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DEBATE TEMÁTICO 1 A – 29 de outubro de 2005 - 15 a 17h  

MERCANTILIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: 
Rosa Nunes (CIIE Universidade de Porto); Ignacio Fernández de Castro (Equipe de 
Estudos); Richard Hatcher (Rede de Educação do Foro Social Europeu – Grã-Bretanha); 
Modera: Rosa Cañadell (USTEC-STES); Relator: Luis Viana (FENPROF)  
 
 
MERCANTILIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
 

Ignacio Fernández de Castro 
A. ANTECEDENTES 

 
A mercantilização e a privatização estão intimamente relacionadas entre si. Nos 
princípios da modernidade os três elementos sobre os que originariamente arranca a 
mercantilização como processo: as mercadorias, os mercados e os mercadores, 
renascem unidos ao processo de privatização com o que a burguesia, enquanto classe 
ascendente, rompe a dominação do público que o absolutismo dos monarcas mantém na 
Europa ao final do feudalismo. 
 
Os mercadores são os primeiros “empreendedores” que não se servem das armas e dos 
exércitos, nem dos deuses e de seus missionários, em suas aventuras expansivas. 
Compram para vender e põem em circulação os excedentes e ao se enriquecer 
comprando e vendendo as mercadorias por seu valor, inventam, com Ricardo e Marx, a 
mais-valia e o Capital. 
 
As mercadorias são o objeto privatizado de sua atividade. À ocupação, à descoberta, à 
conquista à produção, à herança, à doação, ao prêmio, ao presente e à troca, como fontes 
da apropriação privada dos bens, adiciona-se nas mercadorias a condição de poder ser 
vendidos e comprados para ceder ou atingir assim a possibilidade privada de utilizá-los, 
consumí-los ou usá-los. 
 
Nos mercados, lugar e mecanismo para os intercâmbios, a atividade empreendedora 
dos mercadores, estendem-se e se especializam e neles se inventa o valor, os 
equivalentes gerais, as moedas, o crédito e por sua mediação o capital circula e o 
capitalismo se globaliza. 
 
Sobre esses antecedentes, a burguesia assenta a produção industrial em série de bens 
para o mercado (mercadorias) e nesta atividade investe o que de sua riqueza privada 
excede ao que precisa a família burguesa para reproduzir seu bem-estar. Com esta 
atividade empreendedora (a produção industrial), que coloca entre dois mercados: o dos 
meios de produção, que inclui o de trabalho, e o de consumo, completa-se o sistema 
capitalista que domina o crescimento econômico da modernidade.  
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B. MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  
 
Os modernos sistemas de Educação Pública, teoricamente nascidos para o 
desenvolvimento pleno da personalidade de todos os membros das novas gerações, 
substituindo nesta função social às famílias porque na estrutura familiar habitavam, 
incidindo na reprodução social, grandes diferenças sociais, desigualdades e 
discriminações profundas, ao dominar na sociedade o sistema capitalista, esta função 
social do sistema educativo é pervertida por sua mercantilização. 
 
A mercantilização do sistema de ensino se põe de manifesto em que o desenvolvimento 
pleno da personalidade dos alunos deixa de ser o objetivo principal do processo de 
ensino cedendo esta posição a sua contribuição, mediante a especialização profissional 
de seus alunos, ao desenvolvimento da capacidade econômica competitiva da sociedade, 
tanto na produção de mercadorias como na conquista dos mercados internacionais. As 
conseqüências no sistema foram as seguintes:   
 

? A luta conservadora pela redução dentro do sistema da etapa compreensiva 
(a educação para todos) a favor das etapas e organização seletiva (seleção 
dos melhores e exclusão dos piores). 

? Ajuste em geral dos itinerários educativos e formativos às necessidades das 
empresas tal como estas se manifestam no mercado de trabalho  

? Conversão do objetivo geral da ‘igualdade’ das pessoas em sua qualidade de 
sujeitos, pela ‘igualdade de oportunidades’ como objetivo da etapa inicial e 
pela ‘competitividade seletiva’ objetivo da etapa conclusiva do sistema. Em 
definitiva, a desigualdade social originária, que se ensaia desaparece na 
primeira etapa, substitui-se pela desigualdade social que se produz na etapa 
conclusiva pela carreira competitiva discriminadora na qual triunfam os 
alunos que melhor se ajustam aos novos critérios discriminadores dos 
empresários. 

?  O sistema de ensino termina assim se reconvertendo, não num mercado 
educativo, mas num mecanismo de produção da mercadoria ‘força de 
trabalho’ ou se se prefere ‘capacidade de trabalho’, uma mercadoria 
destinada ao mercado de trabalho.  

 
C. PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO  

 
A relação entre os dois processos, a mercantilização e a privatização tem como 
conseqüência que o processo de privatização se entenda quase exclusivamente 
relacionado com a titularidade dos centros constituintes do sistema. Assim o processo 
de privatização se entende como um aumento relativo dos centros de titularidade 
privada ou a diminuição relativa no sistema de ensino dos centros de titularidade 
pública (titularidade do Estado, das autonomias ou dos municípios). 
  
O ‘concerto’, isto é, o concertar pela titularidade pública do sistema com centros de 
titularidade privada para que estes centros realizem ‘ensino público’ a troca de receber 
uma subvenção, cria um ‘desconcerto’ nas análises, já que introduz a adjetivação de 
público ou privado, não pela titularidade, mas por sua aplicação na qual o ensino que se 
dá seja para todos (ensino público e por isso gratuito) ou privada (somente para os que 
possam pagá-la por estar presentes com suas ofertas num mercado educativo ou estar 
subordinada suas admissões de alunos às condições que impõe sua titularidade privada). 
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A condição pública dos centros de ensino, penso, não depende da titularidade 
institucional dos centros, nem tampouco só de que o ensino que dêem seja para todos e 
gratuita, já que penso que hoje se manifesta uma condição que afeta a qualquer coletivo 
de membros da sociedade, sejam públicos ou privados, e, por isso, aos centros de ensino 
e ao sistema educativo. Na atualidade se propõe a necessidade de que todos os membros 
adultos da sociedade sejam sujeitos responsáveis de suas próprias vidas e que não 
percam esta condição quando se subvencionem formando coletivos para exercer 
qualquer atividade pública ou privada, o que penso supõe que todos os coletivos, 
incluídos o sistema e os centros de ensino, têm que chegar a ser plenamente 
democráticos, conformando assim um ‘nós’ ou uma pluralidade de sujeitos e não um 
novo sujeito singular ao que todos seus membros estejam de uma ou outra forma 
submetidos.  
 
O ensino para todos, a organização democrática do sistema e dos centros de ensino, e o 
objetivo do desenvolvimento pleno da personalidade dos alunos aceitando sua 
diversidade para que atinjam assim a condição de sujeitos conscientes de suas próprias 
vidas, mais do que a titularidade pública institucional, penso que são as condições 
necessárias para definir hoje, para procurar que se realize amanhã, o caráter público do 
sistema de ensino.   

 
D. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Os objetivos estratégicos são aqueles que em todo momento marcam o ‘sentido’ de para 
onde devem dirigir-se as reformas que se projetam e que em cada momento constituem 
as políticas educativas correspondentes.  
 
No caso do sistema de ensino e em sua relação com a mercantilização e a privatização, 
objeto de  esta reunião reflexiva, penso que ao menos há que ter em conta dois objetivos 
estratégicos que sirvam como referente de para onde devem dirigir-se as reformas que 
atualmente se discutem:  
 

? O primeiro, a necessidade de que se suprima o mercado de trabalho, isto é, 
que deixem de considerar-se mercadorias as pessoas ou algumas de suas 
capacidades tal como a força de trabalho. Isto supõe que o sistema de ensino 
deixe de ter como objetivo produzir essas mercadorias e se dirijam a 
proporcionar a seus alunos o desenvolvimento pleno de sua personalidade 
entendida esta como a que corresponde a sua condição de sujeitos 
conscientes de suas próprias vidas, incluída, desde logo, a capacidade de 
relacionar-se com outras pessoas para formar coletivos, públicos e privados, 
para o exercício de ações e atividades coletivas, sem perder essa condição de 
sujeitos. 

? O segundo, parece necessário que todas as relações entre pessoas ou 
membros da espécie humana e muito especialmente as destinadas a 
conformar coletivos para a realização conjuntas de atividades, tanto as 
relações públicas como as privados, sejam plenamente democráticas. 

  
Estes dois objetivos estratégicos supõem que as políticas educativas, penso que têm que 
levar em conta a progressiva modificação dos conteúdos do ensino para que todos 
atinjam o desenvolvimento pleno dos alunos, sua diversidade e sua condição de sujeitos, 
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abandonando os elementos seletivos que hoje lhes submetem às exigências do mercado 
de trabalho e, por outra parte, progridam-se na democratização plena do sistema e dos 
centros considerando que está aí e não na titularidade pública onde se encontra sua 
condição de públicos  
 
Esta conclusão supõe uma profunda modificação das atitudes e teorizações que a 
esquerda tem sobre o público e o privado 
 
Tradução voluntária de Eliane Medeiros e Marcelo Andrade 


