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Introdução 

As políticas públicas de educação dos últimos governos encaminham medidas 

que aparentemente apresentam elementos progressistas. No entanto, o que se observa é 

a ampliação da mercantilização e da privatização da educação, inclusive com recursos 

públicos. Nesse sentido, partimos do pressuposto de que a política educacional em curso 

decorre de um longo processo histórico de ‘contrarreforma’1 que teve início nos anos 

1960-702 e que o conjunto de políticas implementadas nos últimos governos expressa a 

tentativa de consolidar tal política, visando a governabilidade. No âmbito deste artigo, 

indicaremos que o jovem trabalhador é o foco dessas políticas públicas de educação, 

tendo em vista o aprofundamento dos traços estruturais da sociedade brasileira e a 

ampliação do “exército industrial de reserva” (Marx, 2011).  

 

Educação, Dependência e EIR no Brasil. 

A concepção de educação como capital humano, introduzida nas ‘reformas’ 

operadas nos anos 1960-70, cimentou as bases ideológicas do nacional-

desenvolvimentismo em meio a profundas contradições e mecanismos legais que 

mantiveram o histórico favorecimento de recursos públicos a setores privados de 

educação. A crença difundida era formar trabalhadores de novo tipo como forma de 

integrá-los ao projeto de modernização da nação e aumentar a produtividade, na 
                                                           
1 Entendemos essas ‘reformas’ na educação como contrarreforma, devido, principalmente, a dois aspectos 
assumidos como política de Estado, operando paulatinamente o desmonte do sentido público de educação 
e a luta pela escola pública gratuita, universal, unitária e laica: 1) a predominância da concepção de 
educação como capital humano, que restringe a formação humana a fator de produtividade, inserindo 
caráter instrumental, utilitarista e minimalista à educação; além de escamotear o fator estrutural da 
desigualdade social, justificada pela falta de investimento em educação e; 2) a ampliação do mercado 
educacional subsidiado pelo Estado, por meio de incentivos fiscais, ofertas de serviços de pesquisa e 
tecnologia, repasses de recursos financeiros aos empresários da educação através de bolsas de estudos, 
programas e projetos em parcerias público privadas, entre outras formas.   
2 Com a ‘reforma’ universitária (Lei 5540/68) e da educação básica (Lei 5692/71), e que fora ajustada nos 
anos 1990 (Lei 9394/96) ao novo ciclo do capital mundializado com o novo “bloco no poder” 
(Poulantzas, 2000). 
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perspectiva do modelo de substituição de importação.  

A ‘reforma’ da educação brasileira nos anos 1990 é operada dentro do ajuste à 

nova ordem mundial globalizada que imprime novo padrão de desenvolvimento 

econômico, porém atravessada por um forte movimento de resistência por parte de 

entidades acadêmicas e sindicais organizadas, além de outros setores, no amplo Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública. Condicionada a ‘reforma’ do Estado pela 

implementação de medidas ‘austeras’ no âmbito político e econômico,3 a “quebra de 

braço” não foi favorável aos trabalhadores e sua implementação prosseguiu 

consolidando e expandindo o mercado educacional e a concepção econômica da 

educação, com novas expressões ideológicas – Estado ineficiente, empregabilidade e 

pedagogia das competências. O investimento em capital humano seria fator 

determinante à competitividade do país frente ao mercado internacional globalizado.  

Nessa conjuntura geral, deu-se a opção de inserção na divisão internacional do 

trabalho baseada na “vantagem comparativa” que, além de manter a subordinação e a 

dependência econômica e tecnológica, a reestruturação e potencialização da “cadeia 

produtiva”, priorizou a reprimarização da economia. Conforme apontou Pochmann 

(2011), o quadro estrutural brasileiro desde os anos 1990 é caracterizado por: retração 

do setor industrial, expansão do agronegócio e do setor de serviços. Sua análise indica 

que o quadro geral da “composição do trabalho” melhorou, mas na “base da pirâmide” 4. 

E a centralidade no setor terciário, por si (descolado da indústria), mesmo que mantenha 

a participação do rendimento do trabalho na renda nacional, vai manter ocupações 

precarizadas e de baixa qualificação. 

Para Gonçalves (2013), a modernização da agricultura e a automação das 

indústrias nos países centrais liberaram força de trabalho para o setor terciário, porém 

concentrando a maior parte da população economicamente ativa e altamente 

                                                           
3Reforma do Estado operada por meio do: BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 
Brasília: Câmara da Reforma do Estado, 1995. 
4 O autor analisa o período entre 1960-2010, tendo em vista identificar as “mudanças recentes na renda e 

na estrutura ocupacional brasileiras” e conclui que nos últimos anos as mudanças que ocorreram na 
economia brasileira estão associadas às transformações na estrutura produtiva. Aponta a pesquisa que 
entre 2004 e 2010, houve elevação da renda per capta e a redução da desigualdade, inclusive devido aos 
programas sociais focados. O impulso do setor terciário (comércio e serviços) gerou novos postos de 
trabalho, no entanto, concentrou-se naqueles de salário base, ou seja, ao redor do salário mínimo nacional; 
o mesmo ocorreu com o setor secundário (indústria, incluindo a construção civil), os novos postos de 
trabalhos situaram-se na base da pirâmide. Também percebeu um aumento da importância do setor 
terciário, aumentando o seu peso relativo ao PIB. Todavia, predomina as atividades de baixo valor 
agregado, com remunerações próximas ao salário mínimo. A faixa de remuneração dos trabalhadores 
brasileiros era em 2009: 58,7% até 1,5 salário mínimo (SM); entre 1,5 a 3 sm, 24,9%; e acima de 3sm, 
16,4%.  
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qualificada. Já nos países periféricos, em especial no Brasil, o processo de 

desindustrialização prematura resultou da fase ascendente das commodities, “na direção 

dos produtos intensivos em recursos naturais (produtos primários) (p.90). Enfim, 

“desindustrialização, dessubstituição de importações e reprimarização” (Idem, p. 94) -

com maior dependência tecnológica, manutenção de latifúndios e liberação de força de 

trabalho semiqualificados ou sem qualificação - ampliaram o exército industrial de 

reserva. 

N’O Capital, Marx (2011) desenvolve a lei geral de acumulação do capital e 

identifica uma superpopulação relativa que denomina de exército industrial de reserva 

(EIR). Trata-se da massa de trabalhadores desempregados ou que se sucumbiram frente 

à nova divisão social do trabalho, mas que exerce uma funcionalidade na dinâmica da 

acumulação do capital.5 A composição do EIR se constitui de “variados matizes”, no 

entanto, conforme Marx (2011): “Todo trabalhador dela faz parte durante o tempo em 

que está desempregado ou parcialmente empregado” (p.743). Assim, a própria dinâmica 

de reprodução ampliada do capital pode alterar circunstancialmente seu funcionamento, 

tendo em vista que ocorre em dois movimentos simultâneos: 1) absorvendo setores 

ainda não capitalizados gerando um crescente assalariamento da mão-de-obra 

disponível; 2) introduzindo sem cessar inovações tecnológicas recriando, 

permanentemente, o desemprego e a “ociosidade forçada”. Em síntese, é possível 

apresentar o seguinte quadro de composição do EIR:  

Compõem o EIR três segmentos da classe trabalhadora: i) trabalhadores que ficam 
sujeitos às oscilações cíclicas e eventuais do mercado de trabalho (população 

flutuante); ii) os jovens e os trabalhadores de setores tradicionais (rurais) que 
aguardam a oportunidade para ingressar nos setores modernos (população latente); iii) 
a parte da classe trabalhadora ocupada em funções precarizadas – “trabalhadores 
ativos com ocupações irregulares e eventuais ” (...) – com atividades laborais extensas 
e de baixo valor, cuja condição material de existência pode cair pela tendência da 
baixa produtividade (população estagnada). Como sedimento dessa população 
relativa, Marx (2011) situa o pauperismo, que consiste em três categorias: i) os aptos 

para o trabalho, mas também sujeitos aos ciclos econômicos; ii) órfãos e filhos de 

indigentes que engrossam o EIR e podem ser recrutados para o EIR ativo “em tempos 
de grande prosperidade”, e ainda iii) “os degradados, desmoralizados, incapazes de 

trabalhar” que são os trabalhadores “vítimas da divisão do trabalho”, “vítimas da 
indústria, mutilados, enfermos, viúvas etc.” (....) “que sucumbem em virtude de sua 
incapacidade de adaptação” (Leher & Motta, no prelo). 

 

 

                                                           
5 “O trabalho excessivo da parte empregada da classe trabalhadora engrossa as fileiras de seu exército de 
reserva, enquanto inversamente a forte pressão que este exerce sobre aquela, através da concorrência, 
compele-a ao trabalho excessivo e a sujeitar-se às exigências do capital” (Marx, 2011, p. 738). 
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Socializando os jovens trabalhadores para os ‘novos’ tempos 

O IPEA, junto a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE/PR), realizou, no ano de 2013, uma pesquisa cujo centro era a análise 

de perfil da população jovem brasileira (considera-se jovem todos entre 15-29 anos). 

Segundo os autores da pesquisa, o propósito maior das séries levantadas que se 

denominam “Agenda juventude Brasil6” seria de fornecer informações e instrumentos 

em vista ao “empoderamento7” jovem através da sistematização de suas características e 

demandas. Desta forma, diversos itens foram abordados na pesquisa de perfil. 

Contudo, para o nosso interesse cabe a análise de três séries de dados. Aqueles 

referentes a escolaridade da juventude, os que revelam a sua inserção no mundo do 

trabalho e aspectos demográficos. Como a idade-início desta análise (15 anos) equivale 

a idade padrão do 1º ano do Ensino Médio, o alto percentual de 16% da juventude 

brasileira sem a conclusão do Ensino Fundamental indica a formação de uma força de 

trabalho latente bem precária. Já o percentual de jovens que, na outra ponta, ingressaram 

no curso superior corresponde a 13%. Neste intervalo encontramos: 11% de jovens com 

somente o fundamental concluído; 21% com o médio incompleto; e 38% médio 

completo.8 Em suma, da juventude brasileira apenas 51% concluíram a educação básica 

(jovens ingressos no ensino superior + jovens com o ensino médio concluído).  

Pouco mais da metade dos nossos jovens faz algum tipo de trabalho remunerado 

(53%). Destes, pouco menos que a metade (46%) trabalham mais que 40 horas semanais 

e os que trabalham até 6 horas/semana somam 2%. Mais que 6h e menos que 12h 

somam 5%; mais que 12h menos que 18h somam 2%; mais do que 18h menos que 24h 

somam 6%; mais do que 24h e menos de 40h somam 37%9. Do total de 47% que não 

realizam atividades remuneradas, quase a metade (45%) procura emprego estando, 

portanto, desempregada. A população economicamente ativa jovem que permanece 

estudando soma 22%, sendo 8% desempregados que estudam e 14% de empregados que 

estudam, novamente a soma dos índices totaliza 98%. Neste sentido, da juventude 

brasileira que se coloca como força de trabalho (inclusos desempregados) atinge-se 74% 

do total. No que diz respeito ao restante (26%), 15% só estuda e 11% nem trabalha, nem 

estuda.  

                                                           
6 Disponível em : http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/participacao/pesquisa%20perfil% 
20da%20juventude%20snj.pdf Acessado em: 21/02/2015 as 22:11  
7 Cf. Neri, Marcelo. Juventude que Conta. Disponível em: http://www.sae.gov.br/site/?p=17246. Acesso: 
08/01/2015. 
8 Nota-se que a soma dos índices apresentados totaliza 99%, não é dada qualquer explicação para isto. 
9 Novamente, a totalização dos índices não atinge 100%, desta vez 98%.  
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 Nos aspectos demográficos, concluiu-se que a população jovem está atualmente 

no seu auge e apresenta sinais de leve declínio. Em termos absolutos, o ano de 2008 foi 

o ano em que a juventude no Brasil chegou ao ápice, onde permanece num platô. Neste 

sentido, além de termos uma grande parcela da nossa população nesta faixa etária, 

temos que, dentro de 15 anos, o Brasil apresentará a sua maior população adulta da 

história, seja ocupando os postos existentes, seja compondo o exército industrial de 

reserva (para além de já ser população latente).  

Um breve cruzamento dos dados nos revela indícios interessantes. Grande parte 

da juventude brasileira já está inserida nas relações de trabalho (74%); do total dos 

jovens no Brasil, apenas uma parcela minoritária atingiu o Ensino Superior (11%); do 

outro lado outra minoria não obteve a conclusão do Fundamental (16%).  A pesquisa 

nos leva a concluir que o perfil de boa parte da juventude brasileira, camada 

significativa da população brasileira, trabalha mais de 40 horas semanais e em 

atividades relacionadas ao trabalho simples, já que grande parte não concluiu o Ensino 

Médio. Além disso, esta juventude que apresenta, mormente, uma educação precarizada 

(Motta & Magalhães, no prelo) comporá, em breve tempo, a maior força de trabalho da 

história brasileira.  

Considerando que, hoje, os setores modernos são altamente complexos devido às 

novas tecnologias - que no Brasil esses setores são minorias - e o perfil da juventude 

levantado pelo IPEA, podemos identificar que no segmento latente do EIR teremos um 

número bem reduzido de jovens trabalhadores com potencial de ingressar nesses 

setores. Com isso, grande parte está situada no segmento estagnado ou pauperizados.  

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2012 

indicam que a “escolaridade ligada à força de trabalho brasileira passou de uma média 

de 5,7 anos de estudo, em 1992, para uma média aproximada de 8,8 anos, em 2012”10. 

Aparentemente um salto, nesses 20 anos, porém, a taxa de analfabetismo mantém-se 

estagnada - o índice de 2013 foi de 8,3%; 13 milhões de analfabetos com 15 anos ou 

mais11- e quase a metade da população com  25 anos de idade ou mais não tem o ensino 

fundamental12 que equivale a 9 anos de escolaridade. Foram e são muitos os Programas 

do governo federal voltados para “corrigir” essa “falha” dos sistemas educacionais 

                                                           
10Disponível: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=20012. 
Acesso: 01/10/2013. 
11Disponível: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa= 
40. Acesso: 01/10/2013. 
12PNAD 2011. Disponível:  http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/12/19/ibge-quase-metade-da-
populacao-com-25-anos-ou-mais-nao-tem-o-fundamental-completo.htm. Acesso: 13/01/2013. 
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brasileiros, como: PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos), 

PROJOVEM (Programa Nacional de Inclusão de Jovens), PRONATEC (Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, promulgado pela Lei nº 

12.513/2011), PRONACAMPO (Programa Nacional de Educação do Campo), entre 

outros. E no caso dos que concluíram o ensino médio, PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), UaB-EAD (Universidade Aberta do Brasil- Educação a 

Distância), IFET (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia), PRONATEC 

vinculado à educação terciária. 

O Censo Escolar 2012 confirmou a trajetória de expansão da matrícula na 

educação profissional - em 2007 era de 780.162 e atingiu, em 2012, 1.362.200, 

crescimento de 74,6% no período (INEP/MEC, 2012). Provavelmente, o PRONATEC 

foi responsável pelo grande aumento dela, já que foi anunciado com a oferta de 8 

milhões de vagas. Segundo Santos (2014): entre 2011 e março de 2014, mais de seis 

milhões e cem mil brasileiros se matricularam nos cursos oferecidos pelo Programa, ou 

seja, mais de 75% do objetivo traçado (p. 103). O PRONATEC é um conjunto de 

medidas voltado para ofertar bolsas de estudos e/ou financiar o ensino médio técnico e a 

formação inicial e continuada (FIC) em rede privada (Bolsa-Formação e o FIES 

Técnico/Empresa), tendo em vista qualificar jovens e adultos para garantir o ingresso ou 

permanecer no mercado de trabalho.13 Conforme constata Soeiro (2015): “(...) os 

recursos aplicados no PRONATEC somaram R$14bilhões até o fim de 2014, sendo em 

torno de 85% voltados para cursos FIC no Sistema S e particulares” (p.21). Importa 

ressaltar que os cursos de FIC são aligeirados, instrumentais e de baixa complexidade, 

expressão da qualificação para o trabalho simples e, no geral, relacionados à educação 

para o empreendedorismo.  

 

Considerações finais 

De forma preliminar, os dados levantados pela análise do perfil populacional 

jovem no Brasil que apontam para o crescimento da força de trabalho em curto prazo 

somado às mudanças estruturais globais da economia capitalista (que faz aumentar o 

contingente de desempregados, subempregados e trabalhadores informais); onde a 

                                                           
13

 Os recursos da Bolsa-Formação são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
às instituições ofertantes de acordo com o número de matrícula nos cursos técnicos e de FIC. Cada hora-
aula do curso por aluno, seja FIC ou técnico, era remunerada no valor fixo de R$ 10,00 (Resolução Nº 7, 
2013) (Santos, 2014, p. 105).  
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geração de trabalhos formais, no caso brasileiro, se liga, mormente, ao trabalho simples, 

entre outros, implicou na educação pública, como contrapartida, uma ação organizada 

de setores do empresariado que, em união pessoal, também atuam no interior dos 

aparelhos do Estado, ocupando cargos dirigentes e instituindo mecanismos, políticas 

públicas e programas educacionais para a juventude (e outros setores populacionais) que 

possibilitem um melhor aproveitamento destes nos movimentos cíclicos da economia 

capitalista dependente brasileira, educando para o trabalho simples, como também 

docilizando e garantindo, em sua medida, a governabilidade.  
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