora, o vergonhoso processo de privatizações ocorridas no país com o silêncio 

obsequioso dos segmentos sociais, que deveriam denunciar a “venda” do Brasil, já que não 

faltaram denúncias dos sindicatos, partidos progressistas, acadêmicos, entre outros. 

 De acordo com os relatos de Aloysio Biondi (2001), o presidente FHC implantou o 

programa de privatizações com valores ínfimos, teve a ousadia de financiar os 

compradores,sempre defendendo a tese de não haver alternativas. Entretanto, a experiência de 

outros países que a equipe econômica do governo FHC conhecia, demonstrava que essa 

argumentação era falaciosa. Diante disso, como foi crível ao governo atuar com autoritarismo 

deslocando o patrimônio público, construído durante decênios para poucos grupos capitalistas 

que não tinham recurso para pagar a União? Como expressar a falta de indignação da 

sociedade?  

 Ainda seguindo a análise do autor, a narrativa que permitiu o convencimento de 

forma majoritária da população foi orquestrada sem escrúpulo pelos oligopólios midiáticos, 

que por sua vez, dominam os meios de comunicação de massa, apoiaram ou ‘venderam’ os 

seus espaços jornalísticos, propagandas, tornando-se aliados das forças arrebatadoras na 

defesa das privatizações. Desse modo, a imprensa promoveu campanhas de desmoralização 

das empresas públicas, com o discurso da ineficiência, dos privilégios, do desperdício, da 

corrupção, do cabide de empregos, dos elevados salários e o esgotamento dos recursos do 

Estado para cobrir os rombos das estatais. É importante ressaltar que a sociedade brasileira 

não teve a capacidade de interpretação política e cívica sobre o papel das estatais, pois elas 
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não são patrimônio do governo de plantão que teria carta branca para ‘negociá-las’. O 

governo é o administrador do aparelho público, cujos verdadeiros donos são o povo brasileiro. 

 É oportuno registrar que a maioria da população despolitizada, deseducada e 

desprovida de senso crítico, após a lavagem cerebraldas peças de propaganda bem pagas, 

auxiliaram no processo de convencimento, dito de outra forma, a conquista da hegemonia na 

sociedade. Por tudo isso, não devemos esquecer as promessas do presidente FHC e o seu 

establishment, que vociferaram com prepotência e arrogância as benesses advindas das 

privatizações, por meio de maior eficiência, tarifas mais baratas, investimentos em 

infraestrutura, entre outras.  (SAMPAIO JR., 1999; BIONDI, 2001; RIBEIRO JR. 2011). 

 Levando em consideração os argumentos construídos por Mattoso (1999) e Biondi 

(2001) as frações mais organizadas e politizadas da classe trabalhadora, tentaram resistir de 

forma hercúlea contra a entrega do patrimônio da sociedade, com os recursos limitados 

(financeiros, comunicação, mobilização, etc.), fizeram grande esforço para dialogar e debater 

com os ‘cidadãos’ para explicar que os desdobramentos das privatizações seriam nefastos 

para o futuro do País. 

 Em resumo, na opinião de Biondi (2001) o debate sobre as privatizações era tema 

proibido, uma imposição das oligarquias da mídia que tinham ‘interesses suspeitos’, os 

opositores das privatizações eram chamados de jurássicos publicamente pelo presidente FHC, 

e foram literalmente ridicularizados, lançados no ostracismo, pasmem, eram rotulados como 

os inimigos da modernidade neoliberal, que segundo a mídia e o governo seria a redenção do 

povo brasileiro.  

 Com o advento da onda neoliberal os governantes reduziram o tamanho do Estado 

em vários países com arraigada tradição de serviços públicos de excelência universalizados 

para a maioria da população, em tese um legado conquistado pelos compromissos das classes 

durante os Trinta anos gloriosos do Pós-Guerra nas nações imperialistas. Porém, diferente das 

privatizações que ocorreram no Brasil, que privilegiou a concentração de capital e o 

monopólio de segmentos produtivos importantes, inclusive com a presença de estatais 

estrangeiras. Principalmente na Europa Ocidental ficou evidente a pulverização das ações das 

estatais, que eram adquiridas pelos cidadãos em vários países, cujas regras estavam 

previamente estabelecidas, justamente para evitar o fortalecimento das corporações que já 

eram muito poderosas e influentes.  

 
A febre da privatização e o impulso ao chamado neoliberalismo teve seu ponto de 
partida na Inglaterra com a primeira-ministra Margaret Thatcher. Mas mesmo a 
“dama de ferro” fez tudo diferente do governo Fernando Henrique Cardoso: a 
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primeira privatização não representou a doação de empresas estatais, a preços 
baixos, a poucos grupos empresariais. Ao contrário: seu objetivo foi exatamente a 
“pulverização das ações, isto é, transformar o maior número possível de cidadãos 
ingleses em “donos” de ações, acionistas das empresas privadas” [...] (BIONDI, 
2001, p. 13). 

 

  No caso brasileiro é possível afirmar que somos mais neoliberais que a Inglaterra de 

Margaret Thatcher (1925-2013), a “dama de ferro” não teve a desfaçatez do “príncipe dos 

sociólogos” na presidência do Brasil. No documentário “Privatizações a distopia do capital”, 

do cineasta Silvio Tendler, o depoimento do economista Pochmann é elucidativo e deveria 

causar indignação na população, o mencionado professor da Unicamp, asseverou que o 

processo de privatização adotado no Brasil foi o segundo que mais privatizou no mundo, pois 

o primeiro lugar coube à União Soviética na sua transição do regime socialista para a 

economia de mercado. No caso brasileiro US$ 100 bilhões foram transferidos do setor público 

para a iniciativa privada sem contrapartida para a população, pois no período em que foi 

intensificada a venda do patrimônio houve a eliminação de 500 mil postos de trabalho, além 

disso, 15% do PIB da nação foram parar nas mãos das corporações que assumiram as estatais, 

geralmente transnacionais ou estatais dos países desenvolvidos. (POCHMANN, 2014). 

 Os arautos do neoliberalismo, introjetados na alta burocracia do Estado, têm uma 

cabeça absolutamente feita, através das suas respectivas formações geralmente realizada nas 

universidades norte-americanas, o principal centro difusor das ideias contidas no Consenso de 

Washington. Os governantes brasileiros a partir da última década do século XX, com maior 

ou menor abnegação aos princípios da cartilha neoliberal, passaram a servir de modo 

submisso aos interesses do capitalismo financeiro, das corporações transnacionais que 

representam o imperialismo no território brasileiro. Como não é possível servir a dois 

senhores, os presidentes que assumem o governo e a burguesia endógena fizeram a opção pela 

renúncia do nacional desenvolvimentismo e da soberania do País, ao priorizarem a aliança 

com a elite orgânica mundial41, por sua vez, subestima a capacidade e importância do povo 

brasileiro que ficou relegado às margens da modernização dos padrões de consumo, 

exclusividade da minoria integrada nos circuitos do neoliberalismo. Além disso, com o 

abandono de projetos relativamente autônomos de industrialização e inovação tecnológica, 

soçobrou a especialização produtiva regressiva, em tese caracterizando a tragédia sem 

precedente para o Brasil, uma vez que voltamos a ser fornecedores de commodities, trocando 

                                                             
41  As elites orgânicas mundiais: lideranças políticas, empresariais, acadêmicas e tecno-científicas, reunidas por 
laços de interesses comuns.  
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em miúdos, matéria-prima com baixíssimo valor agregado. (FURTADO, 1992; SAMPAIO 

JR. 2018; GODEIRO; SOARES, 2016; VIEIRA, 2018; CAMPOS, 2018). 

 

 2.5 Desindustrialização, especialização produtiva e o fim da soberania nacional 

 

 Não foi mera casualidade a abertura dos portos, ou seja, do mercado interno 

brasileiro sem critérios, as desregulamentações promovidas com o objetivo de flexibilizar as 

regras que protegiam os interesses soberanos da nação, as privatizações espúrias do 

patrimônio público,cujas empresas eram fundamentais para articular as cadeias produtivas; 

tais eventos foram nocivos para o desenvolvimento das forças produtivas imprescindíveis, no 

que concerne àciência, tecnologia e inovação. Dito de outra maneira, estamos afirmando que 

a indústria sofreu consequências avassaladoras desde a implantação da agenda neoliberal no 

país e do Plano Real até os dias hodiernos, a escolha das autoridades e da própria burguesia 

foi pela importação dos bens manufaturados, a sobrevalorização cambial, a taxa de juros nos 

píncaros. Desse modo, explicitou o favorecimento para a especialização produtiva do país, 

tendo como modus operandi, a exportação das commodities associadas às atividades 

econômicas agropecuárias e minerais, em detrimento dos produtos de maior valor agregado 

que necessitam da transformação no setor industrial e transferências de recursos do Estado 

para a pesquisa e inovação. Sem tecnologia e inovação não há desenvolvimento de 

mercadorias com alto valor agregado. (MATTOSO, 1999; POCHMANN, 2016, SAMPAIO 

JR, 2018). 

 Para trazer clareza a esse debate, a posição de Pochmann (2016) é importante para 

discorrer que a industrialização é conditio sine qua non para a solidificação da moderna 

sociedade urbana, não há registro, nos dias contemporâneos, de nação soberana e com forças 

produtivas desenvolvidas associadas apenas às atividades agropecuárias ou minerais. 

Portanto, a industrialização configura as potencialidades bem como as limitações do 

desenvolvimento material da sociedade, com destaque para os países da periferia do 

capitalismo, que não podem renunciar à indústria como meio para conseguir aliar 

desenvolvimento econômico e justiça social.  

 A pesquisa de Pochmann, sistematizada no livro “Brasil sem industrialização: a 

herança renunciada”, no qual o economista descortina o estágio incipiente, o apogeu e o 

perigeu da experiência de industrialização brasileira, são apresentadasas opções políticas e por 

pressuposto, as escolhas que materializaram o calvário da industrialização nacional, 
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construída com enormes sacrifícios por uma hegemonia de interesses políticos e econômicos, 

que por sua vez, ousou e desafiou os inimigos internos do processo industrial, representados 

pela aristocracia agroexportadora. Do ponto de vista externo, as potências do capitalismo não 

vislumbravam como alvissareira a expansão industrial no Brasil principalmente os Estados 

Unidos.   

 
Apesar do seu impedimento após dois anos do início de gestão, o programa de 
reformas neoliberais de Collor de Mello teve continuidade nos dois mandatos 
seguidos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Neste sentido que 
o aprofundamento da desconstituição do Estado desenvolvimentista por 
políticasliberalizantes ao longo da década de 1990 inseriu passiva e 
subordinadamente o país à globalização financeira e desindustrializante. 
(POCHMANN, 2016, p. 111). 

 

 Com a clarividência daqueles que mergulham fundo na alma do povo brasileiro, foi o 

mineiro Guimarães Rosa (1908-1967) que escreveu a célebre frase no livro Sagarana, “O sapo 

não pula por boniteza, mas, porém por precisão”(ROSA, 1984). Temos a convicção que 

homens com a nobreza de Guimarães Rosa, profundo conhecedor da brasilidade, foram e 

continuam sendo intérpretes do Brasil real e contribuem em qualquer quadra histórica para a 

compreensão dos Dois Brasis:42o do sertão profundo e o da modernidade.  

 Noutras palavras, fora justamente a necessidade que criou as condições imperiosas 

para o desenvolvimento industrial, assim tomamos a liberdade para adaptar a frase de Rosa, 

“O Brasil não se industrializou por boniteza, mas, porém por necessidade”. O País fomentou a 

industrialização para substituir as importações, o Estado intervencionista investiu 

maciçamente na indústria de base, havia uma fração da burguesia que carreou seus capitais 

para a manufatura, os camponeses oriundos dos mais longínquos rincões do Brasil migraram 

para as cidades para labutar nas fábricas, comércio, construção civil, entre outros. Um olhar 

com a perspectiva histórica sobre o Brasil identifica o salto de uma economia essencialmente 

agrária e exportadora, no início do século XX, para no final do mesmo século tornar-se uma 

das economias mais promissoras da periferia do capitalismo urbano e industrial. (CARDOSO 

DE MELLO; NOVAIS, 2010; POCHMANN, 2008; 2010; 2016). 

 Para Pochmann (2016), tendo em vista essas considerações, o país era a economia 

mais dinâmica do capitalismo durante o século 20, razão pela qual se perdurasse o ritmo de 

crescimento econômico observado até o findar dos anos 1970, o Brasil seria seguramente hoje 

a terceira potência econômica mundial (a nossa frente apenas EUA e China), teríamos uma 

carga tributária de 24% do PIB, com o quadro de pauperização suprimido de nossa sociedade, 

                                                             
42Título do livro do economista francês Jaques Lambert (1901-1991). 
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além disso, 85% da classe trabalhadora convertida ao assalariamento e à plenitude de direitos 

sociais e trabalhistas.  

 Quem se exprime nestes termos é Cardoso de Mello e Novais (2010) e Sampaio Jr. 

(2018), por ignorância ou má fé abdicar o projeto nacional desenvolvimentista e entrar de 

forma cega na globalização financeira de modo passivo e subserviente foi uma decisão 

política dos governantes e uma opção da elite brasileira. Estamos refletindo à luz do 

esvaziamento do tecido industrial e da reprimarização econômica, atos que lançaram o país 

de volta ao passado, e não é ficção, quando pensávamos que estávamos batendo à porta das 

potências hegemônicas para exigir o nosso lugar entre os países industrializados e ditos 

civilizados. Eis que eclode a Terceira Revolução Industrial, notadamente nos países centrais a 

partir de 1970. E o Brasil conseguiu, conforme relatamos nos parágrafos anteriores, 

reproduzir através da cópia e da transferência dos pacotes tecnológicos o padrão industrial da 

Segunda Revolução Industrial, no que diz respeito ao novo paradigma tecnológico imposto 

pela Revolução da microeletrônica, os nossos instrumentos eram frágeis ou inexistentes já que 

o processo requeria investimento em ciência, tecnologia e inovação, maciços recursos 

alocados em educação da mão-de-obra do ensino fundamental à pós-graduação, e por motivos 

concorrenciais entre as nações, um Estado forte para direcionar os investimentos. 

Infelizmente, o país não tinha naquela oportunidade os pré-requisitos indispensáveis para 

disputar espaço na Revolução técnico-científico informacional, diante disso, perdemos o 

‘bonde da história’. 

 Sem tergiversar, e concordando com Sorrentino (2017), quem industrializou o Brasil 

foi o Estado, as grandes empresas de base, infraestrutura como petróleo, química, mineração, 

energia, bancos de fomento, entre outras, eram frutos das decisões políticas e planejamento 

com regras estabelecidas pela burocracia estatal. O setor privado sempre atuou a reboque dos 

investimentos público, ou melhor, o mercado não assumiu a condição de vanguarda no que 

diz respeito aos gastos estratégicos. Portanto, a desindustrialização está situada no âmago dos 

desinvestimentos observados atualmente no País, não há razão para produzir em larga escala 

aço, energia, telecomunicações geralmente bens e serviços fornecidos para a indústria, e, por 

conseguinte, para expandir os investimentos em ciência e tecnologia somente faz sentido com 

o dinamismo da indústria.  

 Nesse quadro teórico-analítico, abriremos um preâmbulo para destacar a chegada ao 

governo de uma coalizão de caráter progressista e popular, tendo como eixo catalisador o 

Partido dos Trabalhadores (PT) e o seu principal expoente político, Lula, que ganhou 
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notoriedade como o mais influente personagem do novo sindicalismo na segunda metade dos 

anos 1970, e no decorrer das duas últimas décadas do século XX, o PT e Lula tornaram-se a 

oposição mais consistente contra a agenda neoliberal e o desmonte do Estado brasileiro. Foi 

justamente os perdedores lesados pela voragem do neoliberalismo, representados pelos 

trabalhadores urbanos e do campo, pequenos proprietários, microempresários, frações da 

classe média que decidiram nas eleições de 2002, que asseguraram a vitória do ex-sindicalista 

para presidir o País. (POCHMANN, 2010; 2012; SICSU, 2013). 

 
Ninguém pode negar: o Brasil mudou para melhor. Dez anos de governo do PT e de 
seus aliados proporcionaram profundas mudanças econômicas e sociais. A sociedade 
mudou. A desesperança dos anos 1990 foi transformada em otimismo e em uma 
nova pauta de desejos e exigências. Os governos do PT e de seus aliados geraram 
também uma aglutinação oposicionista composta de forças neoliberais, de seitas 
conservadoras, de grupos rentistas, de famílias que controlam grandes meio de 
comunicação, de altos funcionários de carreira de Estado e, por último e com menos 
importância, três ou quatro partidos políticos. (SICSÚ, 2013, p. 57).  

  

 Essa é uma questão que nos parece central na acirrada disputa pela hegemonia na 

sociedade brasileira, no qual os oposicionistas das principais políticas implantadas pelo PT 

controlam os meios de comunicação, os meios de produção, exercendo histórica influência em 

todos os setores sociais, os tentáculos da burguesia em um país fragmentado e com tradição 

colonial como o nosso penetram nos poderes executivo, legislativo, judiciário.  

 Em outras palavras, programas como Bolsa Família foi meritório e reconhecido 

internacionalmente por retirar 40 milhões de pessoas da pobreza absoluta, a geração de 22 

milhões de empregos formais, significou mobilidade na base da pirâmide social, o programa 

Minha Casa Minha Vida (MCMV), aliado com a oferta de crédito bancário acessível para a 

classe trabalhadora com baixo rendimento, significou o aquecimento da cadeia produtiva da 

construção civil, a valorização do poder de compra do salário mínimo ampliou, sobretudo, o 

consumo de alimentos, além de bens duráveis como: eletrodomésticos, eletroeletrônicos, 

automóveis, motos, etc. Dito isso, o mercado interno ficou dinâmico e materializou os annus 

mirabilis, em suma condição primordial para a crise mundial de 2008, não ter efeitos tão 

perversos sobre o País, por meio da adoção de políticas econômicas anticíclicas. 

(POCHMANN, 2010; SICSÚ, 2013; SOUZA, 2016). 

 Num parágrafo seminal, Pochmann (2012) identifica que as classes populares em 

emergência personificam-se através da despolitização individualista ao se adaptar sem 

questionar a sociedade capitalista. Ficando evidente a ausência dos movimentos sociais 

tradicionais como as associações de moradores, partidos políticos, entidades estudantis e 



97 
 

 
 

sindicais, portanto, repercute para o conjunto da nova classe trabalhadora os aspectos 

predominantemente mercadológicos. Ademais, essa postura em consonância com o modus 

operandi do neoliberalismo gerando conformismo, ou seja, um comportamento coletivo 

alienado que se torna um obstáculo para as transformações estruturais para a sociedade 

brasileira neste início do século XXI.  

 O que acabamos de sublinhar cristaliza a incorporação do discurso e do 

comportamento introduzido por intermédio do individualismo cínico massificado, pelos 

axiomas da ideologia neoliberal plenamente assumida pela maioria da população brasileira. 

Principalmente Pochmann (2012) e Souza (2016) A ralé brasileira43, em uma sociedade 

fraturada, assumiu princípios do culto irracional das virtudes do mercado defendidas pelos 

teóricos  do neoliberalismo, com postura desprovida de solidariedade de classe, algo típico de 

uma sociedade de serviços onde prevalecem os agregados sociais, o trabalho por conta 

própria, e na atual conjuntura o arrebatador discurso vazio de sentido metodológico e 

cognitivo do ‘empreendedorismo’ em conjuntura de elevada desagregação social, muitos 

empregos precários são vinculados à modernidade cibernética dos aplicativos desenvolvidos 

no Vale do Silício (EUA). De acordo com Pochmann (2012; 2017) e Sicsú(2010) enfrentar 

esse cenário de barbárie requer luta de classe e solidariedade, entretanto a “sociedade” 

brasileira se afastou consideravelmente dos ideais de soberania, condição imperiosa para 

reconstruir o nosso projeto nacional de desenvolvimento e padrões civilizatórios. Foi o genial 

Lima Barreto (1881-1922), que vaticinou no livro “Os Bruzundangas” de 1923, ao 

asseverar“O Brasil não tem povo, tem público”. 

 Com propósitos bem delineados de estudar com fecundidade os obstáculos e 

potencialidades da sociedade brasileira, logo podemos mencionar as reflexões de Sérgio 

Buarque de Holanda (1902-1982) que desenvolveu com maestria o pensamento versando 

sobre a expansão econômica do Brasil, como um sucessório de “milagres” relacionados com a 

produção de matérias-primas, para abastecer o mercado externo (os ciclos da cana-de-açúcar, 

ouro, café, e após a Grande Depressão de 1929, a industrialização). Segundo o historiador 

Buarque de Holanda, esses ciclossalvaram o Brasil da crise profunda, entretanto os ciclos 

econômicos, de relativa prosperidade, são insuficientes para criar ambiente favorável para o 

vigoroso desenvolvimento da nação. (POCHMANN, 2009). 

 Diante deste quadro analítico épossível identificar convergência nos estudos de 

Pochmann (2010; 2012; 2016) e Cardoso de Mello (2010). Aproveitamos o ensejo para nos 

                                                             
43  O termo: “A ralé brasileira” refere-se ao título do livro publicado em 2009, pelo sociólogo Jesse de Souza. 
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apropriar do pensamento do ilustre historiador Buarque de Holanda para fazermos uma 

analogia. Durante o governo Lula, teria ocorrido o “milagre” da valorização dos preços 

internacionais das commodities (agropecuárias e minerais), impulsionadas em virtude do 

excepcional crescimento da economia chinesa, que por seu turno, demandou matéria-prima. E 

o mercado brasileiro especializou-se na Nova Divisão Internacional do Trabalho (DIT), na 

exportação de gêneros agrícolas e minerais brutos, com baixo valor agregado, sem incorporar 

componentes tecnológicos, além disso, são mercadorias que dependem do dinamismo das 

potencias econômicas hegemônicas. Arcary (2020), com rigor metódico, afirma que o Brasil 

está passando por um processo de recolonização ao submeter-se às demandas dos países 

centrais. 

 Com o término do milagre do elevado preço das commodities estimuladas pelo 

crescimento chinês que diminuiu a sua intensidade, com a profunda crise do sistema 

capitalista em 2008, que por sua vez, impactou em primeiro momento os países centrais e na 

sequência, a periferia, assistimos a partir de 2013, a notável decepção da população brasileira 

com o governo, partidos políticos, sindicatos, pois a suposta ‘nova classe média’ insuflada 

pela elite, através dos partidos de oposição e dos meios de comunicação de massa, além das 

manifestações nas redes sociais, contribuiu para que contingentes expressivos da massa 

popular ocupassem os logradouros públicos e reivindicassem de ‘tudo’, do preço do 

transporte, das melhorias no atendimento à saúde, à educação de “qualidade”, empregos com 

melhores salários, contra os gastos do governo nos eventos esportivos sediados no Brasil, 

como a Copa de 2014 e as Olimpíadas no Rio em 2016. Sem delongas, as manifestações 

foram capturadas e direcionadas pelos segmentos mais reacionários e conservadores da 

sociedade. Além do ódio de classe em virtude da ascensão dos pobres a bens de consumo e 

serviços que outrora era um privilégio monopolizado pela classe média, isto posto, foi um dos 

principais motivos que redundaram no Golpe em 2016. (CHAUI, 2013; SOUZA, 2016).  

 Paradoxalmente, no início deste capítulo utilizamos um termo do professor da 

Unicamp João Manuel Cardoso de Mello, que afirmou ser o Brasil antes da Revolução de 

1930 um fazendão horroroso, o mestre em alusão referia-se ao país de economia 

essencialmente agroexportadora na lógica do liberalismo, que imperava durante a República 

Velha, sociedade com ‘vocação agrária’, com a maioria da população miserável concentrada 

nas arcaicas zonas rurais e desprovida de recursos mínimos para viver com dignidade, neste 

sentido prevalecia o despotismo da aristocracia rural, cuja cafeicultura era a grande riqueza da 

nação. (SILVA, 1976; CARDOSO DE MELLO; NOVAIS, 2010). 
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 A mediocridade cobra o seu preço, já que o Brasil reuniu os pré-requisitos 

indispensáveis para realizar a Revolução Burguesa Clássica entre 1930 e 1970, segundo as 

pesquisas de Fernandes (1976) e infelizmente não a fez. Conforme já salientamos à luz de 

consagrados autores que referenciaram o presente capítulo, ficou evidente o extraordinário 

dinamismo econômico combinado com o acelerado desenvolvimento industrial, o fulminante 

processo de urbanização. Tudo isso, feito em apenas três gerações composta por homens que 

assumiram de corpo e alma as transformações da sociedade brasileira. Todavia, o sonho foi 

interrompido e virou pesadelo, visto que era conditio sine qua non aprofundar as 

metamorfoses socioeconômicas em curso, articulada com a Revolução no sentido amplo do 

termo, a classe trabalhadora em virtude de ser cooptada ou violentamente cerceada pela “elite 

do atraso”, nunca reuniu força suficiente para fazer os enfrentamentos contra a burguesia 

autóctone e o imperialismo, portanto, não tivemos qualquer esboço de Revolução nacionalista 

proletária. Prado Jr. (1970), assevera que os brasileiros não romperam os grilhões impostos 

pelas nações imperialistas que nos aprisionam como um negócio desde o período colonial 

para o enriquecimento das potências hegemônicas. 

 É oportuno registrar os trabalhos acadêmicos do professor do Instituto de Economia 

da Unicamp, Plínio de Arruda Sampaio Jr. (1998; 2004; 2018), nos quais a tese que o Brasil 

está passando por uma reversão neocolonial, portanto, estamos vivenciando uma digressão, 

em outras palavras, muitos setores da sociedade acreditavam que tínhamos superado o período 

identificado com a “barbárie colonial”, ilustrado pela economia agroexportadora, o monopólio 

da propriedade no campo e na cidade e a intensificação da superexploração do trabalho. 

Sampaio Jr. discorre que a burguesia nacional teve relativa autonomia sobre o processo de 

desenvolvimento do país através de suas empresas nos setores produtivos, porém atualmente 

não temos no Brasil a burguesia associada à produção, pois a mesma se desfez do seu 

patrimônio e transformou-se em uma elite rentista. No que tange aos trabalhadores, aumentou 

com a agenda neoliberal o exército de mão de obra desempregada, desalentados, 

subempregados, já os que conseguiram permanecer no mercado formal tem seus direitos 

subtraídos e os salários rebaixados. O Estado fragilizado perdeu a condição de formular 

políticas de desenvolvimento de abrangência nacional.  

  A reversão neocolonial cristalizada pelo economista Sampaio Jr. (2018), significa 

em última instância o predomínio da barbárie. Em síntese, o país está retrocedendo para a 

reprodução do cenário colonial, ou mesmo replicando as condições socioeconômicas, 

guardadas as devidas proporções da fase compreendida como República Velha (1889-1930). 
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Estamos cada vez mais convencidos que a “neocolonia” não necessita de educação autônoma 

com qualidade para formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, não precisa de 

universidades públicas comprometidas com a pesquisa de ponta, com cientistas 

comprometidos com os projetos para o pleno desenvolvimento da nação. Segundo Sampaio 

Jr. (1999; 2004; 2018) não há razão para a existência de indústria que produzam bens 

sofisticados, não há motivos para a materialização de uma classe trabalhadora organizada e 

com capacidade de reivindicar as suas demandas econômicas e sociais. Noutras palavras, a 

colônia não tem soberania e projeto de desenvolvimento nacional, visto que é tutelada pelas 

potências hegemônicas e é submissa à lógica do capitalismo financeiro. 

 A débâcle do Estado brasileiro expressa na atual conjuntura, a combinação deveras 

violenta, exposta no processo de desindustrialização e reprimarização da economia, tendo 

como consequências imediatas, as restrições para dinamizar o ciclo de crescimento 

econômico, ficamos assim na dependência dos países imperialistas. As “nossas opções” 

equivocadas de inserção subordinada do Brasil na globalização no âmbito do capitalismo 

financeiro tem reflexos dantescos na sociedade.  São nítidos os efeitos deletérios sobre as 

relações sociais, com o efeito selvagem da precarização do mercado de trabalho, o 

esgarçamento do tecido social, o aumento desmesurado da segregação, a vulgarização de 

paradigmas bárbaros, a violência que estampa cotidianamente as manchetes da imprensa.  

 O ilustre filósofo marxista italiano Domenico Losurdo (1941-2018), no livro 

Liberalismo. Entre a civilização e a barbárie (2015), reproduziu a manchete do jornal norte-

americano, The New York Times, do início dos anos 1990, com o título Finalmente o 

colonialismo está de volta. Já era hora, a manchete do periódico americano faz referência à 

entrevista do historiador inglês, Paul Johnson de extrema direita, que elucidou com clareza a 

tese do reacionarismo das nações imperialistas contemporâneas. Na mesma época, Karl 

Popper, notável filósofo austro-britânico, pronunciou que as colônias haviam sido libertas 

cedo demais.  

 Nesta fase de grande retrocesso da vida nacional as sombras lúgubres do nosso 

passado voltaram com todo o ímpeto para perturbar a fração minoritária da população, que 

tem convicções democráticas arraigadas e labutam incansavelmente pelo aprofundamento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos democráticos mediados pela política e o direito do 

contraditório, em uma sociedade que prevaleça os direitos humanos universais. Todavia, 

observamos de forma melancólica a involução da sociedade brasileira, que assiste atônita o 

caminhar a largos passos para a barbárie em dimensão ampliada. A desconstrução dos últimos 
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anos através de golpes com a participação da burguesia local, em conluio com os interesses do 

imperialismo estão no cerne dos ataques à classe trabalhadora, além da própria interrupção 

abrupta da ordem democrática em (1964 e 2016). Dito isto, o italiano Losurdoilustra o 

pensamento da burguesia do imperialismo sobre os países periféricos com o Brasil, que 

decidiu abdicar da sua soberania para ser uma “neocolonia”.  

 
Em meio milênio de história, partindo de uma constelação de feitorias, de 
populações indígenas desgarradas, de escravos transplantados de outros continentes 
de aventureiros europeus e asiáticos em busca de um destino melhor, chegamos a 
um povo de extraordinária polivalência cultural, um país sem paralelo pela vastidão 
territorial e homogeneidade linguística e religiosa. Mas nos falta a experiência de 
provas cruciais, como as que conhecem outros povos cuja sobrevivência chegou a 
estar ameaçada. E nos falta também um verdadeiro conhecimento de nossas 
possibilidades, principalmente de nossas debilidades. Mas não ignoramos que o 
tempo histórico se acelera e que a contagem desse tempo se faz contra nós. Trata-se 
de saber se temos um futuro como nação. Ou se prevalecerão as forças que se 
empenharam em interromper o nosso processo histórico de formação de um Estado-
nação. (FURTADO, 1992, p. 35). 

 

 Não parece ser por outro motivo que o brilhante intelectual, Celso Furtado (1920-

2004), estava taciturno a despeito do nosso presente e futuro como Estado-nação, o livro 

“Brasil a construção interrompida” publicado em 1992, expõe o pessimismo de Furtado sobre 

a desconstrução do projeto nacional desenvolvimentista na última década do século XX, 

ficando naquela ocasião evidente a subserviência do país associada com a internacionalização 

da economia e se sobrepondo ao dinamismo do mercado nacional, por opção dos governantes 

brasileiros.  

 Após discorrer sucintamente sobre o Estado brasileiro, como associar o objeto da 

pesquisa, a Lei nº 13.415/2017, e como ela se expressa no mundo do trabalho? Seja como for, 

se quisermos fazer uma abordagem sobre a nossa secular herança histórica representada pelo 

desprezo da burguesia autóctone com o povo, mais do que isso, os motivo engendrados na 

sociedade que sempre impediram o Brasil de tornar-se uma nação protagonista no cenário 

geopolítico, é indispensável conhecer minimamente a história da sociedade brasileira com as 

reflexões dos nossos mais destacados quadros intelectuais. (LOMBARDI; LIMA, 2016; 

RAMOS; FRIGOTTO, 2016). 

 Qual o modelo de Ensino Médio deve contemplar a educação dos trabalhadores e do 

lumpemproletariado, uma classe em farrapos que aumenta vertiginosamente?No capítulo III 

da dissertação nos propusemos a refletir à luz de intelectuais que sinalizam a encruzilhada da 

educação. 
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3 CAPÍTULO III – ENTRE A BARBÁRIE E A CIVILIZAÇÃO: OS RETROCESSOS 

DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 

“Cada época tem suas verdades e cria seus mitos. A época atual é por definição, 
mitológica e dificulta o encontro com a verdade” Milton Santos (1926-2001). 

 

 3.1 A contrarreforma do Ensino Médio: A fantasia desorganizada 

 

 Seja como for, a nossa compreensão sobre o contexto da “reforma” do ensino médio 

está articulada com a competitividade do Brasil no mercado globalizado, esta é a chave 

analítica desse processo. No entanto, para levar ao paroxismo o “novo” ensino médio, por 

intermédio da Lei nº 13.415/2017, foi condição imperiosa o golpe parlamentar, jurídico e 

midiático que subtraiu o comando do governo da presidenta Dilma Roussef. Os argumentos 

que sustentam a versão golpista no país são reiterados por reconhecidos acadêmicos e 

intelectuais entre os quais podemos citar Souza (2016), Sampaio Jr. (2018), Lombardi e Lima 

(2016) e Ramos e Frigotto (2016). 

 Desse modo, temos configurado esse quadro de retrocesso político e esgarçamento 

do tecido social brasileiro que teve o seu estágio incipiente com a introdução das forças 

arrebatadoras do neoliberalismo na década de 1990, ilustrada com o desmonte e privatização 

do Estado articulado com a renúncia de um projeto nacional e o esvaziamento do segmento 

industrial. (SAMPAIO JR. 1999; 2018). Contudo, o cenário socioeconômico se agravou desde 

a crise do capitalismo que eclodiu em 2008, mesmo o Brasil contando com a presença de 

governos progressistas (entre 2003-2016) que tiveram êxito na implantação de políticas 

anticíclicas, além de uma agenda de políticas sociais redistributivas. Em resumo, tais ações 

foram insuficientes para afastar a recessão e as manifestações populares de 2013que fluíram 

para o golpe de 2016, condição hic et nunc para aprofundar a pauta neoliberal. (SOUZA, 

2016; LOMBARDI e LIMA, 2016). 

 O desenlace do enfraquecimento do Estado brasileiro não ocorreu por força da 

natureza, ou em razão do nosso destino. É primordial refletir à luz da “crise estrutural do 

capitalismo” (MÉSZÁROS, 2005; 2012), O esvaziamento do tecido industrial (processo de 

desindustrialização) e a transição para o predomínio de uma sociedade de serviços de baixo 
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valor agregado no Brasil, um país da periferia do capitalismo, na qual, em síntese, o filósofo 

húngaro estava rigorosamente demonstrando que as iniciativas da burguesia representavam 

substantivos esforços caracterizados pelos desgastes de ordem política, queima de capital para 

conseguir tênues alívios, porém os sintomas da crise no paradigma societário burguês tem o 

seu retorno geralmente agravado pelos ciclos cada vez mais agressivos e aceleram outro 

período de débâcle. (MÉSZÁROS, 2005, ROSSI, 2018). 

 Ora, esse é o pano de fundo do aprofundamento da luta de classe e a regressão nos 

direitos granjeados pelo proletariado, ou seja, se o sistema capitalista está exposto às crises 

permanentes e cada vez mais efêmeras, a classe dominante se reinventa para assegurar a 

“perpetuação” dos seus privilégios para apropriar-se do excedente do trabalho, em síntese a 

superexploração através da mais valia absoluta e relativa. (TONET, 2013). Na periferia, 

donde o Brasil ocupa o seu lugar cativo, o modus operandi recorrente para cristalizar a 

extração do mais valor é elevado aos píncaros, uma vez que os capitais autóctones e 

internacionais rebaixam, sem nenhum constrangimento, o preço da força de trabalho, além 

disso, elevam a degradação do meio ambiente, exigem mais recursos, através de 

transferências de juros, pagamentos de royalties, e a própria reconversão neocolonial. 

(POCHMANN, 2017; SAMPAIO, JR. 2018; ARCARY, 2020). 

 Temos a tempestade perfeita para a burguesia encadear o conjunto de 

contrarreformas44 para dilapidar os direitos conquistados notadamente no século XX.  

Todavia, os capitalistas diante dos desafios de ampliar a taxa média de acumulação já não 

admitem os restritos direitos sociais, e ampliaram suas forças políticas com o advento do 

golpe orquestrado para levar ao extremo as modalidades de “reformas” digressivas como: 

Trabalhista, Previdenciária, Ensino Médio (Lei n º 13.415/2017) a qual vamos analisar em 

consonância com o mundo do trabalho. 

 O novo ensino médio, Lei nº 13.415/2017,45 tem como propósito domesticar a 

juventude, contemporizando os impactos dos conflitos que essa nova conjuntura do capital 

                                                             
44 Daí a pertinência de asseverar, conforme a tese defendida por Behring (2003),no livro o “O Brasil em contra-
reforma: desestruturação do Estado e perda de direitos”, a cientista social analisou de forma percuciente as 
digressões da agenda neoliberal das políticas sociais, desdobradas durante a década de 1990. Naquela 
oportunidade Behring44 se opôs de maneira crítica ao associar o conceito de reforma aos processos regressivos, 
pois é importante ressaltar que o conceito reforma é endógeno aos acalorados debates promovidos pelo 
movimento proletário como instrumento da estratégia revolucionária, portanto, o reformismo deve ser criticado 
como fez com exímia sapiência Rosa Luxemburgo (1871-1919), mas é um patrimônio da esquerda e de maneira 
consentânea dos trabalhadores. (FERREIRA, 2017; SILVA, 2019). 
45 (...) o Governo Temer edita a Medida Provisória nº 746, 22 de setembro de 2016, que incorpora a proposta que 
atende aos interesses do setor privado e do Conselho Nacional de Secretários da Educação (CONSED); esse 
processo que culminaria com a promulgação da Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, que estabelece as novas 
diretrizes e bases para o novo ensino médio, nos termos dispostos pela referida Medida Provisória. É importante 
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iráimpor para os despossuídos, razão pela qual propõe a perda de direitos laborais e a 

constituição de um exército de seres humanos com subjetividades flexíveis. O Estado 

capitalista, legítimo protagonista na efetivação do desmonte das políticas públicas, uma vez 

que o Estado não está acima das classes, mas faz o jogo da classe dominante ao exercer a 

“captura da subjetividade da classe operária” (ANTUNES e ALVES, 2004). Assim sendo, é 

proposital a narrativa, por intermédio da educação para formar sujeitos alienados, força de 

trabalho com visão obliterada, seres descartáveis ou de acordo com o termo clássico do 

marxismo, lumpemproletários do qual será negado até o “privilegio da servidão” título e obra 

instigante do sociólogo Antunes (2018). 

A reforma do ensino médio proposta pelo governo surpreendeu a todos, pois foi por 
meio da Medida Provisória 746, publicada em 22 de setembro de 2016, que a 
sociedade brasileira tomou conhecimento das mudanças que estavamsendo pensadas 
para essa etapa do EB. O fato da proposta ter sido por meio de MP evidenciou a 
postura anti-democrática do governo, pois não foi dada oportunidade de diálogo e 
discussão, uma vez que a medida provisória tem efeito imediato, precisando ser 
aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. (GONÇALVES, 2017, p. 134). 
 

 Feitas estas ressalvas é oportuno o registro para compreender a “reforma” e a análise 

da Exposição de Motivos nº 00084/2019/MEC, no referido documento chancelado pelo então 

ministro da educação Sr. Mendonça Filho, no qual o Ministério da Educação e Cultura ilustra 

as justificativas para alterar o ensino médio, cujos propósitos do governo seria o de 

“melhorar” a performancedos alunos. Podemos enfatizar no bojo da Exposição de Motivos a 

preocupação das autoridades com os exames externos e os seus respectivos resultados, e a 

subserviência aos organismos multilaterais como a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que reiteradamente formulam documentos com 

o viés de “assessoria técnica” para os governos de países periféricos desprovidos de 

soberania, espaço que o Brasil se enquadra de forma cada vez mais passiva. 

 Dito isto, há quatro excertos na Exposição de Motivos que julgamos ser necessário 

reproduzi-los para dimensionar a amplitude do “novo” ensino médio, no âmbito do desmonte 

do que soçobrou do Estado. Tambémé conveniente apontar a luta de classes para acessar os 

fundos públicos e a formação de sujeitos com flexibilidades flexíveis, ou seja, um padrão de 

mão de obra adaptada ao regime de acumulação flexível, dócil e adestrada, entre outros 

atributos requeridos pelas empresas na atual conjuntura.  

                                                                                                                                                                                              
ressaltar que, embora tenha havido acirrado enfrentamento dos setores progressistas da sociedade civil, em 
particular do Movimento Nacional em Defesa do Ensino Médio, e do movimento dos estudantes secundaristas a 
proposta do governo foi aprovada integralmente (KUENZER, 2017, p. 333).  
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Atualmente o ensino médio possui um currículo extenso, superficial e fragmentado, 
que não dialoga com a juventude, com o setor produtivo, tampouco comas demandas 
do século XXI. Uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Análise e 
Planejamento – CEBRAP, com apoio da Fundação Victor Civita – FVC, evidenciou 
que os jovens de baixa renda não veem sentido no que a escola ensina. (BRASIL, 
2016). 
Em relação à matrícula, somente 58% dos jovens estão na escola com a idade certa 
(15 a 17 anos). Do total de matriculados dos, 85% frequentam a escola pública e, 
destes, por volta de 23,6% estudam no período noturno. A falta de escolaridade 
reflete diretamente nos resultados sociais e econômicos do país. (BRASIL, 2016).  
Isso é reflexo de um modelo prejudicial que não favorece a aprendizagem e induz os 
estudantes a não desenvolverem as suas habilidades e competências, pois são 
forçados a cursar no mínimo, treze disciplinas obrigatórias que não são alinhadas ao 
mundo do trabalho, situação esta que, aliada a diversas outras medidas, esta proposta 
visa corrigir, sendo notória portanto, a relevância da alteração legislativa. (BRASIL, 
2016). 
Em 2011, 13,6% da população de jovens de 15 a 24 anos não estudavam e não 
trabalhavam. Hoje este percentual esta em torno de 20%. A parcela de jovens fora 
do mercado de trabalho e da escola deveria reduzir com a conclusão da vida escolar 
e a transição para o trabalho, no entanto, o reverso tem ocorrido. (BRASIL, 2016). 

 

 Em tese, na Exposição de Motivos elaborada pelo MEC (BRASIL, 2016), expressam 

de maneira contundente que o ensino médio não estaria cumprindo as suas finalidades 

previstas na LDB (Lei nº 9394/96), além disso, o currículo não conversa com os jovens e o 

segmento produtivo. Por esses motivos, o Ministério da Educação instrumentalizou vinte e 

cinco motivos relatados no aludido documento como subsídio para promover a “reforma” da 

última etapa da educação básica. 

 Diante do que expusemos até aqui, a “reforma” do ensino médio foi parcial, 

autoritária46. De acordo com Kuenzer (2017; 2019; 2020) e Krawczyk e Ferretti (2017), a 

reforma em questão não levou em consideração os setores mais impactados pela legislação 

com destaque para os estudantes, professores, pesquisadores, universidades. Todavia, os 

capitalistas e seus prepostos desde as primeiras tratativas sobre o “novo” ensino médio, 

tiveram tratamento diferenciado e privilegiado para influenciar a “reforma” conforme os seus 

interesses de classe. 

 De acordo com Gonçalves (2017) a reforma teve na sua origem as seguintes 

características: 

 

Para organizar a Reforma do Ensino Médio, os interlocutores do Ministério da 
Educação não foram às universidades, pesquisadores, professores e estudantes, mas 

                                                             
46O atual e ilegítimo presidente deu sequência a essa política e encaminhou ao Poder Legislativo, a Medida 
Provisória (MP) 746/2016, ignorando o conjunto de projetos já em curso na Câmara Federal. O ato em si é no 
mínimo muito estranho, realizar uma reforma lançando mão de um instrumento que dever ser utilizado apenas 
em circunstâncias excepcionais, conforme expressa a Emenda Constitucional 32 de 2001: “em caso de relevância 
urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las 
de imediato ao Congresso Nacional”. (MAÚES, et. al. 2017, p. 7). 
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sim, empresários através de organizações como o Instituto Alfa Beta, Sistema S, 
Instituto Unibanco, Instituto Airton Senna, Fundação Itaú, entre outros. 
(GONÇALVES, 2017, p. 141). 
 
 

 Neste ínterim, o professor Freitas (2018) afirmou com esmero intelectual sobre a 

“reforma empresarial da educação”. Desde a segunda metade do século XX eram realizadas 

pesquisas comprometidas com o pensamento neoliberal para submeter à educação aos 

princípios norteadores do mercado. É importante deixar explícito que as ideias neoliberais 

foram ganhando corpo no decorrer do século XX, como já visto no capítulo 1 e 2. A educação 

sempre foi objeto de profundas análises dos pensadores do neoliberalismo para torná-la uma 

mercadoria, com poucos entraves do Estado. (FREITAS, 2018). 

 O governo premido pela urgência de entregar resultados para os patrocinadores do 

golpe e diante da crescente insatisfação com ênfase para as organizações dos estudantes que 

ocupavam escolas e promoviam manifestações de massa, deafogadilho, aprovou a Lei nº 

13.415/2017, que contemplou as demandas dos capitalistas em detrimento das reivindicações 

da sociedade. Dessa forma, vamos expor em relevo as alterações que julgamos relevantes na 

pesquisa. 

 Merece menção as mudanças no Art. 24 da LDB, Lei nº 9394/1996, que recebeu 

nova redação estabelecendo o aumento da carga horária anual de 800 horas para 1000 horas, 

com previsão de cinco anos para atingi-las, no entanto, a proposta final como meta significa 

1400 horas anuais. Entretanto, é necessário salientar que 1000 horas por ano, representa 

adicionar apenas uma hora/aula na jornada, o que torna iníquo o discurso do governo para 

implantar o propalado ensino de tempo integral, conforme as peças de marketing responsáveis 

por apresentar o “novo” ensino médio para a sociedade. 
 

A proposta mantém o modelo atual com a oferta de oitocentas horas anuais e 
anuncia a proposta para o tempo integral com as mil e quatrocentas horas. E no 
artigo 13 da Lei é instituído no âmbito do Ministério da Educação a política de 
fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Essa 
política prevê o repasse de recursos, pelo prazo de 10 anos, para que as redes 
públicas possam fazer a oferta do tempo integral. Neste ponto, houve uma mudança 
inicialmente pela MP e o que foi aprovado na Lei, pois a intenção inicial do governo 
era financiar a implementação em escolas de tempo integral por um prazo de, no 
máximo quatro anos.(GONÇALVES, 2017, p. 137). 
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 Ao nosso juízo, a proposta de implantar a escola de tempo integral47 está desprovida 

de lastro com o mundo real. Primeiro não é factível ignorar a presença de milhares de jovens 

que cursam o ensino médio no período noturno, pois já estão inseridos no mundo do trabalho 

e precisam conciliar a escola com o trabalho para sobreviver. O segundo argumento significa 

que o arcabouço da Lei em seus detalhes oportuniza o ensino médio para o mercado, uma vez 

que a progressiva ampliação da carga horária pode ser suprida pelo “currículo” do “tempo de 

trabalho”, ou seja, a “experiência” de caráter laboral/profissional, além da garantia de 

reconhecimento de “certificação de competência”, isso posto, o parágrafo 11º da Lei 

13.415/17 instrumentaliza os “convênios com educação à distância”. Por último, é de domínio 

público a escassez de recurso para investir na educação, afinal a prioridade da União e dos 

estados é com os rigorosos ajustes fiscais, superávit primário para pagar os serviços da 

dívida48,motivo suficiente para enxugar os investimentos na educação e outros setores sociais 

indispensáveis para o desenvolvimento do país que, por seu turno, deveriam contribuirpara 

reduzir as iniquidades. 

 No que concerne ao Art. 26 da LDB, por intermédio da Lei nº 13.415/2017, foi 

notada as seguintes transformações com a inclusão do ensino do idioma inglês, sendo 

obrigatório desde o 6º ano do ensino fundamental. Todavia, não houve explicação arrazoada 

pelas autoridades que conduziram a reforma e privilegiaram a língua inglesa e preteriram 

outros idiomas importantes para o efetivo intercâmbio comercial, cultural, entre outros. 

Contudo com o advento do golpe, conforme demonstra (ARCARY, 2020), aumentou o nível 

de submissão do Brasil manifestado no alinhamento automático com a agenda norte-

americana. 

 As disposições mais extemporâneas da Lei nº 13.415/17 pode ser vislumbrada no 

Art. 35-A, que por seu turno, desconfigurou a LDB com o intuito de introjetar o “novo” 

ensino médio, a par disso chamou a atenção o que diz respeito ao § 7º do artigo em destaque, 

que corrobora princípios do individualismo, ou seja, são olimpicamente ignoradas as 

articulações que o indivíduo necessita realizar com os espaços socialmente referenciados. Os 

                                                             
47 Finalmente, a crítica se faz à extensão da carga horária, que inviabiliza o acesso ao ensino médio aos jovens 
que trabalham; por um lado, permanecer na escola por sete horas, com qualidade, é seu direito. Contudo, 
considerável parcela da população jovem trabalha, contribuindo de forma indispensável para a sobrevivência 
familiar, o que não é compatível com a permanência na escola por tempo integral. (KUENZER, 2017, p. 336). 
48Considerando-se o contexto atual pós EC 95/2016, que instituiu o teto dos gastos públicos por vinte anos, esta 
possibilidade torna-se extremamente emblemática, na medida em que abre espaço para a intensificação do 
rebaixamento da qualidade das práticas educativas nas instituições de ensino destinadas ao atendimento da 
parcela mais explorada da classe trabalhadora. (MAUÉS, 2017, p. 14).  
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formuladores da Lei são submissos às teses do neoliberalismo, que prega as virtudes do 

mercado com a crença no individualismo exacerbado na formação da mão de obra. 

 
Os currículos do Ensino Médio deverão considerar a formação integral do aluno, de 
maneira a adotar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho 
voltado para a construção do seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos 
físicos, cognitivos e socioemocionais. (BRASIL, 2017). 
 

 Prosseguindo nas alterações que julgamos mais expressivas no “novo” ensino médio, 

vamos enfatizar as mudanças na LDB (Lei nº9394/1996) na qual foi incorporado o seguinte 

texto. 

 
Art. 36 O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 
Curricular e por itinerários formativos, que deverão se organizar por meio da oferta 
de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a 
possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: 
I – linguagens e suas tecnologias; 
II – matemática e suas tecnologias; 
III – ciências da natureza e suas tecnologias; 
IV – ciências humanas e sociais aplicadas; 
V – formação técnica e profissional. (LDB, 1996). 
 

 Doravante os estudantes secundaristas terão que escolher o itinerário formativo a 

partir do segundo ano do ensino médio, de acordo com a disponibilidade do sistema de 

ensino, contudo os formuladores da Lei nº 13.415/2017, insistem no sofisma que o corpo 

discente exercerá a liberdade de escolha. Diante de pesquisa dos autores Ramos e Frigotto 

(2016), trata-se de uma reforma reducionista para oferecer uma educação mínima que se 

estende para oportunidades igualmente mínimas no mercado de trabalho, participação social 

entre outras formas de sociabilidade restritas que comprometem qualquer inserção na esfera 

da cidadania, democracia, entre outros pré-requisitos fundamentais para a participação social.  

 Para além do que foi dito, está contido na “reforma” do ensino médio, a 

flexibilização do currículo prevista no parágrafo §10, complemento ao Art. 23, no qual 

possibilita a organização dessa etapa da educação em módulos, através de créditos acrescidos 

de terminalidades especificas49. Conforme já relatamos, o mercado de trabalho ou cursos 

                                                             
49 Outros dois parágrafos são acréscimos – “§10: Além das formas de organização previstas no Art. 23, o Ensino 
Médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica;” e “§11: 
Para efeito de cumprimentos das exigências curriculares do Ensino Médio, os sistemas de ensino poderão 
reconhecer as competências e firmar convênios com instituições de educação a distância com notório 
reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação: I – demonstração prática; II – experiência de 
trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar; III – atividade de educação 
técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas; IV – cursos oferecidos por centros ou 
programas ocupacionais; V – estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; VI – cursos 
realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediadas por tecnologias.” (MAUÉS, et. al. 
2017, p. 14 e 15). 
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realizados em outros ambientes, distintos da formação proporcionada pela escola, de acordo 

com a nova Lei serão aceitos como comprovação para a formação. Não à toa o Sistema S, os 

mercadores da educação (grupos empresariais que gerenciam escolas e faculdades privadas), e 

as entidades como Instituto Airton Senna, Todos pela Educação, Fundação Itaú, entre outras, 

comemoram a aprovação desta Lei como uma oportunidade para ampliar seus negócios. 

 Em síntese, estamos afirmando à luz do “novo” ensino médio, no seu § 11 – que os 

sistemas públicos de ensino terão a liberdade de “reconhecer competências e firmar convênios 

com instituições de Educação à Distância (EaD) com notório reconhecimento” (BRASIL, 

2017). A reforma não é mera casualidade, mais do que isso, não representa os interesses dos 

estudantes proletários, é crível a influência dos organismos multilaterais como o Banco 

Mundial (BM), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além 

disso, os capitalistas autóctones tiveram como representantes entidades patronais influentes 

como a: Confederação Nacional da Indústria (CNI), Serviço Nacional do Comércio (SENAC), 

Serviço Nacional da Indústria (SESI), além disso, fizeram lobby empresas do mercado 

editorial, responsáveis pela produção e circulação de livros e apostilas, os capitalistas do 

segmento da tecnologia da informação que administram as plataformas digitais, as faculdades 

particulares, proprietárias do “famoso” ensino à distância. Não é por outro motivo, que os 

capitalistas festejaram a Lei do “novo” ensino médio, pois se abriu um leque expressivo de 

oportunidade para acumular riqueza com este segmento da educação pública.  

 A despeito dos “itinerários formativos”, cabe ressaltar que a ideia central é a 

flexibilização do currículo. Krawczyk e Ferretti (2020) esclareceram didaticamente os 

aspectos da flexibilização no “novo” ensino médio e no próprio imaginário do senso comum, 

já que o governo usou a retórica falaciosa de que os estudantes poderão escolher os 

“itinerários” de acordo com o seu interesse, tão em voga na era do neoliberalismo, a liberdade 

de escolha, então temos um cenário ideal para os alunos que não ficaram “engessados” nas 

várias disciplinas que devem ser cursadas durante todo o ensino médio regular, mais do que 

isso, os jovens poderão fazer a opção pelo itinerário do ensino técnico e profissional50, que 

segundo os argumentos do governo é uma porta aberta para conseguir um posto de trabalho. 

                                                             
50A educação técnica e profissional, em uma manifesta retomada do Decreto nº 2.208/97, poderá ser organizada 
em módulo com sistemas de créditos e terminalidade específica; essa flexibilização abre a possibilidade, 
reincorporada pela Lei, de que sejam firmados convênios com instituições de ensino que ofertem formação 
técnica e profissional de modo presencial e à distância reconhecidas, de modo que as competências e os cursos 
realizados em outros espaços sejam validados. (KUENZER, 2017, p. 335). 
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 A manobra solerte do Estado burguês em conluio com os empresários impôs 

empecilhos para os alunos através da Lei 13.415/2017 que torna mais flexível a última etapa 

do ensino fundamental, vide o exemplo do § 2º, Art. 3º que define: “O ensino de língua 

portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio”. (BRASIL, 2017). A 

nosso ver, esta obrigatoriedade de duas disciplinas tem sua intencionalidade, ou seja, o 

preparo dos estudantes para os exames de desempenho, e, por conseguinte, a tentativa de 

melhorar os índices nos rankings que mensuram os níveis de proficiência (PISA) entre outros 

do gênero.  

  Todavia, é com pesar que lamentamos discorrer que os “incautos” ou “inocentes 

úteis” não escolherão os percursos formativos, ficará a critério de cada rede de ensino 

disponibilizar os arranjos curriculares e os itinerários formativos, portanto, será uma 

prerrogativa das secretarias de educação dos estados. 

 O “canto da sereia” da “reforma” do ensino médio está articulado com o mundo do 

trabalho e as baixas taxas de dinamismo da economia brasileira, uma vez que seria necessário 

gerar 1,8 milhões de empregos anuais para incorporar os jovens no mercado, segundo 

Pochamann (2007; 2012),a economia brasileira perdeu sua capacidade de impulsionar a 

geração de postos de trabalho com razoável dignidade. Com baixíssimo crescimento 

econômico, desindustrialização, reversão neocolonial, expansão dos serviços de baixo valor 

agregado como trabalho doméstico, trabalhadores de plataformas padrão Uber são regras, não 

exceção. A formação da mão de obra deve se identificar com a “subjetividade flexível”, isto é, 

“preparada” para mudar inúmeras vezes de “profissão”, está condicionada para laborar na 

informalidade ou desemprego de longa duração características analisadas pela cientista 

(KUENZER, 2017; 2019; 2020), em diversas pesquisas que articulam a educação e o mundo 

do trabalho. 

 O elo articuladorocorre com a introdução da Lei nº 13.415/2017, no seu Art. 36 § 5º, 

“formação técnica e profissional”. Os relatórios do Banco Mundial (BM), Organização 

Mundial do Trabalho (OIT), Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) são unânimes na defesa da tese sobre a qualificação da força de trabalho para 

aumentar a sua produtividade, bem como a flexibilização da legislação de proteção social, 

propiciando uma conjuntura de livre iniciativa para favorecer o crescimento econômico sem 

as amarras representadas pelo Estado. Na verdade, os organismos multilaterais são difusores 

dos princípios neoliberais com ênfase para a política de influência mais aguda dos países 

periféricos e vulneráveis como o Brasil. 
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 Com o deprimente cenário de aproximadamente 23% da juventude, na faixa etária 

entre 15 e 29 anos excluídos da escola, do mercado de trabalho ou qualquer forma de 

treinamento, portanto, este contingente compõe um exército de vulneráveis sociais, “formas 

mais extremas de desengajamento” de modo recorrente na literatura especializada são 

estigmatizados com o termo “pejorativo” de Nem-nems. (BANCO MUNDIAL, 2018). 

 Nesta senda, o Estado com respaldo do capital nacional e imperialista está preparado 

para impor o domínio ideológico, através da formação técnica e profissional dos jovens que 

precisam contar com muito esforço e sorte para serem os escolhidos pelo mercado 

garantindoassim, o “privilégio da servidão” conforme assevera o sociólogo Antunes (2018) 

sobre a nova classe trabalhadora da era digital. 

 

 3.2 A “reforma” do ensino médio e os dilemas dos organismos multilaterais 

  

 Paradoxalmente os organismos multilaterais como a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), Banco Mundial (BM), entre outras instituições com a 

atuação em escala global, organizaram e ampliaram seus respectivos arcabouços de análise e 

produção de relatórios notadamente com o propósito de orientar os países signatários na 

melhoria da “qualidade” da educação inserida contextualmente em aumento dos ganhos de 

produtividade no bojo das profundas alterações endógenas ao regime de acumulação flexível. 

 Não surpreende notar que o tramite de “reforma” do ensino médio teve subsídios 

relevantes dos organismos internacionais para “influenciar” as autoridades com a 

incumbência de levar ao paroxismo a aprovação da Lei nº 13.415/2017. 

 
Contudo, como a proposta é substituir a rigidez pela flexibilidade, à educação 
cabendo desenvolver competências que permitam aprender ao longo da vida, 
categoria central na pedagogia da acumulação flexível, esse aligeiramento não se 
apresenta como relevante para os proponentes da nova Lei. Se o trabalhador 
transitará, ao longo de sua trajetória laboral, por inúmeras ocupações e 
oportunidades de educação profissional, não há razão para investir em formação 
educacional especializada, como já propunha o Banco Mundial como política para 
os países pobres desde a década de 1990 (KUENZER, 1997). A integração entre 
teoria e prática se dará ao longo das trajetórias de trabalho, secundarizando a 
formação escolar, tanto de caráter geral como profissional (KUENZER, 2017, p. 
339). 
 

 Fica factível no excerto de texto da pesquisadora Kuenzer (2017), quando analisado 

de forma concomitante com o relatório do Banco Mundial (BM) cujo título é “Competência e 
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Empregos uma Agenda para a Juventude” (2018), o estudo em questão se remete à pedagogia 

das competências e habilidades, mais do que isso, se notabiliza no estudo das tendências 

contemporâneas difundidas pelos capitalistas, como pré-requisitos indispensáveis para a mão 

de obra, a conferir as propaladas competências cognitivas, socioemocionais e técnicas 

(BANCO MUNDIAL, 2018). 

 A consultoria do Banco Mundial (BM) contratada pelo governo brasileiro enfatiza a 

necessidade de implementar um conjunto de políticas associadas às competências em 

empregos, determinantes aos autores do relatório que visa aumentar a produtividade dos 

jovens. (BANCO MUNDIAL, 2018). É importante ressaltar que o viés da pesquisa parece 

formulado para atender as demandas dos capitalistas, uma vez que não é possível conciliar os 

interesses da classe laboriosa e dos banqueiros, no que tange à educação e ao mercado de 

trabalho, pois são historicamente interesses irreconciliáveis para não alimentarmos falsas 

ilusões.  

 

Se a educação básica e o sistema de desenvolvimento de competências estiverem 
preparados para atender as demandas dos empregadores, os jovens terão maior 
chance de acompanhar as mudanças e atendê-las. Assim como o envelhecimento da 
população, isso transfere o peso da urgência da agenda jovem do objetivo de 
inclusão social para o da produtividade e do crescimento econômico. (BANCO 
MUNDIAL, 2018, p. 9). 

 

 Aqui é conveniente abrir o preâmbulo para expressar que ocupações de qualidade 

com perspectivas de longo prazo para a classe trabalhadora não caem do céu, a rigor estão 

intrinsecamente subordinada às dinâmicas macroeconômicas articuladas com o projeto de 

nação tendo como sustentáculo os investimentos em ciência, tecnologia e inovação. 

(POCHMANN, 2012; 2016; 2017). A visão burguesa ultraliberal do Banco Mundial 

recomenda qualificar a força de trabalho instrumentalizada nas aludidas competências, no 

entanto, a suposta qualificação é insuficiente para fazer “brotar” empregos para suprir a forte 

demanda e por pressuposto elevar a produtividade.  No paradigma capitalista, o aumento da 

incorporação de trabalho depende do crescimento econômico, pelo contrário os trabalhadores 

com qualificação, os inúmeros exemplos dos engenheiros que atuam como motorista de 

aplicativos, conforme reportagens mencionadas nesta pesquisa divulgadas pelos jornais Folha 

de S. Paulo e o Estado de São Paulo. 

 Sendo assim, o relatório em questão cobra do governo o comprometimento com o 

“engajamento” dos jovens de maneira produtiva, por intermédio da educação e capacitação da 

força de trabalho. 
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O relatório usa um marco conceitual baseado na teoria do capital humano para 
ampliar o conceito do desengajamento juvenil, de forma a este ir mais além do 
pequeno segmento de jovens que não estuda nem trabalha. (BANCO MUNDIAL, 
2018, p. 13). 
 
 

Figura 3 - Retratos do desengajamento de jovens em uma perspectiva de competências & 

empregos 

 

Fonte: Angel-Urdinola e Gukovas (2018) e Rios-Nieto (2017) para este relatório. 

 Ao nosso modesto juízo, o relatório é uma peça de ficção, afinal como manter os 

jovens “engajados” e comprometidos em uma sociedade que se especializou na exclusão em 

larga escala dos despossuídos, é nosso dever de ofício sempre ter como referência para pensar 

a nossa realidade que o Brasil é um “negócio”, conforme asseverou Prado Jr. (1990), 

engendrado na periferia do capitalismo com expressiva herança colonial. A exposição no 

fluxograma que se remete aos “Retratos do desengajamento de jovens em uma perspectiva de 

competências & empregos” quando se remete aos “totalmente engajados” em tese é a 

expressão de “educação de qualidade” que materializam os “empregos formais de boa 

qualidade”. No outro extremo do fluxograma temos o contingente denominado “totalmente 

desengajado” exemplificado pelo “desemprego de longa duração”, “fora do mercado de 

trabalho”, sarcasticamente alcunhado de Nem-nens.Como a educação contribui no capitalismo 

para reforçar as desigualdades, como apontam diversos estudos, Pochmann (2012), Sampaio 

Jr. (2018), Frigotto (2016), pois sempre corrobora para ampliar os privilégios das classes 

dominantes, os filhos das classes favorecidas terão as melhores oportunidades de continuar 

estudando e a inserção no mundo do trabalho, geralmente com excelente formação 

educacional, cultural, alimentar, familiar, ou seja, são os mais preparados para assumir as 

melhores oportunidades de emprego, enquanto os filhos do proletariado, com as dificuldades 

impostas pela sociedade capitalista, encontrarão os maiores obstáculos na educação, com 

precária absorção no mercado de trabalho. Diantedisso, temos o círculo vicioso de déficit 

escolar e qualificação, que refletem em empregos de baixa produtividade e desemprego que 
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corrobora inexoravelmente para o quadro de pobreza que se reproduz com naturalidade no 

interior do capitalismo. 

 O capitalismo nesse primeiro quartel do século XXI nada tem para oferecer para os 

jovens, exceto suas misérias e crises sucessivas (MÉSZÁROS, 2005). Confrontado com a 

realidade brasileira, o Estado falha miseravelmente com a classe oprimida, além disso, um 

país que desde a década de 1990, quando fez as opções pela inserção subordinada e passiva na 

globalização no âmbito do capitalismo financeiro, donde ocorreu a brutal regressão da 

estrutura produtiva combinada com o encolhimento do tecido industrial. (POCHMANN, 

2016). Portanto, é inapelável a reversão neocolonial identificada pela especialização 

produtiva como plataforma de exportação de commodities agrícolas e minerais, ou seja, 

enquanto projeto de “nação” conseguimos a proeza de retrocedermos para o período pré 1930 

com a nossa vocação para a agroexportação. (SAMPAIO JR, 2018). 

 Em realidade o Banco Mundial afirma que os mecanismos de proteção do mercado 

de trabalho são financiados com recursos oriundos do orçamento da União, além de tributos 

específicos como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). De modo geral, o gasto público 

direcionado para o mercado de trabalho é absorvido pela população que possui emprego 

formal, isto significa dizer que na visão do Banco Mundial (2018) são superprotegidos. No 

entanto, os jovens “desengajados” em condição de vulnerabilidade socioeconômicos, 

geralmente desempregados, não recebem nenhum tipo de benefício, daí a pertinência dos 

argumentos explicitados no relatório “aconselhando” o governo a equacionar as distorções 

com “reformas”, no intuito de promover “justiça”, notadamente para os jovens vulneráveis. 

(BANCO MUNDIAL, 2018). 

 Sem peias, o organismo multilateral propõe o aprofundamento perverso da agenda 

neoliberal, afirmando que os empecilhos associados à rigidez das leis de proteção dos 

proletários como um empecilho para a inclusão produtiva dos jovens, e, por conseguinte, a 

geração de postos de trabalho. É um discurso anacrônico e de nenhuma eficácia a extinção 

dos direitos laborais como promessa de gerar mais empregos. (KLEIN, 2019; POCHMANN, 

2017). Assim sendo, as propostas de flexibilização dos direitos trabalhistas tiveram a chancela 

do Banco Mundial e foram conduzidas pelo governo com a aprovação da burguesia 

dependente, que desde períodos pretéritos, utiliza força de trabalho superexplorada para 

assegurar a sua acumulação predatória.  

 
As deficiências de aprendizagem são cumulativas e começam cedo no percurso 
escolar dos estudantes, levam à falta de interesse em construir capital humano e 
motivam o abandono escolar entre muitos adolescentes. Os estudantes reportam que 
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a principal razão de evasão do ensino médio no Brasil está vinculada à falta de 
interesse pelos conteúdos acadêmicos que a escola oferece. É provável que a 
sobrecarga do currículo e o que percebem como perda de tempo, por frequentar 
a escola sejam fatores decisivos nesse ponto (...) (BANCO MUNDIAL, 2018, p. 18).  
 

 

 O neoliberalismo, representante da financeirização da economia em magnitude 

planetária nos dias contemporâneos, é representado pelas corporações transnacionais51, os 

organismos multilaterais estendem os seus tentáculos sobre o Estado e impõem para estes os 

efeitos nocivos da agenda liberal. Amparados pelas análises apresentadas nos capítulos 

anteriores, podemos afirmar que o Estado moderno é uma ferramenta da burguesia, estando a 

serviço da reprodução das condições imprescindíveis de sua dominação, por meio do aparato 

“jurídico – repressivo”, faz-se necessário ir além da dominação política à classe trabalhadora. 

Diante dessas circunstâncias os aparelhos mais eficientes para introduzir a ideologia da classe 

hegemônica recebem especial atenção (ROSSI, 1978). 

A educação conservadora criará ortodoxia, que universará, sob a aparência de 
pretensa ciência, a “verdade” desta sociedade, isto é, a ideologia da classe 
dominante. Desse modo não só legitima a ordem vigente como ainda anatematiza 
todos os desvios, “heresias”, as “subversões” dos “valores tradicionais da 
sociedade”.(ROSSI, 1978, p. 23). 

  

 Seja como for, o relatório “Competências e Empregos uma Agenda para a 

Juventude” tem como fundamentação a Teoria do Capital Humano (TCH), como instrumento 

de análise para justificar a expressiva exclusão dos jovens “desengajados” e rotulados de 

“Nem-nens”. Para o teórico Shultz (1971), principal expoente da TCH, em síntese os 

investimentos em educação significariam ganhos de produtividade, que por seu turno, 

significaria ampliar a eficiência e a capacidade de produção da força de trabalho. Mais do que 

isso, o capital humano é uma propriedade dos trabalhadores. Nas entrelinhas, à luz da TCH 

temos uma metamorfose, a qual identifica todos como proprietários, e a classe obreira para 

aumentar a sua capacidade produtiva têm como imperativo o acesso à educação.  (ROSSI, 

1978). 

 O saldo desse processo referenciado pela TCH é a crença que a educação, através do 

“messianismo pedagógico”, seja o remédio para combater as iniquidades de ordens 

individuais e da sociedade. Há fé na educação como instrumento para atingir o patamar de 

                                                             
51 As quinhentas maiores corporações transnacionais juntas, respondem atualmente por cerca de metade de toda 
a produção mundial e quase dois terços do comércio externo e dos investimentos em novas tecnologias. O poder 
das grandes corporações transnacionais permite, por exemplo, que somente cinquenta delas possuammaior valor 
econômico que 150 países. (POCHMANN, 2017, p. 146). 
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pujança econômica e redução das discrepâncias sociais entre os sujeitos, reduzindo a distância 

no que concerne ao desenvolvimento entre os Estado centrais e os periféricos. (ROSSI, 1978). 

 Não é objeto desta pesquisa promover percuciente análise da TCH, entretanto, 

julgamos necessário mencioná-la resumidamente, correlata com o relatório do Banco Mundial 

que traz como enfoque os investimentos na educação para aumentar a produtividade dos 

jovens em contexto definido como de “captura da subjetividade integral da classe 

trabalhadora” (ANTUNES e ALVES, 2004). Diante disto, as propostas discorridas na 

pesquisa estão em consonância com a acumulação flexível originária das novas tecnologias de 

informação52, vislumbra-se a precarização das condições e relações de trabalho e a formação 

da força de trabalho para ingressar no inseguro mundo do trabalho. 

 Todavia, a concentração de renda em escala mundial, a fragilidade dos Estados 

nacionais no enfrentamento das demandas sociais, seja nos países hegemônicos ou na 

periferia demonstram diariamente a insuficiência das propostas capitalistas em todos os 

segmentos para enfrentar e responder aos desafios contemporâneos, isso posto, na educação e 

no mercado de trabalho não é diferente; os resultados, são deprimentes, pois aumenta a 

barbárie, assim sendo, já não é suficiente à retórica liberal conservadora que a educação vai 

nos redimir das tragédias procrastinadas pelo capitalismo. Neste cenário dantesco, Tonet 

(2012) e Rossi (2018) afirmam que a educação é usada pela classe dominante para inculcar os 

valores da decrépita sociabilidade burguesa, obnubilar a luta de classe e o próprio papel 

revolucionário dos proletários, pois é evidente o expressivo aumento da desigualdade. De 

acordo com os estudos de Pochamann (2017). 

 
Atualmente, a elite do mercado de trabalho recebe, em média, o equivalente a mais 
de duzentas vezes a base da pirâmide ocupacional, enquanto na década de 1970, isso 
não ultrapassava vinte vezes. (p. 154). 
Os registros de elevação da desigualdade têm sido cada vez mais amplos. Segundo a 
Oxfam, com base nas informações do bando Credit Suisse, em 2015 apenas 1% das 
pessoas mais ricas do mundo acumulou pela primeira vez desde que o levantamento 
tem sido realizado, mais riqueza que a somatória do conjunto dos 99% restantes da 
população. (p. 144). 

 

 Ademais, a TCH é defendida de forma entusiástica pelos apologetas do Banco 

Mundial como relevante instrumento para restringir as desigualdades, por intermédio dos 

                                                             
52 O último quartel do século 20 coincidiu com o aparecimento de uma terceira Revolução Industrial que impôs 
maiores exigências no padrão de competição intercapitalista, cujas consequências não deixaram de se apresentar 
direta e indiretamente sobre o mundo do trabalho. Considerando que o progresso técnico tem sido produzido 
para atender os interesses dos capitalistas e não dos trabalhadores, percebe-se o quanto ele tem contribuído para 
o avanço da segunda onda de globalização conduzida pelas grandes corporações transnacionais. (POCHMANN, 
2017, p. 151). 
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ganhos de produtividade pelo engajamento da juventude e tendo como sustentáculo a 

educação para inserção no mundo do trabalho. Soma-se a isso a subordinação ao conjunto de 

políticas neoliberais, encarnadas na subtração dos direitos sociais e, além disso, como o 

caminho mais arrazoado com a finalidade de aproximar os países imperialistas dos 

periféricos. Entrementes, à luz das reflexões da luta de classe, pode-se afirmar que o Banco 

Mundial, por meio do estudo em relevo, propõe na essência“deixar para as calendas gregas” 

os supostos progressos socioeconômicos para transformação de uma sociedade mais 

equânime e um capitalismo mais humanizado, propostas que foram materializadas no segundo 

Pós-Guerra, com as políticas keynesianas. Atualmente os capitalistas não estão dispostos a 

fazer acordos de conciliação de classes, diante disso, o Banco Mundial (2018) é responsável 

pela difusão da TCH, teoria esta, otimizada pela classe dominante, tendo como pedra de toque 

a educação para exercer o domínio e extrair o excedente da força de trabalho. 

 Diante do que expusemos, a educação é um complexo social (TONET, 2012; ROSSI, 

2018), assim sendo, não é sua atribuição modificar as estruturas do sistema capitalista que não 

admite alterações na apropriação do mais-valor, regime de propriedade privada do meio de 

produção, o controle político e ideológico do Estado. Desse modo, não cabe à classe 

trabalhadora acreditar que faremos grandes progressos na educação no interior do capitalismo 

para transformá-lo ou quiçá superá-lo. A educação é dominada e controlada pelo capital e o 

Estado não paira acima das classes, muito pelo contrário, fica condicionado aos interesses da 

elite opressora, para perpetuar a exploração e os privilégios da burguesia e se necessário for, 

emprega-se o uso repressivo e jurídico sobre os oprimidos e a educação está inserida como a 

persuasão ideológica pela adesão aos valores impostos pela classe dominante. 

 O núcleo de acumulação do capitalismo está em crise, que se reverbera para todos os 

setores sem exceção, a educação também sofre as consequências desta feita, não é novidade 

que instituições como Banco Mundial (2018) são “especialistas” em apontar as deficiências 

nos sistemas educacionais, mercado de trabalho, legislação de proteção social. Na visão dos 

banqueiros é preciso racionalizar os custos, ou seja, a educação dever ser operacionalizada 

com um banco, ser eficiente, entre outros argumentos empregados no mundo corporativo. 

 
O Brasil está enfrentando uma crise de aprendizagem: apesar dos gastos generosos 
com educação e altos níveis de matrícula na escola, os jovens não estão adquirindo 
competências que os tornarão competitivos. (BANCO MUNDIAL, 2018, p. 17). 
 

 
 Não obstante, o relatório do BM (2018)saúda com euforia, bradando as reformas que 

denominaremos nesta pesquisa de contrarreformas, pois apresentam digressões históricas nas 
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diminutas conquistas sociais. Todavia, estãocontextualizadas no estudo “Competências e 

Empregos uma Agenda para a Juventude” o entusiasmo para o ano de 2017, como período de 

“mudanças políticas ambiciosas, tanto relativas ao Ensino Médio quanto ao código do 

trabalho” (BANCO MUNDIAL, 2018). 

 Uma análise sóbria sobre o relatório em questão não pode passar despercebida à luta 

de classe, e o modus operandi de organismos multilaterais, a exemplo do Banco Mundial, que 

conseguem falsear a realidade ao se posicionar capciosamente como um guardião dos 

interesses da juventude pauperizada dos países subdesenvolvidos, que precisam de políticas 

específicas para se tornarem mais “engajados” e “produtivos”, entre outros álibis com elevado 

nível de convencimento. Não podemos titubear e cair nesta esparrela da retórica ilusionista do 

neoliberalismo, pois o Banco Mundial é porta-voz da financeirização da economia mundial, 

da precarização das condições e relações de trabalho, mais do que isso, é lidimo proposto da 

acumulação flexível, que avança sem constrangimentos para fazer política de terra arrasada 

nos direitos sociais, enfraquecer todas as iniciativas de políticas universais e não sem motivo 

formar os trabalhadores com “subjetividades flexíveis” e acríticos, conforme já asseverou 

com propriedade a professora (KUENZER, 2017; 2019).  

 Pretendemos fazer uma sucinta apreciação do estudo “Trabalhar por um futuro 

melhor – Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho” (2019), elaborado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). O relatório em questão propugna “uma agenda centrada no 

ser humano” com ênfase para “universalização do direito de aprendizagem ao longo da vida”, 

ocupando-se conforme os propósitos da OIT (2019), preservação dos direitos ao trabalho em 

harmonia com os interesses dos capitalistas. 

 A despeito disso, encontramos no estudo termos como: “uma agenda transformadora 

e mensurável para a igualdade de gênero”, “garantir a cobertura universal da proteção social, 

do nascimento à velhice”, “garantia laboral universal”, “ampliar a soberania sobre o tempo”, 

“aproveitar e gerir a tecnologia de forma apoiar o trabalho digno”, entre outras propostas 

muito bem intencionadas elencadas no relatório, “Trabalhar para um futuro melhor”. Dito 

isto, é conditio sine qua non questionar se o estudo é correlato com a realidade da classe 

trabalhadora nos dias hodiernos, em que observamos a deterioração das condições e relações 

de trabalho, seja nos países centrais que consolidaram através da conciliação de classe no 

decorrer dos “trinta anos gloriosos” significativos direitos sociais, assim como, 

contraditoriamente, nos países periféricos o proletariado não usufruiu de conjuntura favorável 

para levar adiante suas extensas pautas reivindicatórias. (POCHMANN, 1999; 2002). A 
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despeito disso, os efeitos perversos do neoliberalismo estão conseguindo orquestrar a 

degradação do trabalho nos países desenvolvidos e nos dependentes que já contavam com 

oferta elástica de mão de obra, combinadaa estruturas rudimentares de proteção social, 

conforme estudos esclarecedores de pesquisadores. (ANTUNES e ALVES, 2004; 

ANTUNES, 2018; ARCARY, 2014; 2019). 

 
Um sistema sólido de aprendizagem ao longo da vida, combinado com a proteção 
social universal, permite aos trabalhadores e trabalhadoras se responsabilizarem por 
uma participação proativa na sua própria formação. Isto implica antecipar as 
competências que serão necessárias para manter os seus empregos, identificar como 
poderão adquiri-las participar da formação necessária, sabendo que podem investir o 
seu tempo e assumir o risco. (OIT, 2019, p. 32). 

 

 Se o argumento em epígrafe no relatório na sua essência, dialoga com o relatório 

“Competências e Empregos: uma agenda para a juventude”, elaborado pelo Banco Mundial 

em 2018, então é provável que estejamos expostos a um fluxo mundial conduzido pelos 

organismos internacionais para propagandear a ideologia neoliberal com destarte a educação e 

o mercado de trabalho submetido à lógica da acumulação do atual estágio da globalização no 

âmbito do capitalismo financeiro. Há um consenso entre os dois relatórios analisados nos 

aspectos de juventude, educação e mundo do trabalho, cuja preocupação é com agregação de 

valores ao capital humano, pois desse modo era possível ajustar a força de trabalho às 

demandas do capital, instrumentalizado pela Teoria do Capital Humano e a “pedagogia das 

competências e habilidades” que são poderosos componentes ideológicos no qual ganha força 

a tese da “educação global”. 

 Então, que papel cumpre a educação na sociedade capitalista? Para respondera 

questão é necessária recorrer a cientistas que investigaram com minudências a relação 

trabalho e educação de forma crítica. 

 
 

O saber não é produzido na escola, mas no interior das relações sociais em seu 
conjunto; é uma produção coletiva dos homens em atividade real, enquanto 
produzem as condições necessárias à sua existência através das relações que 
estabelecem com a natureza, como outros homens e consigo mesmo.(KUENZER, 
2001, p. 26). 
O que queremos frisar aqui é que o desenvolvimento do processo capitalista vai se 
libertando cada vez mais do trabalhador qualificado. A fim de dar ênfase, pode-se 
dizer que este constituí um verdadeiro entrave para a produção e deve ser eliminado 
(...).(SALM, 1980, p. 75). 
Realmente, de um lado, o sistema produtivo necessita no seu estágio de 
desenvolvimento atual, de técnicos e operadores altamente preparados, mas em 
pequeno número, e amplia nas fábricas, oficinas e escritórios, o número de funções 
que, por se desenvolverem através de tarefas repetitivas, parceladas e rotinizadas 
podem ser ocupadas por pessoal sem habilitação. (ROSSI, 1978, p. 107). 
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 Tendo conhecimento desses fatos, a classe dominante, apresenta reiteradamente e 

sem constrangimentos, a educação como ferramenta indispensável para o sucesso individual e 

a mobilidade social, portanto, através da escolaridade que a classe trabalhadora pode reunir os 

valores primordiais para garantir na luta cotidiana “lugar ao sol”, tendo com alavanca os 

princípios da competitividade, meritocracia, disciplina, obediência, entre outros atributos 

apreciados, divulgados, “vendidos” pelos capitalistas e “comprados” pelos trabalhadores por 

meio das batalhas ideológicas. (ROSSI, 1978). 

 Essa visão foi edulcorada nos relatóriosdo BM (2018) e OIT (2019), no que 

concernem as orientações, recomendações, conselhos, sugestões. Entendemos que os 

organismos multilaterais são “testas de ferro” do capital financeiro internacional e carregam 

no seu DNA a agenda neoliberal,compromissados com os valores das nações imperialistas, 

que precisam de se impor sobre os países periféricos pressionados a fazerem os ajustes 

draconianos, a fim de transferir riqueza para o centro do sistema. 

 Não é por outro motivo, que os governantes e a burguesia dependente e colonizada 

dobram-se diante das imposições para fazer “reformas”, desde sempre para aprofundar a 

pauperização da classe trabalhadora, entre as “reformas” podemos citar o “novo” ensino 

médio, Lei 13.415/2017, comemorada com pompa e circunstância no estudo do Banco 

Mundial (2018), anunciada como modernização, progresso, flexibilização, direito de escolha, 

liberdade, entre outros vernáculos massificados pela cartilha neoliberal. 

 Como já vimos acima, o regime de acumulação flexível requer um padrão para 

formação da força de trabalho dos “novos sujeitos históricos”, que devem incorporar a 

condição de “subjetividade flexível” e para materializar este processo é necessário introjetar a 

“pedagogia da acumulação flexível” (KUENZER, 2017). Temos assim, uma mão de obra 

nova para suprir as necessidades dos capitalistas, porém esta não deve adaptar-se aos restritos 

postos de trabalho que combinem remuneração condizente com direitos, pois a maioria dos 

empregos será de baixos salários e raríssimos direitos, tornando comum o trabalho 

intermitente, os “PJ”, temporários, terceirizados, “uberizados”, além da informalidade e 

desemprego de longa duração. 

 Então, não é mera casualidade a “reforma” do ensino médio, pois a mesma 

contempla e reforça o projeto da burguesia, de rebaixar o máximo possível o custo do capital 

variável (trabalhadores), razão pela qual, “ofertar” uma educação minimalista, que 

impossibilite a classe trabalhadora de realizar as suas leituras de mundo, sendo desprovidos de 

identidade de classe e oprimida, “abdicando” temporariamente das perspectivas 
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revolucionárias. Diante dessa crise do padrão societal burguês, é um projeto dos setores 

hegemônicos da sociedade obliterar os anseios legítimos do proletariado pela transformação 

que supere o paradigma capitalista e o “novo” ensino médio se encaixa neste horizonte de 

crise estrutural do capital, poisvislumbra uma educação alienada, fetichizada e abstrata. 

 

 3.3 A contrarreforma do Ensino Médio: Trabalho precário e ensino flexível 
 

 A trajetória semantizada nos dias hodiernos no Brasil está pautada pela narrativa 

articuladaentre o ultraliberalismo53 e o ultraconservadorismo54, amalgamado a partir do golpe 

jurídico, parlamentar e midiático de 2016. (SOUZA, 2016; CARA, 2019). Para Silva (2019) e 

Frigotto (2019), o golpe teria atacado direitos e conquistas da classe trabalhadora,asseguradas 

principalmente em algumas leis, como a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, da 

Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) de 1996, entre 

outras legislações caracterizadas pela proteção social, todavia, foram amplamente difundidas 

pelo governo e os meios de comunicação de massa como reformas. (SOUZA, 2016; 

FERREIRA, 2017; FRIGOTTO, 2017; 2019; SILVA, 2019). 

 Em vista de tudo isso, para a análise de nosso objeto da nossa pesquisa, a relação da 

Lei nº 13.415/2017 com o mundo do trabalho, é preciso considerarque a legislação sobre a 

reforma no Ensino Médio necessita ser refletida à luz de uma contrarreforma conforme 

entendimento de Ferreira (2017), a corruptela da palavra reforma foi apropriada e massificada 

pelos meios de comunicação a serviço da burguesia e do Estado que impuseram lhe, alijando 

do processo os debates, as conferências e as audiências, com os maiores interessados a 

conferir: estudantes secundaristas, professores, sindicatos, universidades entre outros. 

Portanto, com a ausência da participação da sociedade civil organizada que não estavam de 

acordo da maneira como foi conduzida pelo governo golpista e autocrático a reforma do 

Ensino Médio, visto que, a nova Lei tem o propósito de anular os tênues avanços 

democráticos que tiveram como referência a Carta Constitucional de 1988. 

                                                             
53Ultraliberalismo: Ideologia política pautada na radicalização da agenda liberal, com drástica redução do papel 
do Estado, inviabilizando direitos sociais sem qualquer comedimento em relação às condições de vida do povo. 
É um freio a democracia social e não deixa de ser uma cosmologia econômica. (CARA, 2019, p. 27). 
54 Ultraconservadorismo: Ideologia pautada na negação da ciência no retrocesso social e no questionamento de 
direitos civis e políticos de supostas minorias sociológica. É uma cosmologia moralizante normalmente 
vinculada ao fundamentalismo cristão, ainda que negue os princípios teológicos do próprio cristianismo. Busca 
frear a democracia, afirmando uma agenda classista, racista, machista, homofóbica, misógina e oposta à 
laicidade do Estado. (CARA, 2019, p. 27). 
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 Tendo em vista essas considerações, a MP 746/2016, que foi o estágio incipiente das 

discussões para fundamentar a Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, guardada as devidas 

proporções e temporalidades, pode ser relacionada com as legislações anteriores que 

regulamentavam essa etapa da educação. 

 
A primeira manifestação legalmente explicitada sobre esse nível de ensino, bastante 
incisiva, ocorre na Constituição do Estado Novo (Art. 123), de 1937, que tem como 
decorrência fortalecedora de suas intenções, a chamada “Reforma Capanema” 
(1942-1946), no âmbito da qual é criado o denominado Sistema S, constituído pelo 
SENAI/SESI e SENAC/SESC, como espaços educacionais – leia-se, de treinamento, 
tão cedo quando possível, para o trabalho alienado, na indústria e nos serviços 
urbanos – para os/as oriundos/as das camadas mais exploradas da classe 
trabalhadora. Desde essa época, a dualidade educacional, inerente à ordem 
capitalista, ganhou contornos legais, estabelecendo explicita distinção entre a 
formação para pessoas da classe dirigente e a formação para pessoas da classe 
trabalhadora. Para as primeiras uma formação propedêutica, com vistas à 
continuidade dos estudos até os mais altos níveis; para os demais, uma formação 
tecnicista unilateral, ou seja, restrita ao treinamento para o trabalho (MAUÉS et al., 
2017, p. 11).  

 

 Assim sendo, desde o governo Vargas uma característica que ficou evidente no 

Ensino Médio - denominação atual para o outrora 2º grau foi o fortalecimento da sua 

dualidade estrutural, cujas atribuições têm duplo sentido, formar e propiciar as condições de 

prosseguir os estudos superiores para a classe dirigente e os administradores do capitalismo, 

no entanto, o Ensino Médio deve contribuir para preparar a força de trabalho com abrangência 

técnica e ideológica para assimilar a ordem societária do regime burguês. (MAUÉS et al. 

2017; FERREIRA, 2017; MOTTA; FRIGOTTO, 2017). 

 Os cientistas Motta e Frigotto (2017) nos alerta que a Lei nº 13.415/201755significa 

retrocessos semelhantes à Lei nº 5.692/1971, a reforma educacional da época da Ditadura 

Militar que impôs uma profissionalização aligeirada e precária para atender as demandas dos 

capitalistas em uma economia que crescia aceleradamente. No entanto, no bojo do “novo” 

Ensino Médio contemporâneo, Lei nº 13.415/2017, estamos diante de outra quadra histórica 

em que o Brasil não é um país de economia dependente, o nosso cenário é de reversão 

neocolonial, portanto, a educação deve se subverter à ausência de projeto de nação, pois que 

mercado de trabalho é constituído em um país que esvazia o seu tecido industrial e faz 

apologia à economia agroexportadora como peças de marketing do agro é pop propulsora de 

                                                             
55[...] Trata-se de um ataque desferido contra as últimas conquistas do ensino médio na perspectiva da formação 
unitária e integrada dos jovens brasileiros. Retoma-se, de forma mais regressiva, princípios da Reforma 
Capanema dos anos de 1940 e das Leis n. 5.692/1971 e 7.044/1982, produzidas igualmente em contextos 
antidemocráticos. Tais medidas do passado e do presente correspondem, no plano da cultura, ao movimento da 
economia marcada pela contradição capital e trabalho. (RAMOS & FRIGOTTO, 2016, p. 30.). 
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commodities agrícolas e minerais e um setor de serviços composto de agregados sociais e 

camelódromos, claro sem esquecermo-nos dos trabalhos mediados pelas plataformas digitais, 

a última moda da precarização do trabalho.  

 Ainda, de acordo com os autores acima citados,a Lei 13.415/2017 retoma de modo 

dramático o Decreto nº 2.208/1996, período do governo FHC e do ministro Paulo Renato de 

Souza, que por sua vez, aprofundava a dualidade entre educação profissional e educação 

propedêutica. Dito isso, temos, considerando nossos estudos e autores, a comprovação 

inequívoca que o novo Ensino Médio é uma contrarreforma direcionada para os filhos da 

classe laboriosa, com o propósito de formar principalmente força de trabalho com valor 

rebaixado. As principais características da mão de obra contemporânea e descrita por 

pesquisadores Klain (2019), Antunes (2018) e Alves e Antunes (2004) para ocupações 

repetitivas, de baixa produtividade e remuneração, com pouquíssimos direitos sociais, sendo a 

maioria destes empregos alocados no segmento de serviços, sem menosprezar as elevadas 

taxas de desemprego, desalento, informalidade entre outras formas de exclusão do mundo do 

trabalho. 

 Não foi mera casualidade a contrarreforma do Ensino Médio, e da maneira como foi 

operacionalizada pelo governo com amplo e irrestrito apoio dos empresários que agiram, por 

intermédio, de ONGs, Organizações Sociais, Fundações com o propósito de participar do 

promissor e lucrativo segmento educacional56.  

 

 
Na América Latina, o esgotamento da primeira onda neoliberal nos anos 1990, 
seguindo da ascensão de governos progressistas ocorrida em seguida, criou a ilusão 
de que o neoliberalismo havia passado. Produziu também um efeito complementar: 
chamou nossa atenção para o lado das reformas econômicas e seus impactos, 
retirando a nossa atenção do lado obscuro do neoliberalismo – sua ligação política 
com os conservadores, seu significado ideológico e os métodos pelos quais se 
propaga e resiste. Não levamos a sério o fato de o liberalismo econômico retomar 
como um movimento de resistência mundial às teses progressistas e não ter 
compromisso com a democracia, mas apenas com a instauração do livre mercado – 
o que surpreendeu o “socialismo democrático” e a “socialdemocracia”, que tinha na 
democracia liberal seu parâmetro constitutivo. (FREITAS, 2018, p. 15). 

 

                                                             
56Nessa perspectiva, a Fundação Unibanco, a partir das críticas aos modelos rígidos, aponta a construção da Base 
Nacional Comum, estimulada pelo MEC, como a oportunidade para flexibilização curricular do Ensino Médio, 
uma vez que o documento preliminar propõe 60% de conteúdos comuns. Os demais 40% serão definidos por 
cada sistema de ensino, abordando conteúdos que atendam às especificidades regionais. A partir da proposta, 
aponta a Fundação Unibanco, a necessidade de abrir possibilidade de escolha pelo aluno, o que realmente 
caracteriza a flexibilidade. Essas escolhas contemplariam conhecimentos vinculados à trajetória pretendida pelo 
jovem: ensino técnico ou área de conhecimento que pretende seguir no ensino superior. (KUENZER, 2016,p. 2). 



124 
 

 
 

 Premido pela urgência de abreviar os treze anos no poder da coalizão que apoiou os 

governos petistas, conforme asseveram Souza (2016) e Mazza (2016), que se encontrava 

fragilizada por inúmeros motivos, a nova direita tonificada e associada a outras frações da 

sociedade com perfil conservador se organizou com apoio jurídico, parlamentar e midiático 

para impulsionar o golpe de 2016, nas entranhas da democracia liberal, corroendo suas 

instituições para defenestrar do poder um governo de conciliação de classes, identificado com 

alguns princípios democráticos e de diálogos com os setores subalternos historicamente 

excluídos.  

 
Fora do espectro conservador, é praticamente unânime a análise que o golpe de 2016 
é contra a classe trabalhadora. Mais do que isso, é uma contrarrevolução que 
mantém as suas características históricas: é antinacional, antipopular, 
antidemocrático e pró-imperialismo. Através do golpe garante-se a acumulação do 
capital monopolístico internacional, com o uso crescente da repressão e da violência 
institucionalizada. Com o retrógado lema do governo golpista – “ordem e 
progresso”. O Estado brasileiro articula todas as suas forças midiáticas, 
parlamentares, empresarial-corporativas, religiosas, avançando contra as irrisórias 
conquistas sociais, entre as quais a educação pública e gratuita para os trabalhadores. 
(LOMBARDI e LIMA, 2018, p. 52). 

 

 Essa é uma questão que nos parece central, versando sobre o objeto da pesquisa, a 

relação entre a contrarreforma do Ensino Médio e as metamorfoses expressas no mundo do 

trabalho contemporâneo. Fazendo alusão ao excerto de texto do esclarecedor artigo: Golpe de 

Estadoeducação no Brasil: A perpetuação da farsa(LOMBARDI e LIMA, 2018), parece que 

a história se repete nessas paragens uma vez que a Elite do Atraso57 não permite que a classe 

subalterna, grosso modo, também denominada pejorativamente de rafameia, turba, populacho, 

escuma (OLIVEIRA, 1998), reivindique os seus decantados direitos de cidadania, que por sua 

vez, deveria manifestar-se em uma vida mais digna para a classe laboriosa. Em tese a 

burguesia autóctone e os seus sócios do imperialismo teriam que ceder parcela ínfima da 

acumulação auferida para dignificar a existência dos extratos despossuídos58. (LEBRUN, 

1987; OLIVEIRA, 1998; MELLO; NOVAIS, 1998; SICSÚ, 2013; SOUZA, 2017). 

                                                             
57Título do livro do sociólogo Jessé de Souza publicado no ano de 2017, e se notabiliza pela contundente crítica 
a postura da elite brasileira sempre intransigente com os menos favorecidos para manter os seus históricos 
privilégios. 
58 Esta marca de relações políticas e jurídicas da classe dominante brasileira conformara, ao longo do século XX, 
um projeto societário que Florestam Fernandes (1968, 1973 e 1974), de forma original, o definiu como 
capitalismo dependente. Um projeto societário onde a classe burguesia brasileira se associa aos centros 
hegemônicos do capital mundial para manter uma das sociedades de maior concentração de propriedade e 
riqueza na mão de uma minoria e a manutenção de pobreza e da miséria da maioria. Uma classe que é anti-
nacional, anti-povo e anti-educação pública, universal, gratuita, laica e unitária para todos. (RAMOS e 
FRIGOTTO, 2016, p. 34). 
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 Diante do discorrido acima, perguntamo-nos, por que constituímos uma sociedade 

que é suscetível a golpes contra os interesses da classe trabalhadora e de um projeto de nação 

com autonomia, soberania e desenvolvimento? Buscamos inspiração no economista 

Pochmann(2009; 2010; 2012; 2016), por meio das suas fecundas pesquisas para responder a 

indagação acima explicitada e, assim sendo, fazermos a articulação com o objeto da pesquisa 

à Lei 13.415/2017 e as transformações no mundo do trabalho. Lembrando que o economista 

em questão assevera com rigor em diversos estudos que o Brasil foi renitente ao não levar às 

últimas consequências às três reformas clássicas do capitalismo contemporâneo: agrária, 

tributária e social, imprescindíveis para concatenar o desenvolvimento econômico com 

inclusão social, no seio da sociedade capitalista. Dito isto, os países centrais que lograram 

êxitos socioeconômicos tiveram que, em algum momento histórico, fazer o enfrentamento 

para equacionar questões atribuídas às reformas clássicas, e quando não foi suficiente o 

reformismo vis-à-vis, a Revolução Burguesa foi determinante para os avanços dessas 

sociedades. 

 Sem delongas o Brasil é um País da periferia, portanto, é subdesenvolvido – em 

virtude disso a maioria da população não usufrui dos bens e serviços franqueados pelo 

desenvolvimento tecnológico e produtivo moderno. Nenhuma nação é subdesenvolvida 

isoladamente, logo há sempre um cenário comparativo entre países e sociedades 

desenvolvidas e subdesenvolvidas, em períodos históricos distintos.  

 
Naturalmente, há indicadores objetivos de subdesenvolvimento: a exploração ao 
mesmo tempo insuficiente e predatória dos recursos naturais; a baixa escolaridade e 
qualificação média da mão de obra; a desintegrada rede de transportes; o pequeno 
consumo per capita; a reduzida diversificação das exportações; o pequeno número 
de patentes registradas; o acesso restrito da população a saneamento básico; as 
precárias condições de saúde, educação e cultura; o alto percentual da população que 
se encontra abaixo da linha da pobreza, etc.(GUIMARÃES, 2010, p. 93-4).    
 

 À luz das exposições dos intelectuais Pochmann (2012; 2016; 2017) e Guimarães 

(2010), temos uma noção preliminar do lugar do Brasil na Divisão Internacional do Trabalho 

(DIT), na atual conjuntura da Globalização no âmbito do capitalismo financeiro e tecnológico 

nas primeiras décadas do século XXI59. O golpe de 2016 foi contra a classe trabalhadora que 

alcançou êxitos diminutos, entretanto, significativos, com, por exemplo: tomar as três 

refeições diárias, ter energia elétrica, acesso a garantias mínimas de renda, matricular os filhos 

                                                             
59Em vista disso, constata-se a emergência de uma organização social fundada numa economia de serviços e 
crescentemente dependente da financeirização da riqueza e reprimarização da pauta de exportações. Apesar de 
todas essas modificações na questão sócia, a desigualdade não deixou de se manifestar enquanto fenômeno 
complexo e intrínseco à sociedade brasileira. (POCHMANN, 2017, p. 10). 
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nos cursos superiores, além de consumir bens duráveis e serviços diversos, etc. 

(POCHMANN, 2012; SICSÚ, 2013; SOUZA, 2016). 

 Parece ser essa a razão para o discurso raso e ensandecido de frações da classe média 

e da elite contra o governo progressista que sinalizou as possibilidades de ampliar a inclusão 

da classe obreira nos direitos trabalhistas e sociais, que de forma limítrofe passou a 

experimentar as conquistas solidificadas no decorrer do século XX, notadamente nos países 

hegemônicos após a II Guerra Mundial e que no Brasil foram conquistas tardias dos 

assalariados, em virtude do nosso atraso enquanto Nação periférica. Portanto, conforme 

aponta Godeiro e Soares (2016) e Sampaio Jr. (2016), a burguesia nacional dependente e a 

classe média tradicional, que são sócios na extração de mais-valia da plêiade de serviçais, 

tradicionalmente indignam-se com os raros governantes que proporcionam ínfimas 

concessões para o famélico proletariado, logo os políticos comprometidos com a melhoria da 

paupérrima condição de sobrevivência da maioria absoluta dos trabalhadores geralmente são 

expostos para a sociedade como populistas, comunistas, socialistas, corruptos, entre outros 

adjetivos pejorativos. (SOUZA, 2016; GODEIRO; SOARES, 2016; SAMPAIO JR, 2018). 

 Após a visão panorâmica dos instrumentos utilizados de forma recorrente pela elite 

para promover as contrarrevoluções preventivas e os motivos elencados sobre o nosso atraso 

social, discorreremos brevemente sobre o trabalho categoria ontológica fundante do ser 

social, conforme os estudos dos pesquisadores Tonet(2012) e Rossi (2018), para na 

sequência, retomarmos a abordagem da Lei 13.415/2017 que versa sobre a contrarreforma do 

Ensino Médio. 

 É importante salientar que o trabalho, de forma ontológica, é a única categoria 

fundante do ser social, cabendo-lhe a função social de reprodução dos meios de produção e 

subsistência indispensável às necessidades humanas, dessa forma é imprescindível 

compreender a diferenciação que se opera entre trabalho e as demais práxis sociais. O 

trabalho “contém um processo entre atividade humana e natureza: seus atos são dirigidos à 

transformação de objetos naturais em valor de uso” (LUKÁCS, 2018b, p. 46). Essa é a função 

que ele desempenha para a continuidade, para a reprodução do ser social em seu sentido 

ontológico, ou seja, independentemente da formação social em específico. (ROSSI, 2018 p. 

39). 

  Sampaio Jr. (1998; 2004), faz alusão que “A galinha dos ovos de ouro da elite 

brasileira é a superexploração do trabalhador”, rebaixar as condições de vida é um 

mecanismo utilizado pelos capitalistas para aumentar a taxa de acumulação. (SAMPAIO JR, 
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2004; 2018). Além disso, os empresários sempre tiveram a sua disposição excedente de força 

de trabalho não incorporada ao núcleo organizado do capitalismo, ou seja, um contingente de 

força de trabalho desprovido dos direitos trabalhistas e sociais garantidos nas leis, mas 

inacessível para a maioria dos trabalhadores que vegeta em atividades informais com baixa 

produtividade60. (KOWARICK, 1994; OLIVEIRA, 1998; GODEIRO; SOARES, 2016; 

SAMPAIO JR, 1998; 2004; 2018). 

 Conforme já discorremos, as condições de vida da base da pirâmide social, segundo 

estudos de Pochmann (2012),melhoraram de maneira gradativa nos governos progressistas. 

Essa mobilidade na base da estrutura da pirâmide contribuiu para tirar 40 milhões de 

brasileiros da miséria, o governo articulou interesses públicos e privados, facilidades 

creditícias com o intuito de aquecer a economia e foram gerados 22 milhões de empregos 

formais, assim o país combinou naquele período crescimento econômico, democracia e 

distribuição de renda.  

 Em virtude das demandas sociais historicamente reprimidas por golpes, ou melhor, 

contrarrevoluções preventivas, segundo Fernandes (1975; 1981), a classe trabalhadora 

encontrou solo fértil para ampliar a sua pauta reivindicatória, pois vislumbrou conjuntura 

favorável para obter mais concessões. Foi nesse ritmo que ocorreram as jornadas de junho de 

2013, nas quais as massas manifestaram-se nos logradouros, tomando praças, ruas, as 

manifestações representavam a insatisfação dos trabalhadores principalmente os mais jovens. 

Mais do que isso, o chamado ciclo neo desenvolvimentista que floresceu apoiado no elevado 

valor das exportações de commodities, ancoradas nas demandas do crescimento da economia 

chinesa que estava atingindo seus estertores, e que propiciou os recursos superávit em dólares 

para animar a economia interna já estavam escasseando, em razão da crise econômica 

mundial de 2008, que de forma tardia chegou no Brasil causando fortes impactos. (SOUZA, 

2016; SAMPAIO JR, 2018). 

 Como o tempo urge, não vamos pormenorizar os desdobramentos dos movimentos 

advindos das manifestações populares que colocaram os governantes em âmbito federal e 

estadual em xeque. Entretanto, foi urdida, através da captura pela elite, a insatisfação da 

                                                             
60A partir de 2015, com a adoção de políticas de austeridade, há um processo continuo de deterioração do 
mercado de trabalho, com a explosão do desemprego aberto e oculto (por desalento e por inserção precária, 
subocupado), fazendo com que no começo de 2019 houvesse 27,9 milhões de brasileiros e brasileiros na 
condição de subutilização, que continua reafirmando as discriminações históricas, com as mulheres negras 
estando fortemente alocadas nesta condição de vulnerabilidade. A renda do trabalho continua baixa e os efeitos 
distributivos do salário-mínimo deixam de ocorrer, pois praticamente não há aumento real. Cresce também a 
informalidade e, consequentemente, um númerode pessoas sem acesso aos benefícios sociais. (KLAIN, 2019, p. 
14). 
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população para galvanizar um golpe de Estado que defenestrou a presidenta Dilma Roussef61 

e o Partido dos Trabalhadores da administração central do país.Este conluio é descrito com 

minudências no livro: “A radiografia do golpe” do sociólogo Jesse de Souza (2016). 

 Partimos do pressuposto que a contrarreforma do Ensino Médio, regulamentada pela 

Lei nº 13.415/2017, não ocorreu de modo isolado, uma vez que foram correlatas à supressão 

dos direitos dos proletariados, pois a exemplo do Ensino Médio que foi flexibilizado para 

tornar-se, nas palavras do governo, mais atraente para os estudantes. (KUENZER, 2017; 

2019; FERRETTI, 2018; ZAN; KRAWCZYK, 2018; KRAWCZYK;FERRETTI, 2017).  

 Na versão das pesquisas realizadas por Silva (2019) a contrarreforma trabalhista foi o 

“canto da sereia” para os trabalhadores, com a promessa de flexibilizar a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), e gerar milhões de postos de trabalho, porém com advento da Lei 

13.467/2017, que por seu turno, alterou mais de 100 artigos e aproximadamente 400 

dispositivos legais da CLT que regulamentavam as relações de trabalho no País.  

 Para autores como Klain (2019) e Silva (2019),a fragmentação da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT) ilustra o retrocesso no mundo do trabalho e o aumento da 

superexploração da mão-de-obra, podemos mencionar, a título de comparação, alguns 

aspectos alterados para tornar mais degradante a vida dos trabalhadores, vejamos, antes da Lei 

nº 13.467/2017, os proletários com jornada de 8 (oito) horas diárias tinham direito ao 

intervalo para almoçar entre 1 e 2 horas, a mudança na Lei pode restringir para 30 minutos, 

outro fato desalentador significa a total liberdade para a terceirização. Antes de a Lei entrar 

em vigor, era franqueado ao capitalista terceirizar algumas atividades consideradas não 

essenciais (portaria, segurança, limpeza, refeição, motorista etc.), mas com a nova legislação 

existe a possibilidade de os empresários terceirizarem as atividades essenciais.  

 Decorre desse fato que o salário de um terceirizado é 24% menor quando comparado 

com renumeração dos trabalhadores efetivos, segundo o Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2017). É interessante ressaltar ainda que a 

Lei 13.467/2017regulamentou o trabalho intermitente, caracterizado por uma nova 

modalidade criada no bojo dessa legislação cristalizada através do rebaixamento do custo do 

trabalho, contudo, o contrato não é permanente, o trabalhador pode ser convocado pelo 

empregador para suprir demandas específicas, recebendo de acordo com as horas labutadas, 

                                                             
61Este conluio e descrito com minudências no livro: “A radiografia do golpe” do sociólogo Jesse de Souza 
(2016). 

 



129 
 

 
 

em resumo a classe laboriosa é submetida aos contratos cada vez mais precarizados em 

conjuntura de altos índices de desemprego e ficam à disposição dos capitalistas, porém sem a 

garantia da renumeração pela jornada completa. (SILVA, 2019; KLEIN, 2019). 

 Podemos afirmar, baseados em Klein (2019), que é um “velho filme” que insiste em 

se repetir, visto que o sistema capitalista consegue historicamente se reinventar, mantendo a 

perspectiva de aprofundar as precárias condições de sobrevivência da classe trabalhadora. 

Desde 2015 é crível a deterioração do mercado de trabalho com a explosão do desemprego 

aberto e oculto identificado pelo desalento, por inserção precária, subocupação. No início de 

2019, o cenário era dramático, pois havia 27,9 milhões de brasileiros subutilizados com os 

seguintes perfis: forte presença de mulheres, negros, trabalhadores com faixa etária superior a 

40 anos. Um enorme contingente de excluídos em razão principalmente da ausência de 

dinamismo econômico, além disso, a experiência empírica demonstra que não existe relação 

entre o rebaixamento da legislação trabalhista e o nível de geração de empregos. 

 Em consonância com a contrarreforma do Ensino Médio foi possível observar um 

conjunto orquestrado de “reformas” como a trabalhista, a Emenda Constitucional nº 9562 que 

congelou os gastos públicos pelos próximos 20 anos, inviabilizando os investimentos sociais 

em áreas estratégicas para a sociedade como saúde, educação, entre outras. Cabe ressaltar que 

a agenda regressiva, que não conseguiram aprovar no decorrer do governo golpista do Senhor 

Temer, ficou postergada para o próximo governo, dentre elas, a contrarreforma da Previdência 

Social. Entrementes, com a eleição do atual presidente, Jair Bolsonaro, filho dileto do 

Ultraliberalismo e do ultraconservadorismo, logo apoiado pelos setores mais conservadores e 

arcaicos da sociedade brasileira, representados pelas bancadas do boi, bala e bíblia e 

detentoras de arraigada influência numérica e ideológica no Congresso Nacional, que 

expressam os anseios da burguesia e a sua voragem para suprimir as conquistas sociais, esta 

fração da burguesia decidiu apoiar e viabilizar a candidatura do capitão e hipotecaram apoio 

para o avanço das propostas mais digressivas contra os trabalhadores com o objetivo de 

                                                             
62 A Emenda Constitucional Nº 95: limita por 20 anos os gastos públicos. Os senadores aprovaram a proposta 
(PEC 241/16) em 31/12/2016. Foi encaminhada pelo presidente Michel Temer – quando ele ainda estava na 
condição de interino – ao legislativo com o objetivo de equilibrar as contas públicas por meio de um rígido 
mecanismo de controle de gastos. Chamada de PEC do teto dos gastos determina que, a partir de 2018, as 
despesas federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada conforme o índice nacional de 
preços ao consumidor amplo (IPCA). É considerada uma das maiores mudanças fiscais em décadas. Uma das 
principais críticas refere-se ao fato que a PEC limita os gastos que historicamente crescem todos os anos acima 
da inflação, como educação e saúde. Outra crítica que incide no congelamento dos gastos é com programas 
sociais. Especialistas e entidades setoriais avaliam que a medida prejudica o alcance e qualidade dos serviços 
públicos oferecidos [...] (Nota da IHU On-line) Revista do Instituto Humanitas Unisinos (Nº535 Ano XIX de 
29/04/2019, p. 14). 
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subtrair os limitados direitos trabalhistas e sociais da classe laboriosa. (LOMBARDI e LIMA, 

2018; MAZZA, 2018; SAMPAIO JR.). 

 Nesse contexto adverso, como explicitado no parágrafo acima, marcado pelo atraso 

histórico, que realçamos com visão panorâmica do Brasil contemporâneo, acoplada ao 

conjunto orquestrado de contrarreformas para adequar a força de trabalho ao regime de 

acumulação flexível imposto pelo novo bloco hegemônico do capitalismo em escala mundial, 

incluindo o nosso objeto de reflexão ilustrado pela Lei 13.415/2017 que introduziu o novo 

Ensino Médio no País. E ao nosso juízo corrobora para “capacitar” a mão de obra para 

supriras necessidades dos empresários conforme ponderação dos pesquisadores Alves e 

Antunes (2004) que discorrem sobre “a captura integral da subjetividade da classe 

trabalhadora”. Sendo assim, o “novo” ensino médio precisa moldar-se para “formar” 

trabalhadores com essas características: dócil, domesticado, com visão obnubilada, 

desprovido de consciência de classe, individualista, acrítico, sem compromissos com a luta de 

classes, por meio da participação nos sindicatos, partido que empunham a bandeira 

revolucionária, etc.  

 
A proposição da reforma por meio da medida provisória pode sugerir, aos que não 
tem acompanhado a discussão sobre a educação nacional mais de perto que se tratou 
de uma ação intempestiva do atual governo autoritário. Cabe lembrar que a MP 746 
que institui, num primeiro momento, a reforma do Ensino Médio constitui-se na 
segunda medida de impacto adotada pelo governo Temer. A primeira foi a proposta 
de Emenda Constitucional 241, posteriormente Projeto de Lei 55/2016 e, finalmente, 
PEC 95, que estabeleceu severas restrições às despesas primárias do país por vinte 
anos, a partir de 2017. (FERRETTI, 2018, p. 26). 
 

 
 Para a corrente ideológica ultraliberal, a educação é reduzida essencialmente como 

um insumo econômico. Não sem motivos, o instrumento para mensurar a qualidade desse 

insumo é estabelecido por parâmetros internacionais como o Programme for International 

Student Assessment (PISA). Convém discorrer que o PISA é encetado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), instrumentalizada pela economia de 

mercado com atribuições bem delineadas, por meio, de plataformas para comparar e nivelar 

programas econômicos e propugnar soluções de conteúdo liberalizantes, além de coordenar 

políticas públicas nos âmbitos domésticos e internacionais. (CARA, 2019). 

 É oportuno registrar que os resultados do Brasil no (PISA) são deprimentes, quando 

vislumbrados com as ferramentas padronizadas pela OCDE, Banco Mundial, entre outros 

organismos multilaterais a serviço do capitalismo. Mais do que isso, no Brasil é representativa 

a presença de Organizações não Governamentais (ONGs), Organizações Sociais (Os), 
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Fundações que são prepostos do capitalismo local e internacional. Como a educação é um 

negócio rentável para os investidores, além disso, é um segmento social em disputa pelos 

fundos públicos que cristaliza a luta de classes na estrutura do Estado. (FREITAS, 2018; 

FERRETTI, 2018; POCHMANN, 2019). 

 Essa é uma questão que nos parece central com a elevada taxa de abandono e baixo 

desempenho dos estudantes, o Ensino Médio, que reúne quase oito milhões de alunos no país, 

é um dos principais problemas do sistema educacional brasileiro. (BRASIL, 2017). A última 

fase da educação básica está em letargia desde 2011, no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), quando mensurado as taxas de aprovação e as notas dos educandos. 

No ano de 2017, o IDEB no Ensino Médio avançou apenas 0,1 pontos, atingindo 3,8 – 

portanto, distante da meta projetada de 4,7 pontos (a escala vai de 0 a 10). Para tentar 

equacionar o problema, o Ministério da Educação (MEC), difundiu em 2017, através da Lei 

13.417/2017, medidas que modificam o funcionamento dessa etapa de ensino, entre as quais a 

ampliação do Ensino Médio integral. (MORALES, 2018). 

 
De acordo com os dados oficiais, há aproximadamente 1,5 milhões de jovens de 15 a 
17 anos fora da escola no Brasil. E o abandono segue alto: estudo organizado pelo 
economista Ricardo Paes de Barros e publicado em 2017 pelo Instituto Airton Senna 
e parceiros revela que um em cada quatro estudantes de 15 a 17 anos não conclui 
uma nova série – 15% deles nem se matriculam no começo do ano, 7% abandonam 
os estudos durante o ano letivo e 7% são reprovados por faltas. E quem esta na 
escola, na prática, aprende menos e repete o ano mais do que deveria no ensino 
médio. (MORALES, 2018, p. 10). 
 
 

 O desafio que se coloca no umbral do século XXI para o Ensino Médio, e a educação 

no país é justamente subordiná-la à lógica do regime de acumulação flexível, contudo, para 

promover as transformações fazem-se condição imperiosa as mudanças na legislação, 

conforme foi alterada a LDB, Lei nº 9394/1996, já apresentada acima ao leitor, com amplo 

apoio do Congresso Nacional e os encaminhamentos do governo golpista do presidente 

Temer, que obteve o respaldo da burguesia portadora de interesses mercantis na educação, 

para aprovar a toque de caixa a Lei 13.415/201763, além disso, não devemos menosprezar a 

intenção ideológica dos capitalistas de influenciar a formação dos jovens para o mundo do 

                                                             
63Em 2017, ainda no governo do presidente Michel Temer, o ensino médio sofreu profundas reformulações, com 
impacto significativo na educação profissional. Sem amplo debate com professores, entidades e comunidade 
científica de modo geral, em curto período de tempo o projeto de lei nº 6840/2014 (2013, na versão inicial, e 
dezembro de 2014, na versão substitutiva), as edições da Medida Provisória nº 746 (setembro de 2016) e a nova 
Lei nº 13.415 (fevereiro de 2017) culminaram na reforma do Ensino Médio, aprovada integralmente. O 
enfrentamento feito pelos setores progressistas da sociedade civil, em particular pelo Movimento em Defesa do 
Ensino Médio, e o movimento dos estudantes secundaristas, foi completamente desconsiderado. (KUENZER, 
2019). 



132 
 

 
 

trabalho e os paradigmas societários do capitalismo em crise estrutural (KUENZER, 2017; 

FERRRETTI, 2018). 

 
De acordo com a Lei 13.415, a reforma curricular tem por objetivo tornar o currículo 
mais flexível, para dessa forma, melhor atender os interesses dos alunos do Ensino 
Médio. Apoia-se para tal, em duas justificativas:  a baixa qualidade do Ensino Médio ofertada no País;  a necessidade de torná-lo atrativo aos alunos, em face dos índices de abandono e 

de reprovação(FERRETTI, 2018, p. 32). 
 

 Nesse aspecto analítico é importante salientar que os argumentos do Estado burguês 

no que concerne à baixa qualidade do Ensino Médio, amplamente difundidos pelos meios de 

comunicação é arrazoado, pois conforme os dados das avaliações dessa etapa do ensino é 

insuficiente em virtude do descaso ocorrido com a educação pública. Entretanto, o segundo 

argumento que se apresenta como uma resposta a primeira é um equívoco, por associar o 

abandono e a reprovação de forma intrínseca à organização curricular, desconsiderando os 

demais aspectos envolvidos no Ensino Médio. (FERRETT, 2018; KRAWCZYK; FERRETTI, 

2017). 

 Entre o trágico e o grotesco, o ponto nevrálgico que devemos analisar são as 

necessidades materiais dos jovens estudantes, filhos (as) do proletariado que precocemente 

são lançados na acirrada concorrência no mercado de trabalho com postos de trabalho 

escassos, assim sendo, de maneira contumaz para a maioria dos jovens essa inserção é 

geralmente precarizada. Com a necessidade de venda da força de trabalho para garantir 

condições mínimas de sobrevivência (comer, beber, ter um teto, vestir-se, locomover-se),nem 

sempre é possível conciliar o trabalho com a escola, justamente no período em que o 

estudante está ou deveria estar cursando o Ensino Médio, daí a razão para os elevados índices 

de reprovação e abandono em profusão da educação formal. (FERRETI, 2018; FRIGOTTO, 

2019; KUENZER, 2019). 

 

 3.4 Estado, Educação e Trabalho flexível e a ruptura com o “pacto civilizatório” 

 

 Qual o sentido pedagógico da contrarreforma do Ensino Médio e da educação no 

bojo do capitalismo flexível?A educação é um complexo social, portanto, ela está subordinada 

aos interesses da classe hegemônica que não abre mão de controlá-la com rigor através de 

“reformas” para adequar a formação da força de trabalho e a transmissão dos valores da 



133 
 

 
 

burguesia. A par disso, os capitalistas reagem de forma abrupta contra os direitos sociais 

diante da queda média da taxa de lucro, mais do que isso, as sucessivas crises que impactam o 

sistema precisam de ajustes para recompor a acumulação. É nesta quadra histórica que 

floresce as contrarreformas como a do “novo” ensino médio.Segundo a pesquisadora Kuenzer 

(2016),há uma pedagogia da acumulação flexível, adaptada para formar o proletariado com 

subjetividades flexíveis.  

 
Dessa lógica do capital faz parte o fato de que há necessariamente, uma disputa, 
tanto entre os próprios capitalistas, quanto entre estes e os trabalhadores. É a velha e 
ainda insuperada luta de classes. Um dos resultados dessa disputa é uma 
modificação crescente naquilo que é conhecido como composição orgânica do 
capital. Sabe-se que o capital é composto de duas grandes partes: o capital constante 
(máquinas, imóveis) e o capital variável(mão-de-obra). A disputa mencionada acima 
é responsável (não única e nem sempre direta, mas fundamental) pelo 
desenvolvimento científico e tecnológico. Com a incorporação de novas tecnologias, 
os capitalistas tanto podem superar-se uns aos outros como manter, sempre, sob 
controle a classe trabalhadora. Ora, na medida em que novas máquinas, com todas as 
suas exigências, são incorporadas ao processo de produção, é possível produzir mais 
com menos custos e, portanto, com menos mão-de-obra, resultando isto no 
barateamento dos produtos. Aumenta assim, o capital constante e diminui o capital 
variável. Resultado imediato: crescimento da capacidade produtiva mas, ao mesmo 
tempo, aumento do desemprego, rebaixamento dos salários e da capacidade de 
consumo. Em decorrência, diminuição dos lucros dos capitalistas, acirramento da 
concorrência, etc. (TONET, 2012, p. 30). 
 

 
 Nesse diapasão neoliberal, que por sua vez ilustra a situação no momento atual, fica 

evidente a introdução das novas tecnologias, que representam em síntese as determinações e 

padrões do modus operandi do sistema capitalista em nível concorrencial, sem paralelo na 

história. Desse modo, todo o processo produtivo foi impactado pela reestruturação, tendo 

como consequências o aumento do desemprego, de maneira avassaladora e irreversível, o 

aprofundamento da precarização do trabalho, a supressão dos direitos laborais e sociais; o 

aumento do trabalho informal, a privatização e mercantilização dos serviços públicos; logo 

temos a acirrada e destrutiva competição entre as corporações e entre os Estados nacionais, 

que por seu turno, são subservientes aos interesses do capital e da lógica da 

acumulação.(TONET, 2012). É importante ressaltar que estamos diante da Revolução 4.0, 

consequência de um novo salto tecnológico oriundo da microeletrônica que, por sua vez, 

acelera o tempo e condensa o espaço, gerando em âmbito mundial não o fim do trabalho, mas 

a crise estrutural nos empregos dos segmentos organizados do capitalismo, conforme afirma 

Frigotto (2019). 

 Nesta fase de grande retrocesso da vida nacional estamos diante da recolonização do 

capitalismo periférico brasileiro, convém asseverar que a recolonização é uma involução 
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histórica para o Brasil, visto que, o País aprofunda o nível de dependência financeira, 

comercial e produtiva – tecnológica. Em resumo, a sociedade está assistindo com pouca 

capacidade de resistência o“reposicionamento subalterno do capitalismo brasileiro no 

mercado mundial”, ou seja, o país subsumido aos interesses do império norte-amerciano 

(ARCARY, 2019)64. Que papel cumpre a educação em um país de economia dependente e 

com elasticidade na oferta de mão de obra historicamente heterogênea? 

 
De modo que a atividade educativa se vê diante de uma encruzilhada: contribuir para 
a reprodução ou para a superação desta ordem social? Nossa reflexão irá no sentido 
de pensar a atividade educativa voltada para a segunda, uma vez que o compromisso 
com a primeira significa a perenização de uma ordem social fundada na exploração 
do homem pelo homem. Contudo, surgem aí algumas perguntas inevitáveis: de que 
modo a educação é afetada por esta crise estrutural? Como conduzir a atividade 
educativa de modo a que ela contribua para a superação desta ordem social? Isto é 
possível em que medida. (TONET, 2012, p. 28). 
 

 
 Não pretendemos tergiversar, entretanto, a contrarreforma do Ensino Médio, 

materializada pela Lei nº 13.415/2017, representa o encaminhamento dessa etapa da educação 

subordinado ao regime de acumulação flexível em um País que, nos últimos 30 anos, 

apresentou profunda regressão das forças produtivas, cenário socioeconômico que cristalizou 

a deterioração generalizada do mercado de trabalho e o esvaziamento do papel do Estado nos 

compromissos sociais, garantidos na Constituição Cidadã de 1988. Para vários pensadores da 

realidade brasileira, entre os quais destacamos: Pochmann, Sampaio Jr., Belluzzo, Arcary, 

Godeiro e Soares, Antunes, Frigotto e Saviani, entre outros, estamos em pleno século XXI, 

replicando, com as devidas ressalvas, o período circunscrito à República Velha (1889-1930). 

Será que estamos voltando a ser aquele “fazendão horroroso” conforme asseverou o 

professor João Manuel Cardoso de Mello. (OLIVEIRA, 1998; CARDOSO DE MELLO e 

NOVAIS; FRIGOTTO, 2016; SOUZA, 2016; MAZZA, 2016; LOMBARDI e LIMA, 2016; 

ARCARY, 2019). 

 Conforme discorrido neste texto, eis que temos um questionamento quanto ao 

decantado,“novo” Ensino Médio. Ele representa a modernidade ou volta ao passado?65. Na 

                                                             
64 Ainda no plano econômico, o Golpe reitera a política de entrega do patrimônio nacional aos interesses da 
política Norte Americana. A entrega da Petrobrás e do pré-sal, por exemplo, juntamente com o atrofiamento da 
engenharia social, etc., aprofundam o projeto de capitalismo dependente. Por esta duas vias retoma-se a 
expansão da miséria e o acirramento das mais diversas formas de violência. (RAMOS & FRIGOTTO, 2016, p. 
43). 
65Sem fazer considerações sobre o retorno da complementação “e suas tecnologias” às respectivas áreas que 
caracterizam os itinerários, uma terminologia inaugurada pelas DCNEM revogadas, ou mesmo sobre o adjetivo 
“aplicadas” ao se referir às ciências humanas e sociais, termos que remetem ao pragmatismo na educação, é 
importante ver a regressão à lógica da Reforma Capanema da Era Vargas, pela qual os estudantes escolheriam 
suas áreas de “vocação”: os ramos científico e clássico no ciclo ginasial. Isto resultou gerações divididas em dois 
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conjuntura de acumulação flexível, sendo o modelo educacional subordinado aos interesses 

econômicos do capitalismo monopolista, tornou-se conditio sine qua non à construção de um 

projeto pedagógico do regime de acumulação flexível que reforça vis-à-vis a formação de 

indivíduos com subjetividades flexíveis, com o extrínseco objetivo de submeter à classe 

trabalhadora à precarização, proporcionada mediante à instabilidade, à insegurança e à 

desregulamentação em virtude dos supostos direitos de escolha dos estudantes subsumidos 

pelo novo Ensino Médio.  

 
Assim o discurso da acumulação flexível sobre a educação aponta para a 
necessidade da formação de profissionais flexíveis, que acompanhe as mudanças 
tecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científica – tecnológica 
contemporânea em vez de profissionais rígidos, que repetem procedimentos 
memorizados ou recriados por meio da experiência. Para que essa formação flexível 
seja possível, propõe-se a substituição da formação especializada, adquirida em 
cursos de educação profissional e tecnológica, por uma formação mais 
geral.(KUENZER, 2017, p. 388, 339).   
 

 
 Nesse excerto do artigo de Kuenzer (2017), é possível identificar a subserviência da 

educação materializada na contrarreforma do Ensino Médio.  Portanto, na óptica capitalista 

dos dias hodiernos, a formação dos trabalhadores não deve ser rígida em razão das 

características da produção das empresas contemporâneas que absorvem a força de trabalho 

de acordo com os picos de demanda e o perfil das empresas em ambiente de acirrada 

concorrência, as corporações tornam-se mais enxutas e procuram rebaixar o custo da força de 

trabalho. Contudo, faz-se necessário os esclarecimentos à luz das pesquisas da professora 

Kuenzer e, reforçando o que foi observado no primeiro capítulo da presente dissertação, no 

qual abordamos as metamorfoses entre os paradigmas de produção fordista e toyotista e as 

profundas alterações no mundo do trabalho.  

 

São combinações que ora incluem, ora excluem trabalhadores com diferentes 
qualificações, de modo a construir corpos coletivos de trabalho dinâmicos, por meio 
de uma rede que integra diferentes formas de subcontratação e trabalho temporário e 
que, ao combinar diferentes estratégias de extração de mais-valia, asseguram a 
realização da lógica mercantil. (KUENZER, 2017, p. 340). 

                                                                                                                                                                                              
grupos, a saber: os que nunca haviam estudado química e física, por exemplo; os que nunca estudaram sociologia 
e filosofia, dentre outros conhecimentos das ciências humanas. A formação técnica e profissional, por sua vez 
era a opção para os mais pobres, regulamentada pelas demais leis orgânicas (dos ensinos comercial, industrial e 
normal). Gerações divididas conforme a dinâmica econômica e sujeitos partidos em suas capacidades e 
realizações. O mesmo ocorreu com a lei da ditadura civil-militar, a 5.692/71 e mais especificamente com a que 
lhe seguiu, a 7.044/82, a partir da qual a formação técnica e profissional torna-se um dos ramos (ou itinerário 
para atualizar a linguagem aos novos tempos), igualmente destinada aos mais pobres. Estudantes esses que 
também não puderam estudar Sociologia e Filosofia e conhecerem História e Geografia nos limites que não 
provocassem a leitura crítica da sociedade, esta disciplina, ainda, pelos estudos de Moral e Cívica. (RAMOS & 
FRIGOTTO, 2016, p. 39). 
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 A educação neoliberal e obscurantista é pensada pela burguesia para formar mão de 

obra com subjetividades flexíveis, além de ampliar o controle ideológico nos embates da luta 

de classes. (ROSSI, 2018; FRIGOTTO, 2019). Dito isto, por que os trabalhadores não 

assumiram a luta contra o que estamos asseverando como um retrocesso na educação, através 

das contrarreformas do Ensino Médio e a voragem da acumulação flexível que degrada as 

condições e ralações de trabalho? 

 Os apologetas do neoliberalismo são eficientes na construção discursiva, visto que 

essa retórica vai ao encontro com os anseios e demandas da sociedade, no que diz respeito aos 

princípios de liberdade de escolha, mesmo que na prática não se materialize, temos a 

impressão que a massa compra as ideias proferidas pela cantilena neoliberal, entretanto, 

desprovidas de reflexões mais contextualizadas que, por seu turno, requer o pensamento mais 

elaborado para exercer a defesa dos interesses de caráter coletivo. Sendo assim, a palavra-

chave da contrarreforma do Ensino Médio de acordo com as pesquisas desenvolvidas por 

Krawczyk e Ferretti, (2017), era flexibilização, portanto, instrumentalizada pelos estudos dos 

dois conceituados professores vamos nos deter para analisar o que isso representa. 

 A noção de flexibilização vem sendo usada nos últimos decênios para se contrapor 

ao arcabouço estatal de proteção do trabalho e de proteção social por meio de flexibilização 

das relações trabalhista, da vinculação dos recursos públicos, da constituição do currículo etc. 

 
O termo flexibilização é muito tentador porque remete, na fantasia das pessoas, à 
autonomia, livre escolha, espaço de criatividade e inovação. Mas flexibilização pode 
ser também desregulamentação, precarização, instabilidade da proteção contra a 
concentração da riqueza material e de conhecimento, permitindo a exacerbação dos 
processos de exclusão e desigualdade social. Flexibilizar uma política pode também 
ser resultado da falta de consenso sobre ela. Estamos mais uma vez frente a uma 
educação economicista para pensar a educação, com análises reducionistas e 
propostas imediatistas. A eficiência das políticas é medida pela melhor relação custo 
– benefício e pelos resultados mensuráveis.(KRAWCZYK;FERRETTI, 2017, p. 36). 

 

 A manobra solerte do governo no contexto da Lei nº 13.415 de 16/02/2017 

vislumbrou a flexibilização do tempo escolar da própria organização do conteúdo curricular 

através da oferta do serviço escolar em parceria com a iniciativa privada66. Portanto, a 

                                                             
66Tais medidas somente introduzem a violência desferida contra a dura conquista do ensino médio como 
educação básica universal para a grande maioria de jovens e adultos, cerca de 85% dos que frequentam a escola 
pública. Uma agressão frontal à Constituição de 1988 e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que 
garantem a universalidade do ensino médio como etapa final de educação básica a que todos têm direito. Nesse 
sentido, até o último ano da educação básica e, no caso do ensino médio, ao longo das suas 2.400 horas até então 
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reforma curricular instrumentalizada na Lei em alusão é um método de distribuir o 

conhecimento socialmente produzido, expondo o Ensino Médio submisso à formação de 

sujeitos com técnicas subjetivamente adequadas para o mundo da mercadoria, tendo sempre 

em vista a globalização no âmbito do capitalismo financeiro e tecnológico. Daí a pertinência 

referente a pouca atenção direcionada à formação de sentido amplo, crítico e humanístico, 

logo ficando evidente a exclusão ou restrição na grade curricular de disciplinas como filosofia 

e sociologia. (KUENZER, 2016; 2019; KRAWCZYK e ZAN, 2017; KRAWCZYK e 

FERRETTI, 2017). 

 Cabe deslindar que a palavra flexibilização, conforme abordagem neste texto está 

vinculada com o ilusionismo do neoliberalismo que consegue introjetar na subjetividade da 

classe trabalhadora que menos vale mais (POCHMANN, 2010). Não há outra razão aparente 

para o amplo apoio das massas despossuídas para o projeto ideológico da burguesia que 

subtrai os direitos e submete o proletariado ao mordaz rebaixamento das precárias e aviltantes 

condições de sobrevivência. A passividade complacente com o mito da globalização impôs o 

estado de letargia para a classe laboriosa contemporânea, que se submete às degradantes 

condições de trabalho quando os encontram, por conseguinte, nas ideais do sociólogo inglês 

Standing (2015) à regressão de padrão da classe trabalhadora que ele estigmatizou como 

precariado a nova classe perigosa. 

 
A questão central que atravessa toda a organização curricular proposta é a ausência 
de um caminho a ser percorrido, em prol de uma formação integral, unitária e 
politécnica pelos jovens que lhes ofereça formação profissional consistente (seja ela 
qual for), mas que seja também formação capaz de lhes permitir entender ampla e 
criticamente tanto a sociedade que vivem quanto a forma pela qual se estrutura o 
trabalho que realizam, tendo em vista a construção de formas mais humanas e 
igualitárias de produzir e viver.(KRAWCZYK e FERRETTI, 2017, p. 40). 
 

 
  Para os pesquisadores Godeiro e Soares (2016) o regime de acumulação flexível 

tornou-se mais agressivo com referência às conquistas da classe trabalhadora em escala 

mundial e o neoliberalismo que vislumbra o fortalecimento do mercado e da livre iniciativa 

em detrimento das políticas universalistas, papel endógeno dos Estados-Nação. Portanto, 

estamos vivenciando a vingança do capital contra o trabalho. Mesmo os países que levaram 

adiante o compromisso keynesiano, através do Estado de Bem-Estar, o proletariado está 

                                                                                                                                                                                              
denominadas pela LDB, haveria que se ter princípios curriculares e conteúdos comuns que abrangessem 
universalmente os estudantes. Isto não elide a diversidade, a qual, por sua vez, só adquire sentido quando 
sustentada por uma concepção unitária da formação. Mas os dispositivos legais em questão retiraram da 
formação geral comum do currículo do ensino médio inicialmente metade e posteriormente, um quarto da carga 
horária definida pela LDB (a MP dizia que a carga horária correspondente à BNCC não poderia ultrapassar 1400 
horas e no PLC este limite foi ajustado para 1800 horas). (RAMOS e FRIGOTTO, 2016, p. 39). 
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vivenciando as amargas experiências de supressão dos direitos conquistados no decorrer 

principalmente do século XX. No entanto, conforme análise dos economistas Sampaio Jr. 

(2009; 2018) e Vieira (2019), nos países periféricos temos um quadro desalentador motivado 

pela desestruturação das raras políticas de cunho trabalhistas e sociais, em se tratando do 

Brasil o nosso principal marco é justamente a Constituição de 1988, vilipendiada pela 

burguesia autóctone submissa e especialista em golpes, contrarrevoluções, contrarreformas 

para manter o status quo da Casa Grande e da Senzala, reflexo rizomático do nosso atraso 

histórico como Nação subalterna. E o mestre Celso Furtado (1992; 1998) foi preciso em sua 

análise, questionando se teríamos futuro como Estado, video exemplo das reais condições de 

preservar o nosso território, a unidade do povo enquanto país, ele sinalizou a reversão 

colonial, uma vez que o Brasil perdeu a luta pelo controle do seu destino.  

 É notório, de acordo com os autores pesquisados que a contrarreforma do Ensino 

Médio e as metamorfoses no mercado de trabalho foram articuladas pela burguesia e o estafe 

do Estado para submeter o Brasil, e a sua classe trabalhadora, aos interesses dos países 

imperialistas, portanto estamos em estágio avançado para, conforme assegurou o professor 

Sampaio Jr. (1998; 2009; 2018), tornarmos uma neocolonia, logo, não faz sentido investir em 

pesquisas, possuir trabalhadores com direitos, educação de qualidade, etc. Estamos acelerando 

o passo para a barbárie neste caso específico representado pela regressão das forças 

produtivas caracterizada pela expansão da pauta denominada especialização produtiva. 

 O esgarçamento do tecido social tem com vítimas prediletas os mais pobres, com 

ênfase para os jovens em condição de vulnerabilidade, exilados nas periferias 

pejorativamente denominados de Nen-Nens, uma vez, que não trabalham e não estudam, logo 

são marginalizados pelo capitalismo selvagem brasileiro que despreza a população jovem ao 

não franquear oportunidades de sobrevivência, tornando os descartáveis, reforçando o 

exorbitante exército de reserva e de excluídos que compõem os lumpemproletários, Diante 

dessa conjuntura adversa, são presas fáceis para o crime organizado e o aumento das 

estatísticas dos aproximadamente 60 mil assassinatos por ano no Brasil, ou seja, temos uma 

guerra civil não declarada contra os pobres no país. (SOUZA, 2016; FRIGOTTO, 2019; 

KUENZER, 2019). 

 

 3.5 O Mito Prometeu Acorrentado pelo Mercado e a Superação do Capitalismo 
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 A chave analítica para compreender o que está acontecendo com a educação 

brasileira foi recolocada de modo didático pelo sociólogo Emir Sader (2012), no prefácio do 

livro: Educação para além do capital, do filósofo húngaro IstvánMészáros: “digam-me onde 

está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi onde está a educação” (MÉSZÁROS, 

2012, p. 17). Na sociedade capitalista a luta de classe não foi superada, aliás, com o advento 

da reestruturação flexível na base produtiva e a reversão neocolonial da estrutura econômica 

que se desdobra no esvaziamento do tecido industrial Pochmann (2012; 2016; 2017); Sampaio 

Jr. (2018) a ampliação, sobretudo do setor de serviços de baixo conteúdo tecnológico que 

representa 70% das ocupações, mais do que isso, a nossa pauta de exportações é atualmente 

dominada pelas commodities, em virtude da especialização produtiva resultado das escolhas 

políticas da burguesia que privilegiou a agenda neoliberal no início da década de 1990, 

renunciando qualquer projeto que tivesse o Estado como elo articulardo.  

 Em um país que fez a opção pela reprimarização, especializando-se no bojo da 

globalização no âmbito do capitalismo financeiro e na produção de gêneros agrícolas e 

minerais, como modo de inserção na economia mundial, perde-se a condição de gerar postos 

de trabalho mais produtivos nos setores secundários (indústria) e terciários (comércio e 

serviços).Pochmann (2016) relatao esvaziamento do complexo industrial, integrado e 

diversificado, construído com esforço hercúleo do povo brasileiro, contrariando inclusive os 

interesses dos norte-americanos entre 1930 e 1970, que foi desprezado pela burguesia 

nacional nos anos 1990. A elite desfez do projeto industrial para embarcar na financeirização 

da riqueza, associada com o comércio e o rentismo, ou seja, o curto prazismo dos 

investimentos, assim sendo, é notório o abandono do projeto de desenvolvimento nacional 

alicerçado na industrialização que, por conseguinte, o país eliminou milhares de empregos 

formais que incorporavam tecnologia e garantiam melhores condições de trabalho, garantias 

sociais, organização sindical e principalmente crescimento econômico etc.  

 Nesse contexto adverso será factível a geração de empregos formais para os jovens 

trabalhadores egressos do ensino médio e dos cursos superiores? É consenso entre os 

economistas estruturalistas que sem crescimento econômico (investimentos públicos e 

privados) é impossível aumentar a oferta de postos de trabalho, com ênfase para o primeiro 

emprego, pois segundo Pochmann (2007) as pressões pelos empregos de inserção inflacionam 

o mercado de trabalho, uma vez que a demanda dos jovens seria de 1,8 milhões de empregos 

anuais, em uma economia com baixa performanceincapacitada pela conjuntura de suprir esta 
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demanda, pois seria necessário um crescimento da ordem de 3% ao ano para absorver 

somente os jovens.  

 No bojo desse processo, temos uma conjuntura desfavorável para os trabalhadores 

que procuram a primeira oportunidade de emprego, e os desempregados de um modo geral. A 

despeito desse cenário econômico estagnado, as vagas de trabalho para os jovens filhos do 

proletariado despossuído estão intrinsecamente associadas com a informalidade, além disso, 

na atualidade com advento dos trabalhos precários, por intermédio das plataformas digitais 

como: Uber, Ifood, Rappi, 99, entre outras, há considerável recrutamento de jovens 

trabalhadores sem experiência, razão pela qual os Apps transformaram-se rapidamente em 

alternativa de sobrevivência para a massa trabalhadora estigmatizada através do termo 

uberização67como padrão de novo tipo de inserção no mercado de trabalho. (SLEE, 2017). 

 A narrativa em torno dos fatos é dramática para a classe trabalhadora, vide o 

exemplo, do matutino, O Estado de S. Paulode 28/04/2019 que destacou a seguinte notícia: 

“Aplicativos como Uber e Ifood fonte de renda de quase 4 milhões de autônomos”. Em 

virtude da lenta retomada do crescimento econômico, após períodos de recessão,num mercado 

de trabalho sem dinamismo, os Apps como Uber, 99, Ifood, Rappi, em conjunto, tornaram-se 

os maiores “empregadores” do Brasil, pois quase 4 milhões de trabalhadores autônomos 

utilizam as plataformas digitais como fonte de renda. É importante frisar, segundo os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), dos 23,8 milhões de autônomos, 17% 

encontram-se labutando vinculados aos aplicativos68. (GRAVAS, 2019). 

 Para completar a linha de raciocínio aproveitamos o ensejo para enfatizar a matéria 

do periódico, Folha de S. Paulo de 10/11/2019, cujo título da notícia era: “Dobra o número 

de pessoas com faculdade sem emprego ou em trabalho precário”. De acordo com as 

informações sistematizadas pelo IBGE, a pedido da Folha, a parcela da população com ensino 

superior completo que se encontra desempregada, desalentada ou labutando menos horas do 

que gostaria aumentou substancialmente de 930 mil para aproximadamente 2,5 milhões no 

período correspondente do segundo trimestre de 2014 até o segundo trimestre de 2019. 

Inserido nesse contexto, os dados disponibilizados pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) demonstram que profissões técnicas em segmentos como: eletromecânica, 

instrumentos, manutenção de sistemas de máquinas – absorveram enorme quantidade de 

                                                             
67 Para mais detalhes sobre a “uberização do mercado de trabalho” sinônimo de trabalhos precários 
intermediados pelas sofisticadas plataformas digitais. Sugerimos a leitura dos livros “O privilégio da servidão o 
novo proletariado na era digital” de (ANTUNES, R., 2018) e “Uberização” de (SLEE, 2017). 
68Sobre uberização do trabalho no Brasil, há vários estudos da pesquisadora Ludmila Costhek Abílio do Centro 
de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (CESIT - IE Unicamp). 
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trabalhadores com educação superior nos últimos anos. Por força dessa conjuntura 

desfavorável para os trabalhadores e o frágil dinamismo da economia, a reportagem é repleta 

de informações desanimadoras, em 2013 existiam 8.593 operadores de telemarketing, 

portadores de diploma universitário, contratados formalmente de acordo com a (RAIS), 

entretanto, esse contingente havia quadruplicado, atingindo 33.735 trabalhadores em 2019, 

(FRAGA e CAGLIARI, 2019). 

 Com o advento do neoliberalismo no Brasil nos anos 1990, o cenário para a “classe 

que vive do trabalho” (ANTUNES, 1995), se degradou de forma constante desde então, por 

meio das elevadas taxas de desemprego conjuntural e estrutural, aumento da informalidade, 

explosão do trabalho autônomo, além dos desalentados, subutilizados, sendo o rebaixamento 

das condições de trabalho uma das expressões mais notáveis da “crise estrutural do 

capitalismo” (MÉSZÁROS, 2005). Portanto, a educação como um complexo social 

subordinado aos interesses da dinâmica macroeconômica no interior do capitalismo é 

justamente neste contexto adverso que o governo brasileiro impôs o conjunto de 

contrarreformas entre as quais a Lei 13.415/17 que adapta e subordina o Ensino Médio ao 

regime de acumulação flexível e à lógica do mercado de trabalho brasileiro.  

 A aprendizagem flexível surge como uma das características do “projeto pedagógico 

da acumulação flexível”consubstanciado na distribuição desigual da educação, porém com um 

formato diferenciado. 

 
Assim é que o discurso da acumulação flexível sobre a educação aponta para a 
necessidade da formação de profissionais flexíveis, que acompanhem as 
mudançastecnológicas decorrentes da dinamicidade da produção científico-
tecnológica contemporânea, ao invés de profissionais rígidos que repetem 
procedimentos memorizados ou recriados por meio da experiência. Para que esta 
formação flexível seja possível, torna-se necessário substituir a formação 
especializada, adquirida nos cursos profissionalizantes focados em ocupações 
parciais e, geralmente, de curta duração, completados pela formação no trabalho, 
pela formação geral adquiridapor meio da escolarização ampliada que abranja no 
mínimo a educação básica, a ser disponibilizada para todos os trabalhadores. A 
partir desta solida formação geral, dar-se á a formação profissional, de caráter mais 
abrangente do que especializado, a ser complementado ao longo das práticas 
laborais. (KUENZER, 2016, p. 3). 

 

 A despeito disso, a professora Acácia Kuenzer uma autoridade no que concerne às 

pesquisas que concatenam a educação com o mundo do trabalho, assevera, através do rigor 

científico das suas pesquisas, as necessidades impostas pelo “regime de acumulação flexível” 

subordinando a formação da classe trabalhadora. Mais do que isso, Kuenzer chama a atenção 

para os dados disponibilizados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 
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2017, quando ficou evidente o contingente de jovens entre 15 e 29 anos que não trabalham, 

não estudam e não se qualificam profissionalmente, aumentou 59% de 2016 para 2017, o que 

significa mais de 619 mil pessoas. No ano de 2016 era 10,5 milhões, o número aumentou para 

11,2 milhões em 2017, e é importante notar que nessa faixa etária há 48,5 milhões de pessoas. 

(KUENZER, 2016; 2017; 2019). 

 Há outras considerações importantes nos estudos da professora Kuenzer (2016), que 

nos ajudam a analisar o objeto de investigação aqui proposto, ela assegura que as taxas de 

desocupação dos jovens mais paupérrimos que possuem entre 11 a 14 anos de estudo, o que 

equivale ao ensino médio, pelo menos incompleto, não diminuíram com o avanço da 

escolaridade, ao contrário, houve elevação, demonstrando que o esforço educacional deste 

extrato não reduziu seus obstáculos de obtenção de ocupação. Portanto, são os jovens pobres, 

mesmo escolarizados, os que se deparam com mais dificuldades para conquistar um posto de 

trabalho.  

 

Em resumo, o Ensino Médio, na atual versão, integrado à pedagogia da acumulação 
flexível, tem como finalidade a formação de trabalhadores com subjetividade 
flexível, por meio, de uma base de educação geral complementada por itinerários 
formativos por áreas de conhecimento, incluindo educação técnica e profissional; a 
formação profissional é disponibilizada de forma diferenciada por origem de classe, 
de modo a levar os que vivem do trabalho a exercer e aceitar de forma natural, as 
múltiplas tarefas do mercado flexibilizado. Ser multitarefa, neste caso, implica 
exercer trabalhos disponibilizados pelo mercado, para os quais seja suficiente um 
rápido treinamento, a partir de algum aporte de educação geral, seja no nível básico, 
técnico ou superior. (KUENZER, 2019, S/N). 
 
 

 Estamos diante de uma tempestade perfeita como dizem os economistas. Uma vez 

que a maioria desses novos trabalhadores tem suas perspectivas de qualificação materializadas 

pela capacidade de lidar com as tecnologias eletrônicas – expressam os seus modos de 

inserção no universo da produção e dos serviços a ela vinculados. Ora, vislumbramos que 

uma das consequências do paradigma neoliberal é a fragmentação do espaço e do tempo e sua 

compreensão pelos instrumentos tecnológicos, em síntese é a redução do espaço ao aqui, e o 

tempo ao agora. Para Chauí (2013), isso representa, em primeiro lugar, que os trabalhadores 

estão submetidos a uma experiência contemporânea de fragmentação do real e unificação 

imaginária do mundo, em segundo lugar a ameaça permanente de desemprego, lançam os 

trabalhadores num mundo no qual o agora não parece articulado com amanhã e com o futuro; 

em terceiro lugar, a falta até o momento de referência para luta, capazes de proporcionar a 

esses novos coletivos a capacidade organizativa, de certo modo, a continuidade às suas 
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demandas, portanto, são submetidos nas formas tradicionais da ação direta e imediata contra a 

violência econômica, social, política, policial e cultural a que estão cotidianamente expostos. 

 Pelas circunstâncias atuais de sua formação, a classe trabalhadora está cercada pelos 

valores e símbolos neoliberais difundidos pela burguesia, como desatar esse nó com a 

contribuição da educação? 

 Seja como for, em razão de circunstâncias históricas, nos últimos decênios ganhou 

força nas hostes do proletariado os termos cidadania e democracia, Tonet (2012) tornando-se 

sinônimo de conceitos da moda, tanto no discurso científico e filosófico como na linguagem 

comum, entretanto, estes conceitos são geralmente identificados como o patamar mais 

elevado da liberdade humana a ser almejado pela classe trabalhadora.  

 O professor Tonet argumenta que esses conceitos, de idêntico significado (cidadania 

e democracia), foram absorvidos pela maioria dos educadores. Porém, os que se 

consideravam de esquerda, progressistas, socialistas, procuravam diferenciar-se de posturas 

conservadoras, afirmando que se tratava de cidadania e democracia críticas, portanto, não 

sendo passivas. Dito isso, a educação pretende contribuir para formar indivíduos livres 

articulando-se com o pleno desenvolvimento dos princípios da cidadania e democracia, como 

instrumentos atribuídos ao paradigma de educação da sociedade burguesa. Seja como for, não 

devemos nos iludir, pois os conceitos de cidadania e democracia são princípios do 

capitalismo, sendo assim, a classe trabalhadora deve levar ao paroxismo a luta de classes e 

vislumbrar a revolução para superar o modus operandi do capital. 

 É interessante notar que a educação é subordinada aos interesses cardeais do 

capitalismo, portanto, sua incumbência é formar força de trabalho domesticada para atender 

as demandas dos empresários. E não somente esse aspecto é relevante, pois devemos levar em 

consideração a reprodução, por intermédio do sistema educacional, dos fundamentos da 

sociabilidade burguesa difundidos nas escolas. Razão pela qual devemos assumir 

conscientemente os compromissos, que são escolhas política, através dos marcadores de 

reprodução do sistema capitalista ou a superação do mesmo. Em linhas gerais, defender a 

cidadania e a democracia como o teto para a luta da classe trabalhadora corrobora para a 

emancipação política, ou seja, as batalhas estabelecidas nos limites impostos pela sociedade 

burguesa. Não podemos titubear, visto que a transformação para outro paradigma societário 

requer a revolução tendo como protagonista os proletários, sem tergiversar devemos lutar de 

modo hercúleo pela emancipação humana que representaria o findar da sociedade da 

mercadoria e da exploração do homem pelo homem com o propósito de acumular e 
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monopolizar os meio de produção e a propriedade privada. (TONET, 2012; MARX, 2013; 

ROSSI, 2018). 

 
Uma “educação do povo a cargo do Estado” é absolutamente inadmissível. 
Determinar por uma lei geral os recursos das escolas primárias as aptidões exigidas 
ao pessoal docente, às disciplinas ensinadas etc., e, como acontece nos Estados 
Unidos a execução dessas prescrições legais é completamente diferente de fazer do 
Estado o educador do povo! Ao contrário, é preciso, pelas mesmas razões, banir da 
escola qualquer influência do governo e da igreja [...].(MARX, 2013, p. 121). 
 

 
 Para trazer clareza a esse debate, a crítica de Marx ao Programa de Gotha com 

referência à educação tem dois aspectos que se demonstram fundamentais.  Primeiro no que 

diz respeito às necessidades do proletariado, identificando que o Estado não será o proponente 

de algo que contrarie seus interesses, materializados nos objetivos da classe dominante. 

Decerto, a educação, dentre outras atribuições, necessita conduzir o proletariado para a 

conscientização de sua classe, com o propósito de reconhecer e não aceitar as imposturas da 

classe dominante. No que tange ao segundo aspecto estar associado à transformação estrutural 

e revolucionária, as mudanças na sociedade somente serão realizadas, com as profundas 

metamorfoses no paradigma de produção, nas relações entre os trabalhadores e, mormente, 

com a supressão da propriedade privada. Razão pela qual a educação está imersa no trabalho, 

de maneira a possibilitar os trabalhadores à união dos seus ideais direcionados a outro modelo 

societário que supere o capitalismo. (LIN e SCHLESENER, 2016).  

 É sempre prudente chamar a atenção para que não nos enganemos, pois na tradição 

da teoria marxista o trabalho é a categoria ontológica do ser social, e para que a humanidade 

possa perpetuar a sua existência, faz-se condição necessária o trabalho com o propósito de 

alterar a natureza para atender as demandas humanas. Entretanto, os atos de trabalho 

proporcionam,via de regra, o surgimento de outros complexos sociais tal com a educação. 

(ROSSI, 2018). 

 Na contemporaneidade, a luta de classes permanece com todo o seu ímpeto, contudo 

o arcabouço ideológico difundido pela Pós-Modernidade, primordial na sua contribuição no 

aspecto cultural para levar às últimas consequências a tendência de obliteração do 

proletariado, ou seja, a “captura integral da subjetividade operária” com a finalidade de 

ampliar a acumulação, introduzindo novas subjetividades para a classe trabalhadora adaptar-

se nos segmentos produtivos, bem como a racionalidade do mundo das mercadorias na vida 

das pessoas, plasmando para o conjunto da sociedade. (ANTUNES e ALVES, 2004). 
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Nasce, então, um novo vocabulário empresarial no mundo do trabalho que não para 
de crescer. “Sociedade do Conhecimento”, “capital humano”, “trabalho em equipe”, 
“times ou células de produção”, “salários flexíveis”, “envolvimento participativo”, 
“trabalho polivalente”, “colaboradores”, “PJ”. E mais: “empreendedores”, 
“economia digital”, “trabalho digital”, “trabalho on-line” etc. Todos impulsionados 
por “metas” e “competências”, esse novo cronômetro da era digital que corrói e 
exangue cotidianamente a vida no trabalho. (ANTUNES, 2018, p. 266). 
 
 

 A par disso, o governo ilegítimo e golpista do presidente Temer e et caterva, 

justificaram a necessidade de promover “mudanças” e “transformações” no sentido de 

“modernizar” a sociedade, então é fundamental avançar na “reforma”, ou no sentido proposto 

nesta pesquisa, as contrarreformas trabalhistas para favorecer a voragem da acumulação 

capitalista e a superexploração dos trabalhadores. Além das falácias proferidas pelo governo e 

empresários amplamente divulgadas pelos meios de comunicação de massa, assegurando de 

maneira cínica, que a flexibilização da proteção do trabalho era condição natural e imperiosa 

para promover ajuste no mercado de trabalho para gerar “seis milhões de empregos” nas 

palavras do ministro da fazenda Sr. Meirelles (2017)69. É evidente, como demostramos ao 

longo da pesquisa,que subtrair direitos da classe laboriosa não aumenta a oferta de postos de 

trabalho, a retirada de direitos com o pomposo nome de flexibilização aumenta a precarização 

e a insegurança dos trabalhadores. (KRAWCZYK; FERRETTI, 2017; KLEIN, 2018; SILVA, 

2018). 

 
Na contraface desse ideário apologético e mistificador, afloraram as consequências 
reais do mundo do trabalho: terceirização nos mais diversos setores; informalidade 
crescente; flexibilização ampla (que arrebenta as jornadas de trabalho, as férias e os 
salários); precarização, subemprego, desemprego estrutural; assédios, acidentes, 
mortes, suicídios. Exemplos que sucedem em todos os espaços, como nos serviços 
commoditizados ou mercadorizados. Um novo precariado desponta nos trabalhos de 
call-center, telemarketing, hipermercados, hotéis, restaurantes, fast-food etc. onde 
viceja alta rotatividade, menor qualificação e pior remuneração. (ANTUNES, 2018, 
p. 266). 
 

 
 Aqui reside o segredo de polichinelo para aprovação da Lei nº 13.415/2017 que 

denominamos de contrarreforma do Ensino Médio e a sua articulação com o mercado de 

trabalho. Na essência, uma “reforma” para os filhos da classe trabalhadora dará acesso ao 

Ensino Médio mínimo, com uma formação reduzida ao mínimo, em suma, uma vida 

igualmente mínima, mais do que isso, as responsabilidades de um Estado mínimo quando se 

remete àspolíticas públicas transferidas para uma instância abstrata e volúvel que é o 

                                                             
69Afirmou o ministro da fazenda Henrique Meirelles em entrevista à EBC Disponível em 
<https://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-vai-gerar-mais-de-6-milhoes-de-empregos-diz-

meirelles.ghtml> Acessado em: 22/08/2020. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-vai-gerar-mais-de-6-milhoes-de-empregos-diz-meirelles.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/nova-lei-trabalhista-vai-gerar-mais-de-6-milhoes-de-empregos-diz-meirelles.ghtml
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mercado. Portanto, para Ramos e Frigotto (2016), o “novo” Ensino Médio de conhecimentos 

minimizador, limita as escolhas de acesso ao ensino superior, e de modo antagônico dificulta 

a inserção no mercado laboral, condenando majoritariamente os jovens da classe laboriosa 

empregada ou não ao trabalho singelo de moderado valor econômico.  

 Nunca é demais lembrar que o golpe de 31 de agosto de 2016 articula a Emenda 

Constitucional nº 95 (Emenda Constitucional do teto dos gastos públicos), aprovada para 

congelar os gastos públicos durante vinte anos, além das draconianas reformas da previdência 

e trabalhista. Correlatas com estas reformasé importante ressaltar que na ocorrência dos 

golpes no passado (1964-1985) e no presente (2016) são factíveis mudanças de maior ou 

menor intensidade no segmento educativo. No que diz respeito à ditadura militar de 1964, no 

transcorrer da sua vigência, implementaram-se reformas, sob o ideário da ideologia do capital 

humano, da pré-escola à pós-graduação. Enquanto na década de 1990, sob o autoritarismo da 

agenda neoliberal, impediu-se a aprovação da LDB construída perante ampla discussão na e 

com a sociedade, porém foram sendo introjetadas medidas ad hoc direcionadas pelos 

organismos internacionais, dos quais o ex ministro Paulo Renato de Souza e sua equipe que 

serviu o governo FHC, e com o advento do golpe voltaram a comandar o MEC e, com 

referência às políticas educacionais, foram decisivos na contrarreforma do Ensino Médio, 

inserida no contexto do golpe de Estado. (RAMOS e FRIGOTTO, 2016). 

 Esse quadro sombrio não é auspicioso para a classe que vive do trabalho 

(ANTUNES, 1995), que principalmente após o golpe de 2016, vislumbrou-se o rebaixamento 

de todos os indicadores sociais, e o mercado de trabalho é o termômetro das condições de vida 

do operariado, pedimos de antemão perdão pela redundância ao voltarmos ao argumento do 

sociólogo Emir Sader (2012), “[...] digam-me onde está o trabalho em um tipo de sociedade e 

eu te direi onde está a educação.” (MÉSZÁROS, 2005, p. 17). Partindo destas primícias, o 

capitalismo aprofundou a sua capacidade de superexploração dos trabalhadores, vis-à-vis, o 

dramático cenário de desemprego, subemprego, informalidade, exclusão social em conjuntura 

tão desfavorável ao proletariado que o brilhante sociólogo Ricardo Antunes intitula seu 

excelente livro com o título: “O privilégio da servidão” (ANTUNES, 2018). Em síntese, uma 

fecunda análise das metamorfoses no mundo do trabalho e a nova morfologia do proletariado 

na era digital e de crise do capitalismo.  

 Tomo a liberdade de registrar, diante do avanço do ultraliberalismo e 

ultraconservadorismo os retrocessos na educação com ênfase para a formação dos 

trabalhadores, uma vez que a mercantilização levada ao paroxismo (CARA, 2019). Em tese 
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justificam a luz do capitalismo contemporâneo a contrarreforma do Ensino Médio, subtraindo 

os parcos direitos e conquistas advindas das vitórias nos embates da luta de classes 

cristalizadas nos anos 1970 e 1980 e tendo como referência a carta constitucional de 1988 

como o sinônimo da organização dos trabalhadores dentro da ordem capitalista.  

 A cristalização do abismo social que nos divide é anunciada pelo saudoso intelectual 

Istvan Mészáros (1930-2017), que assim se expressou no findar do século passado. “O 

esgotamento da capacidade civilizatória do capitalismo” (MÉSZÁROS, 1996), de acordo 

com a afirmação do filósofo húngaro, isto significa identificar que em épocas pretéritas o 

capitalismo era o organizador desumano mais eficiente da extração da mais-valia em larga 

escala. Atualmente é notável a desconstrução das políticas públicas consolidadas no pós 

Guerra, naquele período descrito pelo historiador Eric Hobsbawm (2001), como a “Era de 

Ouro” nos países hegemônicos do capitalismo. Pasmem! Se as digressões no mundo do 

trabalho são abruptas nos países centrais, que possuem forte tradição de articulação dos 

interesses universais de suas respectivas sociedades, por conseguinte nos países periféricos o 

quadro socioeconômico é conduzido à barbárie tendo com marcador o projeto de reconversão 

neocolonial e o rebaixamento das condições de sobrevivência da maioria do povo. 

(HOBSBAWM, 2001; SAMPAIO JR., 2018). 

  Queremos chamar a atenção para a epistemologia de Mészaros (2005), por 

intermédio, do “sistema sociometabólico do capital” que segundo o filósofo marxista é 

abrangente e poderoso, e possui como núcleo articulador rígido: “capital, trabalho e Estado”, 

portanto, essas três dimensões consubstanciam materialidade ao sistema, tornando impossível 

a superação do capitalismo sem a anulação dos conjuntos dos elementos que propiciam forma 

a esse padrão societário hegemônico. (ANTUNES, 2002).  

 O título da nossa dissertação é: Prometeu acorrentado: O fetiche do novo ensino 

médio e a crise no mundo do trabalho. Não sem motivos vamos imergir no título em questão 

para findar o último capítulo da pesquisa, solicitamos a permissão para fazer o exercício da 

analogia do mito grego Prometeu acorrentado, com a degradante conjuntura socioeconômica 

na qual está submetido o proletariado em escala mundial, perante a “crise estrutural do 

capitalismo” (MÉSZÁROS, 2005). Uma vez que Prometeu acorrentado na obra de Ésquilo 

representa o castigo imposto pelo deus Zeus em razão da sua desobediência em franquear o 

fogo dos deuses para os mortais, libertando os humanos. É sabido que o fogo era 

monopolizado por Zeus que impedia o acesso não somente ao fogo, já que ele também 
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tornava indisponíveis os alimentos para os simples mortais que levavam uma vida com 

incomensuráveis sacrifícios para garantir a existência. 

 Ademais Zeus, por analogia, pode ser comparado com o capitalismo responsável 

pelos obstáculos quase intransponíveis para a classe trabalhadora prosseguir na sua plena 

tomada de consciência, e para obter o fogo da liberdade e da sapiência, condição 

indispensável para irromper com os grilhões que nos aprisionam na miséria material e 

espiritual, afinal é intrínseco ao arcabouço capitalista a superexploração, marginalização e 

exclusão da classe subalterna despossuída dos meios de produção. Assim, Prometeu necessita 

ser desacorrentado, a rigor expressaria para os oprimidos do mundo o seu opus Magnum com 

a propositura de liquidar definitivamente a sociedade dividida em classes, pois somente com 

esse modus operandi, estaríamos aptos para construir e consolidar de modo coletivo a 

“emancipação humana”do proletariado, que a exemplo do mito grego em alusão encontra-se 

acorrentado na rocha do sofrimento e da alienação, logo condenado a sustentar um padrão de 

sociedade plasmado pela injustiça correspondente à acumulação usurpadora que favorece a 

minoria abastada e nega o mínimo de sobrevivência e dignidade para a maioria. 

 Não é do feitio do capitalismo se apiedar dos frágeis mortais, pois no seu DNA não 

predomina o senso de justiça de Prometeu, muito pelo contrário, verve nas suas entranhas a 

indiferença, a desigualdade, a acepção das pessoas, negada na contemporaneidade até a 

extração da mais-valia dos proletários que já não formam exércitos de reserva, mais de 

“seres” dispensáveis, descartáveis para serem eliminados nas guerras que o próprio 

capitalismo forja para o holocausto dos trabalhadores que não possuem renda do trabalho e 

por isso não consomem e consequentemente, necessitam da caridade das sobras do sistema. 

 O triunfo efêmero do ultraliberalismo obscurantista em escala mundial tem 

inexoravelmente imposto a mercantilização da sociedade amparada nos princípios decantados 

em coro pelos apologetas do sistema como: o individualismo, liberdade de escolha e 

meritocracia. A contrarreforma do Ensino Médio não é mera casualidade do destino, foi uma 

decisão política “vendida”, através de uma ideologia e massificada pelas mídias serviçais da 

burguesia que por seu turno, otimizam os recursos mais sofisticados da neurolinguística, 

semiótica, tecnologias da informação para “flexibilizar”, modernizar, ajustar como forma de 

racionalizar para beneficiar os mais humildes, porém são sinais trocados, pois o pano de 

fundo é a subtração dos direitos e conquistas do proletariado que é “capturado integralmente 

na sua subjetividade” (ANTUNES e ALVES, 2004), e passam a “acreditar” nas “reformas” 

como instrumentos para ampliar direitos, melhorar os serviços públicos, combate às 
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desigualdades, incorporando a racionalidade do mundo corporativo proferida pelos 

neoliberais como “eficiente” quando comparada como os sofríveis serviços públicos.  

 Em conjuntura desfavorável para os trabalhadores principalmente após o golpe de 

2016, a segunda medida contundente do governo contra o povo foi à contrarreforma do 

Ensino Médio repercutidos na Lei nº 13.415/2017, que foi difundidos para o senso comum 

como um avanço na educação, sendo os estudantes os maiores beneficiados pela “reforma” 

conservadora e retrograda que visa principalmente os interesses mercantis,ou seja, os 

capitalistas de forma orquestrada com o objetivo de apoderar-se dos fundos públicos, além de 

influenciar a formação dos jovens domesticados nas escolas para replicar os mantras 

repetidos exaustivamente pelos senhores do sistema, por meio do vernáculo neoliberal. 

Contudo, uma educação útil para a classe trabalhadora não deveria abrir mão dos seguintes 

princípios inegociáveis: pública, estatal, gratuita, laica e de qualidade para suprir as 

necessidades imediatas e históricas dos proletariados contribuindo para combater o 

capitalismo. Todavia, já salientamos reiteradamente que a burguesia não é ingênua e jamais 

deixaria a educação nas mãos da classe operária. 

 Todavia, infelizmente o capital tem aumentado, sobretudo, a sua influência na 

educação transformando-a em uma mercadoria como outra qualquer para ser vendida e 

comparada seguindo as consagradas regras da lei de oferta e de procura. Conforme asseverou 

com autoridade Karl Marx a existência do “fetichismo da mercadoria”. Será que a educação 

está se tornando um objeto com propriedades mágicas?   

 Não causa espanto os vínculos mercadológicos impostos pelo projeto societário 

hegemônico que valoriza ou desvaloriza os certificados atribuindo os valores do mercado em 

consonância com as regras de funcionamento do capitalismo. O ilusionismo neoliberal é 

muito eficiente em individualizar o sucesso e o fracasso. Até onde poderíamos dimensionar a 

educação com seus propósitos invertidos, ou seja, para o desemprego, frustração, fiasco que 

impactam inexoravelmente os aspectos econômicos, sociais e psicológicos dos trabalhadores? 

O novo Ensino Médio será um instrumento para fetichizar certificados com pouco valor na 

acirrada competição para acessar os empregos precários ou vegetar na informalidade e no 

desemprego? Ao finalizar este capítulo da humilde dissertação temos mais dúvidas que 

certezas, mais perguntas que respostas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  
 Como esperamos ter demonstrado acima, a educação no paradigma societário 

burguês está subordinada à reprodução das classes sociais, cujos propósitos são justamente 

assegurar os mecanismos de ampliação e apropriação do excedente do trabalho pela classe 

dominante, mais do que isso, a educação corrobora para introjetar a ideologia dos valores 

associados com a dominação e superexploração, reforçando, dessemodo,  a subserviência dos 

trabalhadores. Portanto, o sistema educacional é controlado com rigor pela burguesia como 

instrumento para cristalizar os privilégios da elite e o conformismo dos proletários e somente 

os apologetas do neoliberalismo, os ingênuos ou ignóbeis acreditam ser possível promover 

transformações estruturais no capitalismo por meio da educação, do velho discurso de 

humanizar, de ampliar a democracia com cidadania, entre outros argumentos. 

 A materialização do abismo socioeconômico que nos divide na luta de classes em um 

país da periferia do capitalismo, donde a extração do mais-valor deve almejar o paroxismo 

notadamente após as contrarrevoluções preventivas (FERNANDES, 1981), que ocorreram 

para impulsionar as rodadas de retrocessos nos restritos direitos sociais e trabalhistas 

conquistados com muito sangue, suor e lágrimas pelo proletariado brasileiro. Contudo, o 

impeachment,palavra repetida à exaustão representou um duro golpe para a classe que vive do 

trabalho (ANTUNES, 1997), uma vez que encadeou uma sequência de contrarreformas: 

trabalhista, ensino médio, PEC do teto de gastos, previdenciária. 

 A fina flor do neoliberalismo impôs a Lei nº 13.415/2017, que define o modus 

operandi do “novo” ensino médio, instrumentalizado na Teoria do Capital Humano (TCH) e 

na Pedagogia das Competências e Habilidades. Os lacaios a serviço principalmente do capital 

financeiro foram em busca de subsídios para a “reforma” na última etapa da educação básica 

nos “documentos” do Banco Mundial (BM), Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), organismos multilaterais, prepostos do atual estágio da 

globalização no âmbito do capitalismo financeiro. Portanto, enfatizamos que o “novo” ensino 

médio teve desde sua elaboração a influência de frações da burguesia, através das fundações, 

Ongs, “preocupadas com a qualidade da educação dos trabalhadores nas escolas públicas”. É 

tanto altruísmo que deveríamos desconfiar! 
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 Nesse sentido, a contrarreforma do ensino médio teria como intenção “formar” 

expressivo contingente de indivíduos com subjetividade flexível (KUENZER, 2016), e 

apresentar programas no qual é incumbência do “novo” ensino médio a constituição de uma 

massa de profissionais com fluida qualificação para suprir as necessidades do mercado de 

trabalho no qual predominam “empregos” super precários, desprovidos de direitos básicos. 

Dito isto, é a partir da escola que os jovens são direcionados para o mundo do trabalho ou 

para os cursos técnicos ou superiores sem a capacidade de realizar suas próprias leituras de 

mundo, e suprimidos de uma ideologia de classe em si, acabam por absorver os valores da 

burguesia principalmente pelos meios de comunicação a serviço da classe dominante. O 

“novo” ensino médio articulado pelas competências técnicas, cognitiva e socioemocionais 

significa ad hoc a ferramenta mais adequada para a captura integral da subjetividade da 

classe trabalhadora.  

 Também como vimos acima, o termo contrarreforma, a partir de uma perspectiva 

histórica, expressa com contundência o retrocesso da legislação. O problema da 

contrarreforma do ensino médio, posto nessa lógica interpretativa deve ter como ponto de 

partida a seguinte indagação para a reflexão. Qual é o capitalismo do nosso tempo? Diante 

dessa questão, muito foi recorrido ao filósofo Mészàros (2002) que asseverou o termo crise 

estrutural do capitalismo, ou seja, uma crise da totalidade do sistema metabólico do 

capitalismo. Como se sabe, a reestruturação produtiva do início dos anos 1970 significou 

metamorfoses no interior dos países centrais, com expressivas repercussões deletérias nos 

países periféricos, como o Brasil, entre tantos outros. Pois bem, frente a esse quadro 

vislumbrou-se a redução do operariado fabril, associado ao padrão fordista,e o aumento das 

inúmeras formas de subproletarização, relacionadas com a expansão da labuta precária, 

temporária, terceirizada, informal, em síntese a “uberização” do trabalho vincada com o 

aumento exponencial da sociedade de serviços. 

 A crise de ordem societária burguesa colaborou, de acordo com (ANTUNES, 2018), 

para introduzir na subjetividade da classe trabalhadora características profundas e marcantes, 

portanto,a nova morfologia dos trabalhadores da era digitalilustrada pela massa do operariado 

de serviços é: fragmentada, heterogênea e complexa. Dito isto, faz-se necessário repudiar de 

forma veemente as idéias anacrônicas fundamentadas no liberalismo e nas calendas da pós 

modernidade que pretendiam superar o materialismo histórico, uma vez que insistiam em 

profetizar o fim do trabalho, pois de modo antagônico verifica-se o significativo aumento da 

proletarização, com destaque para as nações periféricas. Com o advento das novas tecnologias 
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da informação e o regime de acumulação flexível, se notabiliza um novo perfil de 

trabalhadores “educados” para o precário mundo do trabalho, portanto, devem construir uma 

disposição para enfrentar o desemprego estrutural e conjuntural, o desalento, subocupações, 

informalidade, além de outras formas rudimentares de inserção no mercado de trabalho. 

Sendo assim, a pesquisadora Kuenzer (2016) ressalta uma pedagogia da acumulação flexível, 

portanto, o “novo” ensino médio de acordo com a nossa pesquisa tem como finalidade 

“formar” mão de obra para o atual paradigma de acumulação, por intermédio de proletários 

com a visão obnubilada, com direitos e remuneração rebaixados ao nível de sua reprodução, 

mais do que isso, com restrita capacidade de organização sindical e partidária, sem nenhuma 

perspectiva revolucionária para superar o modelo decrépito representado pelo capitalismo 

nesse primeiro quartel do século XXI. 

 Cabe deslindar que o Brasil até a década de 1980, era uma economia dependente, ou 

seja, havia uma burguesia nacional proprietária de indústrias, portanto, era vinculada a 

produção. Além disso, era uma necessidade imperiosa dos países centrais, grosso modo, 

tolerar uma elite local com relativa autonomia, principalmente no decorrer da “Guerra Fria” 

com o propósito de obstacularizar os avanços geopolíticos do socialismo. Entrementes, com o 

colapso do socialismo real, a desintegração da União Soviética, alguns ideólogos do sistema 

trataram de declarar o fim da história, tais “teorias” instrumentalizaram o capitalismo na sua 

voragem para ampliar a capacidade de acumulação em escala mundial. Nesse interregno 

houve uma profunda transformação regressiva no espaço do Brasil na Divisão Internacional 

do Trabalho (DIT), foi o intelectual Celso Furtado que vislumbrou este novo cenário para o 

país, conferido no livro: “Brasil: A construção interrompida” Furtado (1992), em síntese o 

autor ressalta com propriedade o aborto do projeto de nação, vis-à-vis, ao abdicar do projeto 

de país, mergulhamos em um processo de reversão neocolonial, ganhou conotação a 

burguesia dos negócios representada por comerciantes submissos às regras da economia 

mundial financeirizada. 

 Os novos ricos, deslumbrados sem nenhum compromisso de longo prazo com o país 

e, por conseguinte, com o seu povo, pois esta burguesia dos negócios é especializada na 

(especulação, compra de papeis, venda dos ativos do Estado, importação e comercialização de 

mercadorias, etc) e por excelência: anti-nacional, anti-social, anti-democratica. Em um país 

que o agro é pop, sinônimo de economia agroexportadora. Então, qual o paradigma 

educacional que deve ser disponibilizado para a classe trabalhadora nas primeiras décadas do 

século XXI? Necessitamos de outra pesquisa para responder de forma qualificada a questão, 
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no entanto a “reforma” do ensino médio Lei nº 13.415/2017, contempla o modelo de 

profissional, universitário, cidadão e de homem contemporâneo demandado pelo país que em 

pleno século XXI, reproduz guardadas as devidas proporções o século XIX, uma vez que a 

nossa estrutura econômica é dependente das commodities agrícolas e minerais, e do setor de 

serviços que reconfigurou a espacialidade das grandes e médias cidades com os 

camelódromos, atividades econômicas de limitado conteúdo tecnológicas e baixo valor 

agregado. Se o engenheiro recém formado, ou o ex professor universitário “ganha” a vida 

como Uber, a Teoria do Capital Humano (TCH) e outras teorias educacionais congêneres 

aplicadas pelo capitalismo é um clamoroso fracasso, pois não contribui com empregos 

decentes para trabalhadores qualificados e não qualificados. É sabido que a geração de 

empregos está intrinsecamente associada com o crescimento econômico, a educação per si 

não aumenta os postos de trabalho. 

 Navegando contra as correntes das posições hegemônicas, a classe operária deve 

posicionar-se de modo diametralmente antagônico com todo ímpeto de sua força aos projetos 

da sociabilidade do mundo capitalista (donde encontra-se a educação burguesa que deve ser 

rigorosamente combatida e não absorvia como um mantra). A educação que transmite os 

valores da classe hegemônica, geralmente apresentados como “ciência”. No entanto, o sistema 

capitalista deve ser superado e a classe trabalhadora é um ator decisivo para promover a 

batalha no processo revolucionário que sinalize a transição do capitalismo para o socialismo. 

Todavia, será ignorância ou má fé ou a combinação das duas fraquezas acreditarem que a 

educação vassala dos interesses da burguesia será o ethos das transformações entre o 

capitalismo selvagem periférico para uma sociedade capitalista desenvolvida, mais 

competitiva e moderna, ou que, através da educação o país será mais democrático com 

cidadania e distribuição de renda. Pensar a partir desse paradigma é uma ilusão que retarda o 

processo revolucionário e contribui para alienar, fetichizar e abstrair os trabalhadores. 

 O Brasil malogrou do ponto de vista do seu povo, sendo assim, não temos alternativa 

enquanto classe trabalhadora, pois temos uma tarefa histórica, levar às últimas circunstâncias 

a Revolução Brasileira Socialista, conduzida pelas classes subalternas, o contraditório é a 

expressão da barbárie que deve aumentar muito para a sociedade começar a reagir, o que 

possivelmente, poderá ser tarde demais. 
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