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Resumo: Este trabalho é fruto da minha monografia de conclusão do curso de Ciências
Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003), com o título: A ideologia do
empreendedorismo na educação ou realismo vulgar. Trata de um fenômeno cuja gênese
remonta um período remoto da história republicana brasileira que, apenas na década de 90,
configura-se de maneira hegemônica, como política de Estado. Tratar-se-á da política
educacional dos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, no qual defendo
que seu principal legado fora a consolidação de um modelo comportamental, baseado nas ideia
de equidade e empreendedorismo.
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ABSTRACT: This research stems from a concern of mine monograph in this faculty of
Social Sciences from Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003). The title was The
ideology of human capital until entrepreneurship. The genesis of this phenomenon occurs
during the history of contemporary, but in the 90‘s which constitutes hegemony. This is policy
of the State of President Fernando Henrique Cardoso. My thesis states that he left a legacy
called ideology of entrepreneurship as a model of behavior and also the notion of equity.
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1 - Introdução
A política educacional do período que coincide com os dois mandatos do presidente
Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, além de uma re-estruturação estatal formal,
deixou um legado, um modelo comportamental que em muito se deve ao conceito
schumpeteriano de empreendedorismo, bem como o pseudo-progressismo do conceito de
equidade, o que serão tratados aqui como ideologia. Tais fenômenos ideológicos, vindo
acompanhados de (contra)reformas estruturais do Estado, enfrentaram um resistente
tensionamento de forças progressistas, que protagonizaram um projeto político consolidado
no processo da chamada Constituição Cidadã. Este projeto é fruto de significativas
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e ou democráticos, cuja proposta em comum baseia-se no conceito de universalidade2, além
do resgate da ―dívida social‖, que no entanto carece de um projeto contra-hegemônico que
superasse o que autores como Netto (1994) chama de intenção progressista no pensamento e
na prática social, naquele momento adquirindo um caráter defensivo e regressivo.

2 - Metodologia
O método utilizado para investigar tal fenômeno é o materialismo dialético, que segundo
Netto, analisa a realidade social do capitalismo, não através de uma lógica que se queira
universal, mas buscando a própria lógica do capital (LÊNIN, apud NETTO, 2007). Assim
sendo, ao se utilizar como método o materialismo histórico-dialético, não se pode pensar a
contradição como um elemento estranho, mas, tal como pensava Hegel, como dimensão
essencial da própria realidade. A busca pelo conhecimento do concreto, que para Marx,
diferentemente dos positivistas, é a realidade em toda sua complexidade, sendo o objetivo da
análise marxiana o real pensado sempre em seu devir, onde não é possível abstrair-se da luta
de classes, que é o motor da história.
Frigotto, em Educação e a crise do capitalismo real (2000), demonstra de que maneira as
ideias de ―capital humano‖ e ―qualidade total‖, inicialmente advindas do pensamento
econômico, mas repercutindo na chamada ―economia da educação‖, como no projeto Mobral,
na década de 70 e nas políticas do governo militar como um todo, vão tomando corpo teóricoideológico e, a partir da implementação das políticas de organismos internacionais (LEHER,
2009) como o BIRD e o FMI na década de 90, passam a ser o eixo orientador dos programas
de governo em relação à educação.
Cabe destacar que, ao se pensar na ação governamental, em momento algum se está
identificando tal expressão com política de Estado, pois ao pensarmos o Estado a partir da
leitura gramsciana, de Estado ampliado, veremos que neste inclui-se a dimensão sociedade
civil, que alguns autores ―pós-modernos‖ e liberais tendem a pensá-la como um elemento
dissociado, independente e moralmente superior àquele, sendo que, segundo Gramsci, estes
são partes de uma totalidade dialética. Neste sentido, não há uma simples ação de governo, há
2
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uma relação conflituosa, complexa e que envolve a sociedade como um todo, em suas
tensionalidades intrínsecas às relações de poder; em uma palavra, de Estado. Sendo ele
resultado e resultante da formação de uma hegemonia, cujos sujeitos objetivam projetos,
teleologias (KOSIK, 1976) de uma classe dominante.
Segundo Coutinho (1984), Estado para Marx não é, como queria Hegel, a encarnação de
uma consciência objetiva, de uma razão universal, Estado é sempre parcial, é sempre um
Estado de classe. O autor percebe na sociedade civil as determinações de onde o Estado extrai
suas demandas. Deixando claro que não é uma relação unilateral de determinações mecânicas,
mas, em última instância é na sociedade (de classes) que o Estado tem seu substrato. Portanto,
por mais que a discussão induza o leitor a ver no Estado (stricto sensu) um vetor de
determinações, já que se fala em (contra) reforma de Estado, são as forças econômicas, de
classe, num complexo de relações envolvendo frações das classes fundamentais que, numa
tensão interna, direcionam tal disputa, de recursos públicos para a educação e de quem irá
determinar sua utilização socializada.

3 - Toda unanimidade é a Educação
Nem sempre – ou talvez jamais – a educação no Brasil esteve tão evidente e com
tamanha força de unanimidade como nas últimas décadas, a destacar a década de noventa. A
educação foi sendo paulatinamente tratada como um bem absoluto e individual, mas
paradoxalmente, também vem sendo pensada como um bem relativo e atribuído. Assim, o que
de alguma forma se sobressai e se mantém constante no campo simbólico em relação à
educação é a ideia de ―Bem‖ pessoal, ―capital individual‖, capital cultural, capital humano. Na
verdade, a educação foi ao longo do tempo, desde o início do século XX, sendo objeto de
debate e apropriações, como afirma Frigotto (2000), estando num campo de disputa
hegemônica. Nos anos trinta e quarenta, conhecidos como época dos pioneiros da educação
nova, nomes como Anísio Teixeira e Pedro Ernesto, cujas reivindicações iam de encontro à
ideia de se pensar a educação como uma preocupação de todos e para todos, viam na educação
pública e ―gratuita‖ um meio legítimo de mudança social. Curiosamente, tais pensadores,
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principalmente A. Teixeira, discípulo de Dewey3, portanto um liberal, reivindicava uma
educação pública para todos, como um ponto de partida para que o indivíduo pudesse ter ―a
régua e o compasso‖ necessários para uma vida social numa sociedade civilizada. Desta
forma, fica nítido a abrangência do conceito de equidade, que em pleno período onde se
configurou mundialmente os fundamentos do fordismo – cujo espírito é dualista – havia um
pensamento liberal que podemos chamar de progressista, visto que nele já se insere o conceito
de universalidade, em relação à educação e à saúde.
Frigotto (idem) vê a educação como um campo eminentemente político, um campo em
constante disputa pela hegemonia social e política. Neste sentido, esta disputa se dá em dois
campos complementares; é por um lado uma disputa pelo fundo público, e neste caso evolveu
a luta por uma constituição cidadã e da LDBEN, de obrigações orçamentárias por parte do
executivo, e uma disputa no campo ideo-político, como disputa pela hegemonia de um projeto
societário.
Na ditadura civil-militar, houve um importante retrocesso, no qual a educação passou a
ser pensada como um fator econômico, sob a influência da teoria do capital humano (idem).
Percebe-se então que, na década de noventa, o que era um projeto conservador que relacionava
o índice de escolaridade de um país, de forma anistórica e circular, com o seu grau de
desenvolvimento, passa a ser de alguma forma rejeitado e paulatinamente substituído por uma
teoria tão perversa quanto esta4, da qual podemos dizer que parte da premissa da educação
como sendo uma responsabilidade puramente individual.

4 - Política educacional dos anos noventa
A década de 90 já não pretende um desenvolvimento auto-sustentável, mas
simplesmente sustentável, com restrições ao protecionismo(...); busca de novos
consensos nacionais, levando em conta as novas condições internas e externas(...)
readaptação do Estado e formação de recursos humanos para sustentar o
desenvolvimento dentro do novo paradigma. Reconhece-se, como sua condição, a
centralidade do conhecimento e da educação. (PAIVA, 1994). [Grifo meu]
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Mesmo sem necessariamente se ter em mente as ideias e princípios que deixam de ser
matéria de discussão política nos países adiantados (FERNANDES apud FRIGOTTO, 2000),
isto é, a universalização de uma educação de boa qualidade, se há uma coisa que podemos
dizer que se consolidou nos anos 90 como um consenso é a Educação. ―Investimento em
educação‖, ―devemos educar nossas crianças‖5, ―investir em educação é mais barato que
construir presídio‖, ―qualidade total na educação‖ são frases que expressam uma espécie de
panacéia consensual em torno da educação pensada de maneira abstrata, mas que de uma
forma ou de outra, gerou demandas para políticas públicas e investimentos (e apropriações)
privados dos mais variados.
Por outro lado, F. Cardoso; ao discursar ainda como candidato à presidência e exministro da economia que implantara o plano real e conseguira o ―fim da inflação‖ e um boom
no consumo de produtos importados, já que equiparou a nova moeda ao dólar, com o seu
choque de capitalismo; chama a atenção dos setores mais conservadores para a importância de
um projeto educacional que tivesse um duplo fim: a possibilidade de capacitar e, não obstante,
civilizar. Direcionado para uma classe média, que passava a comprar produtos importados por um
preço muito barato no final do governo Itamar Franco, no qual fora o ministro do real, seu discurso
foi também direcionado ao capital internacional, demonstrando que tinha total clareza do ―novo‖
papel do Estado e que este seria mais bem realizado com um governo de centro-direita, com amplo
apoio da mídia e dos setores mais retrógrados do país, aliado ao capital internacional como sócio
menor6.

5 - A década da educação e a (con)formação da “informalidade”
Uma política nacional de educação é mais abrangente do que a legislação proposta
para organizar a área. Realiza-se também pelo planejamento educacional e
financiamento de programas governamentais, em três esferas bem como por uma
série de ações não governamentais que se propagam com informalidade, pelos
meios de comunicação. (SHIROMA, 2004)

Tal política de governo excede o que Gramsci chama de política menor, apesar de
lançar mão funcional e taticamente desta. A política do governo FHC teve como característica
5

O programa ―Acorda, está na hora da escola‖ foi o primeiro programa com base em políticas focais, com bolsas
e com um claro apelo voluntarista, na lógica da culpabilização em estilo Fukuyama.
6
A burguesia nacional como sócio menor do capital internacional é um conceito discutido em vários livros do
próprio Fernando Henrique Cardoso, o sociólogo.
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principal a implementação de uma profunda reforma, tanto no sentido estrutural-objetivo,
quanto na mistificação produtora de certa forma de subjetividade, como uma hipocrisia
deliberada. Assim, percebemos que tal processo excede a pura noção de ―governamental‖.
Esta política, por estar além de tal âmbito, lança mão, com base na ideologia do
terceiro setor (MONTAÑO, 2007), de novas formas de agregação social, com um fim estatal,
pois perpassa a política menor de uma dada (lumpem) burguesia, mas não se encerra nesta.
Com base em valores como o altruísmo e o voluntarismo, via instituições religiosas, o
primeiradamismo [Comunidade Solidária, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
Amigos da Escola, Escola Solidária] e principalmente a ação das chamadas Organizações não
Governamentais (ONGs), onde há um certo engajamento de alguns estratos sociais,
principalmente os vinculados a estas. O antropólogo Rubem César, presidente do Viva Rio ,
tem uma frase que ilustra tal espírito. Reivindicando aquela organização como um movimento,
seu líder diz em rede nacional que devemos educar em cada esquina, em cada igreja, em cada
associação de moradores.
Shiroma (2004) lembra que o MEC, após um parecer sobre as supostas causas da não
cobertura da educação básica para a totalidade da população em idade escolar e com desnível
série/idade, avalia que as vagas seriam insuficientes se continuasse a haver tanta repetência. A
saída foi promover políticas com base na flexibilização da educação, onde se classifica a
educação em 3 tipos: formal, não formal e informal. Não tardando chegar a quase 100% de
crianças em idade escolar na escola, partindo de forma bem agressiva à educação de jovens e
adultos.
Várias políticas foram elaboradas com base na flexibilização. O MEC financiou vários
programas: Dinheiro Direto na Escola7, Programa Renda Mínima, o FUNDEF e o PROEP;
além de programas e canais de tevê elaborados diretamente pelo governo e também privados
como TV Escola, Telecurso 2000 etc. Além dos já citados programas organizados pela
Primeira Dama como Alfabetização Solidária. Além desses programas, algumas mudanças de
fundo como a aprovação da LDBEN e os DCNs e PCNs, que em muito se baseiam nos
7
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pressuposto de que quanto mais próximo do público alvo, nos municípios, maior seria o controle da população,
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6

pareceres do Conselho Nacional de Educação e que, com base na separação da educação
profissional e não profissional, que possibilitou, através da flexibilização do currículo, a
―escolha‖ do aluno de uma grade curricular de acordo com as ―oportunidades‖ no mercado de
trabalho.
Modalidade em aprimoramento, na década de 90, foi também a educação a distância,
tanto no formato terminal quanto na concepção de educação continuada. A primeira inicia-se
através de convênios como é o caso da Fundação Roberto Marinho, tendo nas ações de ONGs
a possibilidade do salto quantitativo de compra desses produtos pelo governo, capitalizandoos.8
Partindo do pressuposto pseudo-realista ou de um realismo vulgar baseado na certeza
de que há competências fixas, exigidas por um mercado de trabalho com algum grau de
translucidez e permanência, Guiomar N. de Mello, do Conselho Nacional de Educação,
defende as teses de P. Perrenoud9 de que há competências mínimas as quais um professor pode
desenvolver no aluno, mas, que para isso deve desenvolver em si mesmo, basicamente
aprender a aprender10, ao contrário do que defende Rubem César. Haveria uma contradição
entre a política educacional quando se confronta o não-formal com o formal flexibilizado.
Mello (defende ser necessário educar o professor, formá-lo como um profissional qualificado
e, que ao contrário do que pareça, um bom salário não gera qualidade na educação, pois
comunga da tese de que o profissional que acaba escolhendo a profissão do magistério, muita
das vezes, é alguém que não fora bem sucedido na sua profissão e acabara optando por aquela.
Ou seja, a professora, que defende as teorias das competências, em lugar da capacitação, e
portanto compõe organicamente o mesmo espectro ideo-político o qual pertence R. César, não
necessariamente deve estar afinado com todas as posições em torno da capacitação e da
valorização do professor. Mas, algo, ambos concordam, deve-se a todo custo aumentar os
índices educacionais: escolaridade média, combate à retenção do aluno, bem como evasão.
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Neste caso há um engajamento de intelectuais até então do campo progressista, como é o caso de Moacyr
Gadotti.
9
Philippe Perrenoud é um sociólogo suíço, professor na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação na
Universidade de Genebra. Seus principais conceitos estão na base dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs)
e do Programa de Formação e Professores Alfabetizadores do MEC (PROFA), estabelecidos pelo ministério.
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Que nos relatórios da UNESCO, desmembra-se em quatro necessidades básicas para o aprendizado: Aprender
a conhecer, fazer, conviver e ser.
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6 - O terceiro setor e a educação não-formal
Segundo Montaño (2007) para além de se pensar em ―terceiro setor‖, com base nas
suas inúmeras e vagas definições, deve-se pensar no que está por trás do discurso, dentre
outros problemas, a criação de três categorias de cidadão, o que atinge a seguridade social,
assim como a educação.
Com a separação do ensino propedêutico e do profissionalizante – sonho dourado do
capital frente à lógica dualista que sempre defendeu – com o intuito de promover uma
modalidade de ensino totalmente destituída de formação humana, isto é, destituída do saber
acumulado pela humanidade, que daria abertura para a reflexão crítica. ―Parte do ensino póscompulsório foi transformada em estritamente profissionalizante, adquirindo o caráter
terminal, e parte manteve-se propedêutico, reeditando a velha dualidade‖ (SHIROMA, 2004).
Desta forma, a ampliação da matrícula e a flexibilização criou uma espécie de
formação que poderia promover tudo, menos equidade.
A modalidade do cofinanciamento, no ensino profissionalizante é basicamente a
transferência parcial ou total da gestão de recursos físicos e humanos (profissionais) pagos
pelo estado para gerirem os conteúdos e capacitarem para o lucro privado. Inserindo, assim,
uma certa cultura da não fronteira entre o público e o privado.
Uma outra modalidade, que melhor se encaixa naquela que se pode chamar educação
informal ou eufemisticamente ―não formal‖ e que tanto no campo mais próximo ao que se
entende por propedêutico, quanto no que se pode chamar de profissionalizante, com ênfase nas
chamadas competências comportamentais, encontra-se basicamente no terceiro setor e, em
alguma medida, nos sindicatos e ou centrais sindicais.

7 - Política educacional e “cultura” do empreendedorismo
A reestruturação do Estado, na era neoliberal se dá via reestruturação do Estado estrito
senso, isto é, da administração pública, e da consolidação deste novo arranjo institucional por
meio de uma hegemonia; a construção de um consenso em torno de valores e noções
funcionalmente eficientes para tal projeto. O grande objetivo, traduzido nas palavras de Dias
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(2006), a ―renovação do trabalhador para o capital‖ foi, na verdade, uma grande disputa na
arena hegemônica das relações de força.
O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) criou — diferentemente dos
anteriores (de Sarney a Itamar), contemporâneos do neoliberalismo como experiência em
alguns países como Argentina e México — condições verdadeiras de se implantar um Estado
nos moldes das diretrizes do Banco Mundial e FMI. A principal expressão desses organismos
internacionais, na América Latina está nos pareceres do Consenso de Washington e mais
especificamente, no que tange a educação. Uma característica que chama muito a atenção é a
homogeneidade das reformas implementadas em quase todos os países da AL, nos anos
noventa, com base em tais documentos (GENTILI, 1998; LEHER, 2009).
Haveria uma suposta crise na educação e para tal, adotou-se um receituário de supostas
saídas. Com base num consenso no mínimo cínico, sintetizado no livro ―O Fim da História‖ de
F. Fukuyama11, que dentre outras arbitrariedades teóricas diz claramente que a grande culpa
do desemprego em massa é o despreparo do trabalhador, mas que também é ele próprio o
culpado da sua situação, que não se adaptou ao novo mundo do trabalho.
Veiculou-se nos meios acadêmicos, trazidos por experts advindos dos EUA, da
Espanha, da Inglaterra, dentre outros países, a ideia de que o empresário, visto seu exemplo de
―vencedor‖, saberia (obviamente) administrar melhor uma empresa capitalista e que a escola
deveria ser administrada seguindo os mesmos princípios. Além disso, o vínculo entre escola e
empresa deveria ser estreitado através de parcerias, onde o governo teria o papel de incentivar,
como é o caso da adoção de uma escola por uma empresa ou por uma pessoa qualquer de boa
vontade. Também pensando na lógica das ―parcerias‖ ocorreu a privatização do ensino
superior, sem que se precisasse vender as instituições12.
Esta aposta no altruísmo, pelo menos como forma e amenizar a ―questão educacional‖,
ou a educação pensada como solução de todas as mazelas sociais, como redentora da questão
social, é bem marcante quando se trata a educação como um bem, mas um bem que pode ser,
como qualquer bem, objeto de caridade, doado por pessoas que carregam consigo um espírito
solidário. Programas como Amigos da Escola e trabalhos geridos por Ongs como o Viva Rio
11

Livro de grande receptividade nos meios acadêmicos dos anos 90. O fim da história e o último homem. trad.
Aulyde Soares Rodrigues, Rocco, Rio de janeiro, 1992.
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Segundo Shiroma, houve também uma grande flexibilização do ensino superior, ao se criar 5 modalidades de
IES.
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são exemplos de doações de um tempo livre que os indivíduos de boa vontade poderiam fazer
para voluntariamente ajudar as pessoas13. O sentimento de que se estava fazendo um bem a um
país que estava a caminho do primeiro mundo, mas sem passar necessariamente por um
processo, seja lá qual for, de desenvolvimento, parecia muito forte e teve um importante papel
no ajuste do trabalho às demandas do capital mundializado.
Para tanto, foi necessário a construção de uma hegemonia, na qual a educação teve um
papel preponderante. Tal hegemonia construiu-se, envolvendo intelectuais em comissões de
especialistas, análises de parâmetros curriculares, elaboração de referenciais e pareceres, em torno
de alguns consensos, mas também criando novas ideias-chaves ou pelo menos divulgando-as.

Quais: competências, empregabilidade, empreendedorismo, arranjos produtivos locais,
equidade...

8 - Eqüidade e a contra-reforma na educação superior
Roberto Leher (2009) nos chamará a atenção para uma questão central no projeto
econômico inaugurado no governo Cardoso. Observa que se inicia ali uma reforma
universitária que é tributária de uma importante inversão ideológica: a ―inovação tecnológica‖.
Para esta linha de pensamento, a tecnologia deixa – como elemento semântico, no aspecto de
uma autonomia fetichista – de fazer parte do ―reino da produção‖, como análise estratégica
para um país e começa a fazer parte de um certo ―reino do consumo‖. Tal inversão é o
elemento medular de toda a ideologia do empreendedorismo em seu aspecto mais prático, de
utilização pragmática de um patrimônio público (no sentido de socialmente produzido), como
as universidades e os centros de pesquisa já existentes, para uma instrumentalização do
projeto de reprimarização da economia e do realocação do papel brasileiro na divisão mundial
do trabalho.
Segundo Leher (2010), no período anterior ao Consenso de Washington, a principal
característica das políticas públicas na área da educação dos países da América Latina era uma
enorme diversidade dos sistemas educacionais nacionais. Curiosamente, as políticas do Banco
Mundial, ao implementar unilateralmente um modelo de políticas, com base no controle
13

Apesar de na modalidade EJA, feito pelas ONGs, houvesse remuneração, geralmente de acordo com o número
de alunos que o professor (com espírito empreendedor) conseguia ―acarear‖.
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inflacionário e na austeridade fiscal, desenvolvendo e incentivando o discurso pedagogia da
diversidade total, sem parâmetros. Um monolito é apresentado como prisma. A educação
macroeconomicamente ladeada por uma prisão utilitarista e ao mesmo tempo hipocritamente
elogiando a diferença e a diversidade, como se fossem a mesma coisa.
Para tal feita, alguns conceitos foram bastante popularizados através de balões de
ensaio na televisão, na imprensa e nas rádios, mas também – de uma forma bastante eficiente
e coordenada – nas universidades14. Entretanto, tais conceitos tinham como principal barreira
para sua ―ascensão‖ ao status de consenso e até mesmo como um senso comum extra muros
das universidades e empresas, algumas ideias tratadas pelos novos conservadores como
herdeira do que chamam de Era Vargas ou, mais pejorativamente, de populismo.
Apesar de se abandonar qualquer referencial de nacional-desenvolvimentismo ou,
como preferem os tucanos, da chamada herança da Era Vargas, havia uma ideia que unia os
setores mais conservadores e os mais progressistas da social-democracia, o conceito de
equidade. Segundo Rodrigo Castelo e Aléxis Saludjian (CASTELO BRANCO, 2010)
―equidade‖ – que grosso modo significa uma distribuição não igualitária dos recursos, mas
que promovem o máximo ―possível‖ de possibilidades de justiça tributária – é um conceito
conservador com roupagem progressista. Na década de 90, apesar de se abandonar qualquer
referencial de nacional-desenvolvimentismo ou, como preferem os tucanos, da tal Era Vargas,
havia uma ideia que unia os setores mais conservadores e os mais progressistas da socialdemocracia – da versão filiada a terceira via adaptada à lógica do capitalismo dependente,
PSDB, a um setor que segundo José Dirceu e outros petistas era uma social-democracia de
centro esquerda (intelectuais do setor hegemônico do Partido dos Trabalhadores). Esta ideia
está sintetizada no conceito de conceito de equidade.
Não se pode dizer o mesmo sobre a noção de ―crescimento econômico‖, polêmica que
irá aproximar alguns tucanos e petistas também. Mesmo que alguns autores e atores políticos
como M. C. Tavares, José Serra etc. não considerem a equidade e o crescimento econômico
como termos auto-excludentes, ou seja, mesmo que suas filiações macroeconômicas não
tivessem rompido em definitivo com a linha keynesiana, não é o que se encontrava nas
14

Na defesa da tese de doutoramento de Rodrigo Castelo Branco, o professor José Paulo Netto, que compunha
sua banca, chama atenção para o fato de que as equipes ministeriais, recentemente vem sendo compostas cada
vez mais e quase exclusivamente por acadêmicos.
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discussões acadêmicas de intelectuais da USP e da PUC-RIO, para dar exemplos mais
emblemáticos. Ao contrário, tanto nos discursos, quanto nas práticas, finda a Era – como
Leher (2009) chama atenção — de consensos em torno das ideias voltadas para o
―desenvolvimento‖, através de uma linha política e técnica da UNESCO, OMS, OIT etc.
Este relativo isolamento dos defensores daquilo que Castelo e Saludian chamam de novodesenvolvimentismo terá apenas no governo Lula um papel de protagonista nas políticas
macroeconômicas. As medidas defendidas por tal grupo fazem parte de uma série de medidas
cujo principal objetivo – mais ou menos velado – é assegurar uma espécie de
―desenvolvimento‖ com concentração, a partir de um incremento (objetivo e subjetivo) de
uma ―cultura laboral‖ baseada na inovação tecnologia, sendo a equidade uma meta com base
numa leitura liberal da categoria igualdade. Segundo Saludjian (in CASTELO BRANCO,
2010), há uma ênfase nos últimos anos de uma integração com o capitalismo internacional
(―globalizado‖) a partir do que se convencionou chamar de Transformação Produtiva com
Equidade, seguindo um modelo exportador inspirado na Ásia. Tal modelo, segundo Leher é
baseado em exportação de commodites e exportação de produtos maquilados, sem produção –
mas com uma adaptação – tecnológica.
Uma importante inversão deliberada é percebida aqui quando analisamos o que é
chamado de inovação. Inovação tecnológica não é o incremento de um saber científico na
linha de produção, mas a vendabilidade de um produto, uma marca, um rótulo, que resultam
em última instância de uma ―tempestade de ideias‖15 apropriadas (ou expropriadas) pelo
mercado, sendo o professor tratado como um ―empreendedor‖, porque é aquele capaz de
apostar no risco, neste sentido é o desbravador com certo subsídio estatal, caso este demonstre
um diferencial. Padilha e Guilhermeti, observam que
a educação superior é uma peça importante no contexto da acumulação flexível a fim
de colaborar para com a reprodução do sistema capitalista. As políticas
governamentais a ela voltadas têm sustentado a lógica do capital. (...). (PADILHA &
GUILHERMETI apud POCHMANN, 2000)

As Organizações não Governamentais (ONGs), com todo seu apelo moral com base no
voluntarismo e no mobilismo espontaneísta são novos agentes privados, funcionais no
processo de privatização da assistência social e na educação. Chamados ideologicamente de
15

O termo alemão desta técnica, utilizada pela administração de empresas seria brainstorming.
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terceiro setor, as Ongs, as Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFLs), entidades
filantrópicas, associações de moradores etc. entraram em cena juntamente ao discurso da
flexibilização e da dita desburocratização. Com base em teorias liberais e algumas de intenção
crítica, o terceiro setor seria, resumidamente falando, um meio termo ou um terceiro agente,
que ficaria entre o mercado e o Estado, não sendo nem um nem outro, mas tendo as mais
―nobres‖ características de ambos, sendo portanto ―apolíticas‖ e por isso idôneas.

10 - SDS: o monstro sindical16 do governo FHC formando uma “classe sem patrão”
Passado o período militar, em plena crise estrutural do capitalismo mundial, ainda
sofrendo a ressaca das ―crises‖ do Petróleo e das Dividas Externas/ hiper-inflação do terceiro
mundo, surgem Thatcher e Reagan no cenário internacional trazendo à tona todo um ideário
construído durante o auge do keynesianismo e, por isso, à época, anacrônico, mas que é
desengavetado no momento em que a desindustrialização é uma tendência quase mundial,
principalmente nos países centrais. Neste período, a crise obriga o capitalismo a compensar
suas perdas de lucratividade com um processo de industrialização, via maquiladoras,
implantando zonas francas e pólos urbano-industriais em países como Brasil, Argentina e
México. Nesse contexto, há um fortalecimento de forças da classe trabalhadora relacionadas à
industria, principalmente de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóvel.
Cria-se, como foi dito acima, uma nova visão de sindicalismo, pensado como uma força
autônoma, devido ao poder de barganha graças ao gigantismo dos sindicatos, ainda carentes de
uma centralização democrática. A CUT nasce desse processo de construção de alternativas e
da tentativa de um projeto societário (pelo menos dos setores mais a esquerda) rumo à
superação do capitalismo. Não foi assim com a SDS; junto às CAT e CGT braço sindical do
governo FHC. Ao contrário da CUT e de certo modo da antiga CGT; nesta central faltava uma
base orgânica, um projeto autônomo e mesmo uma visibilidade perante a sociedade.
Segundo Pochmann (2000), criou-se, na década de 90, o mito de que a legislação
trabalhista gerava desemprego e informalidade e era um entrave para a geração de novos
empregos. Além disso, mesmo as centrais sindicais combativas como a CUT (como já vimos
16

Um outro fator importante que irá ficar claro mais adiante é o conteúdo do material didático, que se no âmbito
das centrais sindicais ainda tinha alguma autonomia, no caso da gestão de ONGs este quesito passa a ser nulo.
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acima) apostaram no frágil argumento de que a desqualificação do trabalho seria, senão o
principal, um dos principais geradores de desemprego. Neste contexto, observa-se uma série
de documentos do Banco Mundial que aconselham os países a investirem na flexibilização do
trabalho, entendendo este (―trabalho‖) como sinônimo de emprego e relações de trabalho17,
naturalizando o trabalho domiciliar e, finalmente, a reestruturação do Estado, via mudança na
legislação e afrouxamento da fiscalização trabalhista.
11- Considerações finais: o empreendedorismo na educação — aproximações do objeto

Numa realidade naturalizada pelo discurso oficial de escassez de emprego 18, o autoemprego seria a solução, bastaria ser ―inovador‖ e se ―por em movimento‖. Podemos dizer
que, de forma paralela e relativamente sincronizada, por um lado tratou-se de convencer a
população de um modo geral, da ―naturalidade‖ das ―novas‖ relações de trabalho, isto é, da
desregulamentação como algo necessário e bom para o trabalhador, que agora seria ―patrão de
si mesmo‖, e por outro lado houve uma série de ataques aos direitos trabalhistas, estímulos
como o Programa de Demissão Voluntária e outras formas de controle ou freio ao crescimento
da ―informalidade‖. Mas o que seria esta informalidade? Um trabalhador, que o ritmo de
trabalho e cujas relações deste são mais voltados para uma proximidade solidária devido a
fatores como a estabilidade, sendo ou não engajado nas lutas sindicais e ou sociais, passa a ser
atirado aos leões, entregue à lógica perversa do mercado. Total ou parcialmente despreparado
(como todos de alguma forma estão) para um mercado de trabalho ou um mercado de ―microempreendedores‖, este trabalhador se depara com uma situação muito diferente a qual ele
próprio imaginou.
Podemos dizer que o empreendedorismo é uma apropriação mistificadora do ethos
individualista. Conceito schumpeteriano, empreendedorismo é a ação individual, que por ser
inovadora, possibilita um salto tecnológico-organizacional, fazendo com que a empresa esteja
na ponta do jogo competitivo do mercado. Leher (2010), além de outros autores, vem
discutindo como organismos tais como a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro

17

É farto no material de formação e ou divulgação da SDS a expressão ―novo sistema de relações de trabalho‖.
Em janeiro de 1991, a taxa de desemprego é de 5,1 e em novembro de 2002, de 8,0 [Taxa média de
desemprego aberto (semana) Série sazonalmente ajustada(*) - 1991/2002. FONTE: IBGE].
18
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(FIRJAN), Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Sistema ‗S‘, fundações de apoio em
universidades públicas, ―empresas juniores‖, ―incubadoras‖, dão continuidade ao chamado
empreendedorismo na educação institucional. Hoje, de uma forma ou de outra, também
frações da classe trabalhadora se engajam em projetos educacionais que têm como eixo a
noções de empreendedorismo e equidade social.
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