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RESUMO  
O presente estudo objetiva refletir sobre as categorias educação e 
trabalho, evidenciando suas condições objetivas e subjetivas no 
contexto da sociedade capitalista. Apresenta, ainda, uma compreensão 
dialética da subsunção do trabalho e da educação pelo capital, 
destacando contradições na intervenção do Estado e do mercado na 
política educacional brasileira. Portanto, entende-se necessário 
problematizar o cotidiano educacional uma vez que trabalho e educação 
são atividades humanas sujeitas tanto às condições de emancipação 
quanto de alienação. De natureza qualitativa, constitui-se em um estudo 
bibliográfico, tendo como método de análise o materialismo histórico-
dialético.  

 
Palavras-chave: Política educacional; precarização; transformações no 

mundo do trabalho. 

 

ABSTRACT 
The present study reflects on the education and work categories, 
highlighting their objective and subjective conditions in the context of 
capitalist society. It also presents a dialectical understanding of the 
subsumption of work and education by capital, highlighting 
contradictions in the intervention of the State and the market in 
Brazilian educational policy. Therefore, it is necessary to problematize 
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the educational routine, since work and education are human activities 
subject to both emancipation and alienation conditions. Qualitative in 
nature, it is a bibliographic study, using the historical-dialectical 
materialism as a method of analysis. 

 
Keywords: Educational politics; precariousness; Transformations in the 

world of work. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Educação e trabalho são categorias que refletem as relações sociais de produção e o 

desenvolvimento humano, histórico e social. Em âmbito geral, a educação trata da reprodução 

social e das formas históricas de como ocorre a reprodução; e o trabalho, na sociedade 

capitalista, além de constituir a base da atividade econômica, também é o que hegemoniza sua 

formação. 

O processo educativo se vincula/subordina ao mundo do trabalho e, portanto, 

compreender o trabalho é importante para apreender o contexto da educação, pois, conforme 

sinaliza Netto e Braz (2012), o trabalho aparece não somente como uma categoria econômica, 

mas, sobretudo como um aspecto considerável à compreensão do fenômeno humano-social. 

Logo, o que sinaliza a indissociabilidade da relação entre educação e trabalho, é sua constituição 

na existência humana, composta por múltiplos e contraditórios elementos que resultam do 

ordenamento político, econômico, social e cultural do capitalismo. 

A partir de uma lógica dialética de compreensão das categorias enunciadas, verifica-se 

que o capitalismo se estabelece na transformação da força de trabalho em mercadoria. Desta 

forma, o trabalho, na sociedade capitalista, faz com que as relações sociais sejam reduzidas a 

relações econômicas, passando a ser mediado por acordos entre os capitalistas, que são os 

proprietários dos meios de produção, e os trabalhadores, que possuem somente a força de 

trabalho, a qual assume a característica de mercadoria em uma relação de compra e venda 

(MACIEL, 2020). 

Em relação à educação, nota-se que ela pode reproduzir as ideias dominantes, mas 

também pode viabilizar conhecimentos sobre o modo de produção da vida social, 

internalizando-os enquanto ferramenta para o desenvolvimento do pensamento crítico, 

fortalecendo as práticas sociais voltadas ao enfrentamento dessa realidade.  
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Deste modo, o trabalho e a educação são atividades humanas e, portanto, atributos 

essencialmente humanos. Ademais, numa sociedade capitalista e de pressupostos neoliberais 

implica em ampliar a perspectiva de abordagem, não apenas concebida como uma ideologia, 

mas também como uma economia política e instauradora de uma nova racionalidade e de 

novos modos de vida.  

Nesta relação dialética, a conjuntura brasileira diante das expressões da questão social, 

apreendida na relação capital e trabalho, como uma manifestação, no cotidiano da vida social, 

passa a exigir outras formas de intervenção na perspectiva de garantia mínima de uma vida 

digna. De igual modo, apresenta contradições, especialmente na lógica do financiamento e da 

prestação dos serviços que passam a ocupar um lugar central no debate. Tal situação evidencia, 

ainda, a necessidade de repensar a compatibilidade desta relação na formação humana com 

ênfase em seus objetivos na política educacional.  

Cabe ressaltar que este estudo se constituiu a partir da perspectiva teórica e 

metodológica do materialismo histórico-dialético, pois, compreende-se tal abordagem como 

um processo dinâmico de conhecer a concreticidade da realidade, considerando a 

materialidade histórica da sociedade. De natureza qualitativa, constitui-se em um estudo 

bibliográfico, o qual revela a necessidade em reconhecer a realidade como uma construção 

histórica, que apresenta aspectos importantes a serem estudados, considerando a educação e 

o trabalho como processos constituintes dos seres humanos. Nesse sentido, é premente pensar 

a atualidade da educação como um fenômeno real na sociedade, a qual historicamente se 

constituiu nas relações sociais e de produção, sob aspectos culturais, políticos e econômicos. 

 

2 O TRABALHO E A EDUCAÇÃO NO CAPITALISMO 

 

Para compreender a formação do homem enquanto ser social, Karl Marx (1818-1883) 

desenvolveu seu pensamento a partir da identificação e análise dos elementos constitutivos do 

trabalho que, independentemente da realidade social, são: o próprio trabalho, enquanto 

atividade adequada a um fim; o objeto do trabalho, ou seja, a matéria a que a atividade é 

aplicada; e os meios, isto é, o instrumental necessário ao trabalho (MARX, 1994). 

De acordo com Iamamoto (2014), a dimensão genérica do ser social é resultante do 

trabalho enquanto atividade coletiva e que – na sua forma viva – ocorre a partir da utilização 
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de instrumentos, matérias e conhecimentos herdados de indivíduos precedentes, 

demonstrando o caráter social do trabalho. Sendo assim, o homem realiza o trabalho por meio 

da relação com outros homens e incorpora à sua vida comportamentos e conhecimentos 

provenientes de vivências e de gerações anteriores, o que determina o indivíduo como um 

produto histórico-social. 

Com o estabelecimento da propriedade privada e, consequentemente, das classes 

sociais, da exploração do homem pelo homem e da divisão social do trabalho, houve 

consequências enormes para a humanidade. A sociedade converteu-se em uma realidade social 

cindida, no seu interior, em grupos sociais antagônicos, onde homens passaram a ser divididos 

entre aqueles que produzem riqueza e aqueles que dela se apropriam privadamente. 

Deste modo, é a lógica da reprodução do capital que comanda todo o movimento da 

sociedade burguesa, pautada na forma de trabalho assalariado. No capitalismo, o trabalho 

assume a forma de mercadoria, em que os possuidores dos meios de produção compram a 

força de trabalho do trabalhador, consolidando a perda do controle do processo laboral e do 

processo de produção como um todo pelo homem. Assim, devido à sua finalidade – a 

acumulação de capital –, na sociedade capitalista, o trabalho reduz as relações sociais a relações 

econômicas, cuja centralidade está voltada à produção de mercadorias e não aos sujeitos que 

as produzem. O que resulta da relação capital-trabalhador é, portanto, a anteposição do capital, 

uma vez que toma o indivíduo como mercadoria, como um ser desumanizado mental e 

fisicamente, que só tem importância à medida que vende sua força de trabalho para produzir 

o capital que lhe é estranho (MARX, 2010). 

Diante do exposto, e a fim de compreender as relações de trabalho no âmbito da 

educação, considera-se fundamental apreender a categoria trabalho como elemento fundante 

do ser social para, então, entender que o indivíduo e as relações se transformam a partir do 

trabalho. Então, com as mudanças inerentes ao trabalho, as necessidades humanas também se 

reconfiguraram, não sendo mais (somente) aquelas relacionadas à sobrevivência, mas também 

as que surgem a partir da sociedade e da relação entre os indivíduos. 

Nesse contexto, tem-se a essência da educação como contributo para a continuidade, 

para a manutenção, daqueles elementos que são necessários às constantes mudanças que 

compõem a reprodução social. Importa enfatizar que exerce um papel conservador, mas que 
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também é central para a construção do novo, abrindo a possibilidade para mudanças, rupturas 

e transformações.  

Como a educação transcorre por todas as etapas da vida humana, já que o ser humano 

está em processo contínuo de aprendizagem e criação, a educação é constante e ocorre 

também fora das instituições educacionais formais, afastada da manipulação e do controle da 

organização educacional formal. Em vista disso, Mészáros (2008) atribui para a educação um 

caráter ambíguo, uma vez que ao mesmo tempo constitui-se como fundamental na produção 

das condições objetivas para a manutenção do capital, legitimando-o; mas também é 

necessária para criar estratégias na busca da transição para uma outra forma de sociabilidade, 

que consiga romper com as condições geradas pelo sistema do capital. 

Como política social, a educação é essencial nos processos de produção de uma 

consciência própria e autônoma da classe trabalhadora, fortalecendo suas lutas pelo 

reconhecimento de direitos sociais. Dessa forma, a educação é um “[...] território disputado 

pelas classes sociais fundamentais, cujas lutas se expressam em diferentes contornos e 

processos que a política educacional assumiu ao longo da história” (CFESS, 2012, p. 12). 

Baseado na formalidade, o Estado pode até mesmo sinalizar com políticas sociais mais 

democráticas e inclusivas, quando estas demonstram ser necessárias ou quando podem ser 

transformadas em vantagem para a reprodução do capital. Entretanto, assim que as condições 

que fizeram surgir estas políticas sociais deixam de existir, elas podem ser abandonadas ou 

esvaziadas em seu conteúdo. Este movimento, no processo de universalização da educação, 

ocorre a partir das necessidades de reprodução do capital, demonstrando seus interesses 

econômicos e não de humanização (MÉSZÁROS, 2008), fato este que é ampliado a partir da 

ideologia neoliberal, no período mais recente do capitalismo. 

Sendo assim, conforme afirma Mészáros (2008), na concepção de educação há muito 

dominante, existe uma imensa lacuna entre os educacionalmente privilegiados e aqueles que 

precisam ser educados, mantendo-os separados e garantindo que o controle da educação 

permaneça sobre o domínio do capital. Destaca, portanto, que a ideia de universalizar a 

educação pressupõe necessariamente a igualdade substancial de todos os seres humanos, uma 

vez que considera impossível mudar a relação de subordinação e dominação estrutural sem a 

compreensão e a percepção de uma verdadeira igualdade. 
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3 SÍNTESE HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

No Brasil, a década de 1930 marcou um novo período na acumulação capitalista, em 

decorrência dos problemas que o imperialismo começava a enfrentar com a chegada da crise 

de 1929 e da grande depressão econômica que se seguiu ao longo da década. 

De acordo com Sodré (1997), foi um momento no qual as oligarquias (em particular do 

ramo exportador) entraram em declínio e a intervenção do Estado sobre o mercado se 

acentuou. No campo educacional, destacava-se um modelo em que predominava o 

pensamento conservador católico (RIBEIRO, 1993). Isso porque, entendia-se que as questões 

políticas e sociais do país deveriam ser tratadas a partir de uma visão religiosa sobre o mundo 

e que somente o ensino baseado em métodos cristãos poderia solucionar as situações de 

desigualdade e conflito na sociedade. 

Além disso, ao mesmo tempo em que se afirmava a necessidade de pensar a educação 

a serviço da reconstrução nacional, por outro lado, evitava-se questionar a subordinação do 

Brasil aos países desenvolvidos. Conforme ressalta Lima (2013), o padrão dependente de 

educação (especialmente no nível superior) expressou a constituição de um amplo campo de 

exploração lucrativa para os setores privados, tanto brasileiros como internacionais, assim 

como, colaborou com a transmissão e adaptação de conhecimentos produzidos nos países 

centrais. 

Sobre esse contexto Fernandes (1975) analisa que a expansão da educação superior, 

principalmente a partir do período chamado Estado Novo (1937 a 1946), configurou-se como 

um "milagre educacional", capaz de produzir fortes ilusões de "democratização do acesso", mas 

omitindo que tal processo estava combinado com o avanço do setor privado na área 

educacional. Tratava-se, na realidade, de uma reforma educacional consentida, conduzida por 

um regime burguês-militar, cujas mudanças realizadas não alteraram o padrão dependente de 

educação. 

Após o fim do Estado Novo, apresentava-se no país um novo cenário, em razão da 

intensificação dos processos de industrialização e de monopolização, aliada à manifestação do 

populismo enquanto instrumento político de dominação do proletariado pelas classes 

dominantes. Esses primeiros fatores foram, consequentemente, determinantes das mudanças 

no campo educacional. 
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A partir de 1950, houve a expansão da escola secundária e equivalência dos cursos 

profissionais ao secundário, além de um expressivo crescimento no âmbito da educação 

superior. Tais medidas foram ampliadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB (Lei nº 4.024), aprovada em 1961, que representou, por um lado, um marco organizacional 

para o sistema educacional brasileiro, mas também refletiu como conquista para os defensores 

do setor privado, uma vez que a lei assinalou maior liberdade na oferta de ensino (MACIEL, 

2020). 

No início da década de 1990 disputas acirradas marcaram a elaboração da nova LDB na 

educação brasileira. De um lado estavam os defensores (empresários e a igreja católica) da 

ampliação da privatização da educação e, do outro lado, movimentos sociais e alguns 

parlamentares comprometidos com a defesa da educação pública, gratuita, laica, democrática 

e de qualidade para a sociedade. O projeto da LDB sofreu diversas modificações até ser 

aprovado e sancionado em 1996, na forma da Lei nº 9.394, revelando-se favorável aos 

privatistas ao ampliar o raio de atuação da iniciativa privada e abrir espaço para o crescente 

empresariamento da educação (LIMA, 2013). Além disso, manteve-se uma concepção de 

educação como instrumento de formação de força laboral para o mundo do trabalho, além da 

dominação ideológica por meio da visão de mundo burguesa. 

Trata-se de um contexto no qual se compreende, recorrendo a Mészáros (2008), que a 

própria educação é transformada em mercadoria. Daí configura-se a crise do sistema público 

de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelos cortes de recursos dos orçamentos 

públicos. Essa mercantilização da educação revela-se no universo instaurado pelo 

neoliberalismo, no qual “tudo se vende, tudo se compra”, “tudo tem preço” e os espaços 

educacionais tornam-se funcionais à lógica do consumo e do lucro. 

Quanto aos recursos públicos destinados ao financiamento da educação pública, a 

materialização da política econômica no Brasil evidencia o impacto da adoção de uma política 

neoliberal, que impõe à política educacional desafios de proporções imensas. Assim, desde a 

década de 1990 as instituições de ensino vêm enfrentando o desafio de satisfazer – em um 

ambiente de severas restrições financeiras, mudanças econômicas, políticas, culturais e sociais 

profundas – as funções que historicamente lhes têm sido atribuídas. 

Importa ressaltar o crescente déficit agregado à ampliação da dívida pública no país, que 

têm se aprofundado durante os últimos governos, da segunda década do século XXI, com a 
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implementação do chamado ajuste fiscal (denominado no vocabulário da economia capitalista), 

por meio do qual se reduz a destinação de recursos do orçamento público para as políticas de 

interesse social. Vale destacar a Emenda Constitucional (EC 95, aprovada em 13 de dezembro 

de 2016), que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para instituir um novo 

regime fiscal, limitando os gastos públicos por vinte anos a partir de 2017 (MACIEL, 2020). 

Isso significa o congelamento, nos valores de 2016, de todas as despesas com recursos 

humanos, custeio e investimento, com exceção das despesas relacionadas ao pagamento de 

juros, encargos e amortização das dívidas internas e externas. A medida representa uma 

diminuição de investimento que afeta as políticas públicas e, diretamente, a classe trabalhadora 

que as acessa, ocasionando uma deterioração nas condições de vida da população e o 

agravamento da desigualdade social. Ainda, quanto à necessidade da composição/ampliação 

do quadro de trabalhadores da educação (e demais áreas do serviço público), bem como, sua 

valorização e melhoria das condições para desenvolvimento de suas atividades, torna-se algo 

impensável dentro da lógica mercadológica e de Estado mínimo que ancora a EC 95/2016 e 

outras medidas de contrarreformas que caminham no mesmo sentido (MACIEL, 2020). 

Contudo, a ofensiva do capital sobre o trabalho e a educação não ocorre unicamente 

pela prática da redução de investimentos. Compõe-se, ainda, por um conjunto de medidas 

voltadas à submissão do trabalho à lógica de produção do valor, uma vez que se trata de 

expandir o processo de mercantilização em todas as esferas da atividade humana, assim como, 

de consolidar a incorporação do trabalho intelectual ao ciclo de produção e distribuição dos 

conhecimentos científicos produzidos mediante as regras do mercado. 

Presencia-se, então, um movimento no qual o Estado neoliberal atua como um governo 

empresarial, impondo à instituição pública regras empresariais da esfera público-privada, 

intensificando o trabalho dos assalariados por meio de determinados incentivos e metas que 

levam à individualização do trabalho e à concorrência entre trabalhadores, impactando 

também na organização coletiva. 

De acordo com Antunes (2018), no Brasil o mundo do trabalho na atualidade é marcado 

pela tríade: precarização, terceirização e informalidade, o que colabora para uma espécie de 

sociedade dos adoecimentos no trabalho provocada pela devastação neoliberal. A precarização 

do trabalho vem se expandindo cada vez mais, tanto nos setores privados, como nos setores 

públicos, contexto em que também se aprofundam as contradições entre trabalho e educação. 
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A expansão do setor privado na área da educação, com o rompimento de relações 

contratuais e a introdução do processo de pejotização de professores e demais trabalhadores 

– cujos argumentos para justificação são pautados na ideologia amplamente difundida do 

empreendedorismo –, denota que tal movimento é também reflexo da relação entre capital e 

trabalho. Identificam-se, portanto, alterações nas formas de emprego e gestão da força de 

trabalho e dos processos produtivos; o elevado estímulo à flexibilização de contratos; assim 

como a procura por trabalhadores polivalentes, multifuncionais e colaborativos. Destaca-se que 

a estratégia de persuasão para que a concepção de empreendedorismo seja internalizada como 

alternativa para a formação e inserção no mundo do trabalho, continua sendo divulgada em 

instituições de ensino, assim como, na mídia hegemônica. 

Tais tendências de flexibilização relacionadas ao trabalho assalariado, são permeadas 

também por um discurso difundido no âmbito do mercado, a fim de induzir profissionais da 

educação a se tornarem trabalhadores autônomos, sendo que, na realidade, o que ocorre é a 

submissão a um processo de venda de horas de trabalho em instituições de ensino, no qual o 

capital é isentado da responsabilidade com os encargos sociais relativos à contratação. Essa 

situação reflete na concorrência acentuada no interior da classe trabalhadora e na corrida 

individual interminável pela formação acelerada em diferentes áreas na tentativa de abarcar 

vários campos de trabalho, uma vez que é crescente o número de trabalhadores 

desempregados ou subempregados. Sobre esse último aspecto, destaca-se, ainda, a expansão 

da oferta de educação à distância, que contribuiu para o aumento de matrículas no ensino 

superior no setor privado, chegando a ultrapassar o setor público, impactando na 

mercadorização da educação e na progressiva ofensiva do capital sobre o trabalho, submetido 

a formas diversas de exploração e precarização. 

Ressalta-se, também, a expressiva redução de concursos públicos, o aumento das 

contratações temporárias de trabalhadores e a terceirização de serviços, o que tem sido 

características da reestruturação das redes públicas da educação brasileira no atual contexto. 

Além do exposto, observa-se um intenso processo de introdução de novas estratégias 

do setor empresarial na educação sob a orientação de organismos internacionais, no qual 

empresas passam a predominar nos processos de concepção e planejamento, definindo 

objetivos, planos e programas de educação do Brasil, tanto no setor público como no setor 

privado, ajustando o sistema educacional às novas possibilidades de valorização do capital. 
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Enfatizadas essas dimensões, fica evidente o processo de subsunção do trabalho e da 

educação à lógica do capital. Assim, observa-se que a chamada "nova morfologia do trabalho" 

(ANTUNES, 2005; 2018) não se refere às transformações restritas às empresas e ao setor 

privado, nem são exclusivas aos trabalhadores que realizam atividades predominantemente 

manuais ou menos qualificadas e mais desvalorizadas. Na realidade, trata-se de um processo 

que atinge a totalidade da força de trabalho e as relações de trabalho, inclusive no espaço das 

políticas sociais e, portanto, nas instituições de ensino, ainda que com suas especificidades. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação entre trabalho e educação tem como primado o desenvolvimento das formas 

de dominação que caracterizam o capitalismo, no sentido de universalizar o trabalho e as 

formas sociais mediadas, sobretudo, pelo Estado e seus aparelhos. 

Tem-se então, no Brasil, um contexto em que se expandiu o ingresso e formação na rede 

privada de ensino; e em que o trabalho, mesmo em instituições públicas, passa a ser 

condicionado aos contratos temporários, o que ocasiona a produção de um contingente de 

trabalhadores em situação precarizada e fragilizada, seja sob a ótica da sua formação teórico-

prática, seja das suas condições de trabalho e de subsistência. Trata-se, conforme analisado por 

Antunes (2018), de uma forte expressão da lógica do capital, em sua fase de crise estrutural, 

em que as mudanças promovidas pelo próprio capitalismo alteram a realidade do mundo do 

trabalho, assim como ocorre com o inverso, ocasionando a desestruturação e reestruturação 

do tecido social. 

A partir da lógica do materialismo histórico-dialético entende-se que é fundamental 

evidenciar as conexões entre trabalho, educação e capital, no sentido de vislumbrar 

possibilidades de superação do capitalismo. Isso implica numa articulação orgânica entre 

trabalhadores da educação, de todos os níveis de ensino, e o fortalecimento dos diferentes 

espaços de organização, no sentido de unir forças para a resistência às diferentes modalidades 

de ofensiva do capital. 

Nessa direção, destaca-se a importância de que todos os trabalhadores da educação 

detenham a compreensão de sua condição concreta dentro de uma sociedade de classes, na 

qual se delineiam relações sociais de produção que são desfavoráveis ao desenvolvimento 
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humano e ao fim da exploração dos trabalhadores. Reconhecimento necessário a fim de que se 

consiga problematizar as contradições que permeiam o cotidiano educacional e buscar 

instrumentos teórico-práticos para a superação do contexto que se apresenta decorrente de 

condições sócio-históricas de reprodução da desigualdade econômica, social e cultural imposta 

à classe trabalhadora. 

Fica evidente que, ao mesmo tempo em que o trabalho é responsável por um salto 

imenso na transformação do homem e da sociedade, possui um componente perversamente 

contraditório, pois, na sociedade capitalista, é também negador da existência humana. Negação 

que, cada vez mais, amplia a desigualdade no interior da classe que vive do trabalho, 

provocando, conforme assinala Antunes (2005), uma desqualificação biológica do indivíduo a 

tal ponto que o resultado do trabalho é um produto alheio àquele indivíduo que o produz. 

Assim, a alienação do ser social e a perda de sua identidade e do sentido da vida levam à 

extinção de uma classe que trabalha para viver e ao surgimento de uma classe que só vive para 

trabalhar. 

Tais consequências, presentes na contemporaneidade e advindas das contradições 

elementares do capitalismo, já vinham sendo antecipadas nas análises presentes n’O Capital, 

ao apresentar como elemento central a desapropriação da força de trabalho dos trabalhadores 

para que apenas uma classe (a dos capitalistas) enriqueça com o produto do trabalho, 

fetichizando-o ao mesmo tempo em que reduz os indivíduos a meros recursos (meios para 

obter mais dinheiro), tornando-os engrenagens de produção, reificando-os (MARX, 1994). É 

essa, portanto, a dialética do trabalho que, ao mesmo tempo, é fonte de emancipação e 

dominação, uma vez que humaniza e sujeita, emancipa e aliena, escraviza e liberta (Antunes, 

2005). 

Nessa relação contraditória, a educação entendida como processo essencial para a 

transformação na sociedade, torna-se instrumento para a manutenção da estrutura 

hegemônica que causa a desigualdade social. A educação possui, portanto, um papel 

significativo, diretamente ligado às possibilidades – de curto e de longo prazo – de superação 

deste sistema, sendo necessário compreender que a captura presente nos diferentes processos 

de trabalho e da própria educação legítima e dissimula a ordem social vigente. Por isso, é 

fundamental ter ciência de que, entre alcançar outro tipo de sociedade, menos desigual, e 
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coexistir no sistema capitalista, existe uma incongruência que só pode ser superada a partir da 

eliminação da dominação do humano pelo capital. 
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