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O debate político brasileiro está sendo conduzido na forma de uma encruzilhada entre a defesa 

da vida, de um lado, e o “retorno das atividades econômicas”, de outro. Percebe-se aí, de saída, 

a conjuntura histórica trágica em que nos encontramos: não se debatem as mudanças 

necessárias no sistema econômico para a preservação última e indiscutível da vida, mas sim o 

nível em que podemos arriscar (e eventualmente sacrificar) a vida humana para que se preserve 

intocado o sistema econômico. Não é a vida que é indiscutível, mas sim os interesses que regem 

a economia, para os quais a vida deve se adaptar.  

A Educação, obviamente, não está fora disso porque ela mesma é também é um setor 

econômico, e dos que mais crescem no país. O Brasil é hoje o paraíso dos interesses privados na 

Educação. A Kroton, empresa brasileira, é o maior conglomerado privado de Educação do 

mundo. Dados divulgados pelo IBGE indicam que, de 2013 até 2017, o número de empresas 

privadas no país caiu 6,75%, mas no mercado educacional elas cresceram impressionantes 

37,5% – mesmo sendo a Educação parte do setor de serviços essenciais, que por depender da 

renda para o consumo foi o mais afetado pela crise e o que mais recuou (- 29,72%).1  

Falamos, portanto, de um mercado muito poderoso, que avança indiferente à crise e, por isso 

mesmo, atrai massas de capital de grandes grupos econômicos do país e do exterior, 

independentemente de seus setores de origem. A concentração de capitais é enorme: Jorge 

Paulo Lehman, por exemplo, investiu R$ 1 bilhão na Gera Venture Capital, um fundo voltado 

para o mercado privado de Educação;2 a Cogna, gigante do setor e dona das marcas 

Anhanguera, Fama, Unopar, Unic, Uniderp, Pitágoras, Unime e LFG, apresentou uma receita 

líquida de R$ 1,8 bilhão em 20183; a Kroton desembolsou R$ 6 bilhões para aquisição da Somos 

Educação (proprietária da Rede Anglo) e da Editora Ática4. Segundo Rodrigo Lamosa, 

pesquisador da UFRRJ especialista no tema, muitas empresas e startups chegam a lucrar mais 

de 20% ao ano no Brasil (em um contexto de crescimento econômico nulo ou negativo), graças 

também à vultuosas transferências de fundos públicos que garantem – via endividamento das 

famílias – o pagamento de matrículas e mensalidades.5   

O motor deste crescimento é o ensino superior em geral e a EaD em particular. Daniel Infante, 

CEO da Educa Insights, afirmou ao Estadão que “a principal ferramenta do ensino superior no 

País é a tecnologia, que no mundo real pode ser traduzida como o ensino a distância”; mais 

ainda: segundo Infante, o modelo que tem ganho espaço é o semipresencial, que seria “uma 

nova tendência, a de que o aluno compareça em algumas aulas no seu polo e não apenas quando 

tiver que fazer uma prova”.6 Vale lembrar ainda que a EaD não envolve somente as matrículas, 

mas todo um mercado de produção de materiais didáticos, modelos pedagógicos, vídeo-aulas, 

etc. Empresas como a Khan Academy – uma fundação “sem fins lucrativos” que produz vídeo-

aulas e outros produtos pedagógicos –já vem fornecendo material para diversas redes públicas 

 
1 https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/06/26/em-meio-a-crise-mercado-de-educacao-e-o-que-mais-cresce-em-numero-
de-empresas-no-brasil-diz-ibge.ghtml 
2 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/12/05/internas_economia,645486/cada-vez-mais-
profissionalizado-ensino-privado-nao-para-de-crescer.shtml 
3 https://publicacoes.estadao.com.br/empresasmais2019/setor/educacao/ 
4 https://gazetaarcadas.com/2019/11/05/o-futuro-das-politicas-publicas-educacionais-do-brasil-como-o-avanco-do-investimento-
privado-pode-influenciar-os-rumos-da-educacao-basica-do-pais/ 
5 https://www.youtube.com/watch?v=Mi3u1RFfOL8&feature=youtu.be 
6 https://publicacoes.estadao.com.br/empresasmais2019/setor/educacao/ 



pelo Brasil, sendo financiada por empresas e fundos de investimento nacionais e estrangeiras 

(incluindo o Bank of America, a Google, a AT&T e até mesmo indústrias farmacêuticas).7 

Também o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) são, hoje, os 

maiores credores da educação na América Latina, destinando investimentos no Brasil a grupos 

privados que desenvolvem materiais didáticos, projetam currículos para a formação de 

estudantes do ensino médio e instalam seus próprios centros educacionais.8 

Todos estes interesses estão solidamente encastelados no Estado. Desde o segundo governo 

Lula, o verdadeiro partido a ditar os rumos da Educação no país é o Todos pela Educação – uma 

organização privada ligada ao capital financeiro (Instituto Unibanco, Fundação Bradesco, Itaú 

Social, Fundação Lemman), a grandes corporações (Gerdau, Votorantim e Samargo, Instituto Natura, 

empresas do agronegócio) e outros grupos privados como o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Ro-

berto Marinho e a Rede Globo. No governo Bolsonaro, a presença dos interesses educacionais 

privados no Estado deu novo salto. O próprio Ministro da Fazenda, Paulo Guedes, é investigado 

pelo Ministério Público em um inquérito que apura investimentos em empresas suas que atuam 

no mercado educacional, e que teriam sido realizados mediante esquema de pagamento de 

propina operado em fundos de pensão. Elisabeth Guedes, irmã do ministro, é presidenta da 

Associação Nacional de Universidades Privadas (Anup), entidade que representa grandes 

monopólios educacionais como Anhanguera, Estácio, Kroton, Uninove e Pitágoras.  

Na prática, podemos dizer que a estrutura pública da Educação no Brasil, que ainda é muito 

grande e conta com as maiores e mais respeitadas universidades, escolas e instituições de 

pesquisa brasileiras, é gerida (e precarizada) por representantes das piores e mais “caça-

níqueis” instituições de ensino do país, assessorados por organismos que representam 

interesses de setores do capital que sequer tem relação com a Educação (como bancos, 

empresas metalúrgicas, agronegócio, etc). Como resultado deste quadro, ao invés de servir ao 

interesse público, a Educação no Brasil é transfigurada em um mecanismo de acumulação.  

Para entender como isso se dá, é preciso lembrar que nas últimas décadas vivemos um imenso 

e consistente avanço da iniciativa privada e da EaD na Educação brasileira. Segundo parecer do 

Conselho Nacional de Educação9, das 3.445.935 matrículas ingressantes no Ensino Superior no 

Brasil, em 2018, 40% se deram na modalidade à distância; e, dessas, 95% foram oferecidas pela 

rede privada. Na maioria dos casos, tais cursos apresentam baixíssima qualidade e taxas de 

evasão enormes. Como, porém, os alunos pagam algumas mensalidades antes de desistir, todo 

o sistema serve fundamentalmente como um mecanismo de capitalização onde empresas e 

fundos privados abocanham continuamente parcela importante da renda dos trabalhadores – 

que, desesperados pela situação de desemprego, fazem grandes esforços para buscar 

qualificação no ensino superior. As desistências dos alunos praticamente não geram ônus para 

as empresas (já que todo o processo é online), e não há fiscalização suficiente para impedir a 

continuidade desse ciclo. Mesmo quando alguns cursos são fechados pelo MEC, a estrutura 

tecnológica à distância permite que muito facilmente uma empresa mude de nome e continue 

no mercado oferecendo o mesmo tipo de serviço de baixa qualidade. Temos então o que, em 

jargão já consagrado no país, chamamos de “balcão de negócios da Educação”. 

Diante deste quadro e considerando que são esses os setores hoje dominantes no MEC, 

perguntamo-nos: motivados por que interesses eles pretendem atuar na conjuntura atual, 

marcada pela crise sanitária e pela interdição das escolas e IFES? Estariam esses setores, 
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umbilicalmente ligados à iniciativa privada, às empresas de tecnologia e às modalidades de 

ensino à distância, interessados na construção de uma Educação democrática, emancipadora e 

pública? Sabemos que não.  

Antes de mais nada, portanto, precisamos dirimir as diferenças entre nós e cerrar fileiras, 

identificando clara e inequivocamente qual o jogo que está sendo jogado. As propostas que 

estão sendo encaminhadas pelo MEC não são desinteressadas e não se orientam por objetivos 

republicanos ou por preocupação com a formação de nossos estudantes. Muito mais do que 

pensar políticas necessárias por causa da pandemia, o que se faz é encaminhar mudanças que 

se aproveitam da pandemia. É absolutamente necessário que nós entendamos a máxima que os 

próprios empresários cansam de repetir: as crises são também oportunidades para negócios. 

Como lembra a ativista canadense Naomi Klein, em seu livro A doutrina do choque, os grupos 

dominantes aproveitam as consequências das crises na psicologia social para implantar políticas 

impopulares, que de outra forma jamais conseguiriam fazer. O estado de confusão e/ou 

desespero dos cidadãos cria a oportunidade de reformas não suficientemente debatidas, cujas 

consequências de médio e longo prazo são ignoradas pela maioria das pessoas. Os exemplos 

deste tipo de política de choque são inúmeros, desde crises deliberadamente criadas (como 

quando se fomenta o desemprego através do aumento das taxas de juro e abertura de 

mercados) até catástrofes naturais ou eventos imprevisíveis (como, nos exemplos citados pela 

autora, a passagem do furacão Katrina e os atentados do 11 de setembro, nos EUA).  

Lembremos que tática semelhante acabou de ser realizada no Brasil, onde uma muito discutível 

possibilidade de colapso do sistema bancário, por conta da pandemia, serviu para a aprovação 

da PEC 10/2020 (a PEC do “Orçamento de Guerra”), aprovada praticamente sem debate e, pelo 

que tudo indica, sem nenhuma justificativa concreta a não ser garantir lucros de investidores 

especulativos (que, mesmo se “quebrassem”, estariam muito longe de provocar qualquer 

colapso no sistema como um todo). Não podemos, portanto, ter ilusões: esses setores podem e 

irão se aproveitar da conjuntura para encaminhar seus interesses, que não se coadunam com os 

nossos. 

Desde que a pandemia começou, o Banco Mundial articulou a formação da Coalizão Global da 

Educação, da qual participam: Unesco, OCDE, ONU, Unicef, OMS, OIT, dentre órgãos 

multilaterais; fundações “sem fins lucrativos” ligadas a grandes grupos econômicos, como a 

Khan Academy, o ProFuturo, a Telefonica Foundation e a Dubai Cares; corporações da área de 

tecnologia, com destaque para Microsoft, Google, Facebook, Zoom, Moodle e IBM; além de 

outros grupos e redes variadas. O objetivo declarado pela Coalisão é o de intervir na conjuntura 

atual, marcada pela pandemia, visando mitigar suas consequências. Para isso – e aqui é 

fundamental termos muita atenção – a Coalizão declara abertamente: “O investimento na 

aprendizagem a distância deve mitigar a interrupção imediata causada pela Covid-19 e 

estabelecer abordagens para desenvolver mais sistemas educacionais abertos e flexíveis para o 

futuro” (grifos nossos).10 

Para além da afirmação explícita de que as formas “híbridas” de ensino devem perdurar mesmo 

após a pandemia, há ainda um outro problema: o uso de tecnologias e conteúdos didáticos 

produzidos e controlados por corporações estrangeiras representa um evidente e gravíssimo 

ataque a nossa soberania. Empresas que sabidamente trabalham com prospecção e comércio 

de dados, cuja associação com o Departamento de Estado dos EUA já foi largamente 
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comprovada,11 poderão ter acesso – e eventualmente controlar – o processo de ensino-

aprendizagem de nossas crianças e adolescentes e das novas gerações de trabalhadores. Os 

riscos para o futuro do país são imensos e ainda não suficientemente dimensionados, dada a 

ausência de espaço e tempo para o debate. Estamos falando da entrega para grandes 

corporações privadas internacionais do total controle de nossa informação acadêmica: 

informações pessoais de professores, estudantes e pesquisadores; dados de como ocorre o 

processo de aprendizagem; quais as fragilidades existentes na formação acadêmica/profissional 

de nossos estudantes e professores; que conteúdos são mais presentes ou ausentes; quais são 

as abordagens pedagógicas utilizadas (e por quem); qual o viés político-ideológico de cada 

setor/instituição/professor; como é (e como deve ser) o processo de formação de professores; 

etc.  

Lembremos ainda que, dado o caráter “fechado” dos códigos de programação utilizados pelas 

grandes empresas de tecnologia, não há nenhuma garantia de que elas respeitam as “políticas 

de privacidade” que impõe ao utilizarmos seus serviços (e mesmo essas políticas já são, elas 

mesmas, extremamente permissíveis no que tange ao uso comercial de nossas informações). 

Trata-se, neste sentido, de uma questão de segurança nacional – que incrivelmente é 

desprezada pelo governo e até pelos militares que hoje estão no poder. O que será feito com 

esses dados? Que tipo de ações estratégicas eles possibilitarão, para aqueles que detiverem seu 

armazenamento e controle? 

Mas há também problemas mais imediatos que nos interessam diretamente. De saída, existem 

várias questões legais ligadas a direitos autorais, direitos de imagem, privacidade, etc. Além 

disso, que dizer dos riscos que correremos no que diz respeito à ofensiva do “Escola Sem 

Partido” (ESP)? Em seu afã de criminalizar a atividade docente e impor a censura e a perseguição 

política no ambiente escolar, os defensores do ESP incitam os alunos a gravar vídeos de 

professores em sala de aula. Até bem pouco tempo atrás, era praticamente unânime entre nós 

a rejeição a práticas como essas. Pois agora os defensores da ESP não precisam mais se 

preocupar, porque os próprios professores e instituições de ensino fornecerão gratuitamente 

todas as informações que eles precisam para promover o cerceamento de ideias e a perseguição 

político-ideológica. Nunca é demais ressaltar que, hoje, temos 11 instituições de Ensino Superior 

sob intervenção direta do governo federal. 

O mais grave, porém, reside nas concepções pedagógicas que norteiam as ações da Coalizão 

Global da Educação e seus aliados locais como o Todos Pela Educação, o governo Bolsonaro e os 

grandes monopólios da Educação privada. Desde que a pandemia começou, o Banco Mundial 

passou a defender insistentemente, em seus relatórios, a ideia de que “a aprendizagem não 

pode parar” e que é necessário encontrar formas alternativas de “entrega de conteúdos”. Os 

termos utilizados estão perfeitamente alinhados com as concepções tecnicistas, utilitaristas, 

verticais e antidemocráticas que são defendidas para a Educação por esses setores – em 

desacordo, diga-se, com a Constituição Federal, que estabelece uma Educação plural, 

democrática, crítica e emancipadora, com liberdade para aprender e ensinar.  

Por fim, é preciso atentar para as transformações econômicas nas últimas décadas, que indicam 

uma tendência – até aqui inexorável – de imposição de condições de vida cada vez mais duras 

aos que vivem do trabalho. A parcela de trabalhadores sem direitos trabalhistas se alarga cada 

vez mais, e novas formas ainda mais brutais de precarização de contratos e de condições de 

trabalho vão se impondo e se acelerando no país, impulsionadas pela crise e pela ascensão de 
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governos neoliberais abertamente identificados com esse processo. A tecnologia, sempre 

socialmente determinada, acompanha estas transformações e, hoje, vemos o alastramento dos 

“trabalhadores de aplicativo” ou da “uberização do trabalho”, como vem sendo chamada. 

Ao contrário do que muitos pensam, não se trata de uma realidade restrita a motoristas ou 

entregadores, já que essa “modernização” nas “condições de empregabilidade” também atinge 

categorias de trabalho historicamente valorizadas, como médicos, advogados, administradores 

de empresa, dentre outras. São trabalhadores que sequer tem o direito de serem reconhecidos 

como tal, já que se relacionam com seus agenciadores como “pessoas jurídicas” ou “prestadores 

de serviços” (como se fossem, eles próprios, também empresas). Num quadro como esse é 

impossível falarmos de direitos trabalhistas e nem de contrato de trabalho, já que supostamente 

não há relação empregado-empregador. O resultado é que o trabalhador real – que obviamente 

continua existindo – se vê em uma desesperadora situação de instabilidade, superexploração, 

incerteza quanto ao futuro, jornadas de trabalho intermitentes e/ou extenuantes, salários 

baixíssimos, ausência de direitos, etc.  

Se isso já está acontecendo em categorias com tradição de defesa de interesses corporativos, o 

que dizer de nós, professores, que não só já convivemos com um histórico sistemático de 

desvalorização como, inclusive, fomos eleitos os “inimigos nº.1” do bolsonarismo?  

Muitos de nós parecem não enxergar o tsunami que se avizinha, mas a verdade é que somos a 

“bola da vez” da precarização digital. Mesmo a necessidade de manter as crianças na escola 

(para que os pais possam trabalhar) não é em si garantia de nada, já que o acesso aos conteúdos 

remotos pode ser feito de dentro da própria escola – numa impressionante e surrealista 

inversão, na qual o ensino “a distância” é dado “presencialmente”. Parece loucura, mas o plano 

de contingência para o período da pandemia, recentemente apresentado pelo CONIF, 

contempla abertamente a possibilidade disso ocorrer na rede dos IFs (p. 18), ao mesmo tempo 

em que afirma que o modelo semipresencial (ou híbrido) provavelmente será necessário após o 

período de isolamento social (p. 8). Vale lembrar que em outras redes isso já é uma realidade, 

como no município do Rio de Janeiro, ondo os alunos são submetidos a “tele-aulas” produzidas 

pela Fundação Roberto Marinho.  

O que está colocado, portanto, é a perda da autonomia e do protagonismo do professor em 

favor de sua substituição por “entregadores de conteúdo”, numa espécie de youtuberização do 

ensino que constitui, possivelmente, a maior de todas as ameaças a nossa profissão surgidas no 

contexto do neoliberalismo. O professor deixa de ser necessário quando não se trata mais de 

formar cidadãos em um ambiente plural de produção de conhecimento, com interações sociais 

fundamentais para a sociabilidade das novas gerações. Se a ideia é somente “entregar 

conteúdos” produzidos fora do ambiente escolar (sob controle vertical, rígido e antidemocrático 

do capital), então porque não substituir os professores por outros profissionais, quiçá 

selecionados por agências de propaganda ou equivalentes?  

Alguns poderão pensar que é exagero supor a possibilidade de uma transformação de tal monta. 

Mas temos motivos para duvidar dela, no país de Bolsonaro? É fundamental entender que a 

youtuberização de nossa profissão já está em curso, seguindo o mesmíssimo padrão de tantas 

outras contrarreformas neoliberais: são implantadas de forma gradativa, “comendo pelas 

beiradas”, sem jamais serem admitidos os objetivos finais subjacentes aos passos que vão sendo 

dados. O caso atual é típico: aproveita-se a crise sanitária para alegar a necessidade de medidas 

“emergenciais” e, ao mesmo tempo, já se fala de um “novo normal” a ser mantido mesmo após 

a pandemia.  



Vale dizer que o discurso legitimador para essas transformações já está pronto. Podemos ouvi-

lo vocalizado por organismos como o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), que 

representa milhares de startups que se reproduzem aceleradamente no país, oferecendo 

variado cardápio de “inovações tecnológicas”. Para eles, tais inovações são necessárias para 

adequar a escola e os professores (sempre caracterizados como “ultrapassados”) para o século 

XXI – discurso cuja aceitação pode ser medida pelo fato de que, mesmo entre nós mesmos, é 

relativamente comum encontrarmos aqueles que de forma mais ou menos consciente 

reproduzem essa ideia, considerando as tecnologias e formas remotas de ensino uma 

“modernização” necessária.  

De todo modo, é fundamental que entendamos que o palco onde se dá esse processo de 

youtuberização é a própria sociedade, com todas suas contradições. Não se trata de um debate 

que acontece em uma “bolha” acadêmica separada, onde se espera que as pessoas seja 

razoáveis em suas argumentações e nas propostas que defendem. Nós sabemos que as 

modalidades de ensino remoto são excludentes e incapazes de promover uma Educação de 

qualidade, mas quem disse que as grandes corporações precisam convencer a nós? Será tanto 

melhor para elas se puderem, mas isso não é necessário. O que elas precisam é convencer o seu 

“público alvo”, seus “clientes” ou “consumidores” – isto é, os governos neoliberais, de um lado, 

e os pais e alunos que não tem acesso nem participação nos debates sobre a Educação, de outro. 

Do ponto de vista da hegemonia conservadora e tecnicista atual, quem são os melhores 

“entregadores de conteúdo” e produzem as melhores “aulas remotas”, os professores – com os 

poucos recursos tecnológicos que possuem – ou a Google, o Facebook, a Khan Academy, etc?  

Será muita ingenuidade nossa supor que, se nada fizermos em termos de organização e 

resistência, a Educação Pública será preservada fora da “nova tendência” do ensino 

semipresencial. Pelo contrário. Nas palavras de Rodrigo Lamosa, as modalidades de ensino 

semipresencial ou híbrido representam não apenas uma política privatista, como também uma 

fase qualitativa e quantitativamente nova da privatização da Educação brasileira, caracterizada 

por: um salto nas desigualdades no processo de ensino-aprendizagem; a conformação de um 

modelo pedagógico brutalmente tecnicista, excludente, centralizado e antidemocrático; e 

transformações profundas nas condições de trabalho docente.12  

É absolutamente urgente que esses ataques sejam rejeitados de forma resoluta, e que nos 

organizemos para defender o ensino presencial como a única forma de promover uma Educação 

libertadora e de qualidade. Atividades remotas podem ser oferecidas em função da pandemia; 

mas não poderão jamais substituir o ensino presencial na formação dos estudantes, e as formas 

de “ensino híbrido” devem ser rejeitadas à priori (o que não significa que os docentes não 

possam, futuramente, fazer uso das tecnologias conforme seus próprios planejamentos). Se nós 

não assumirmos essa tarefa de resistência, quem o fará? 

 
12 https://www.youtube.com/watch?v=Mi3u1RFfOL8&feature=youtu.be 


