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Ações da classe dominante 
na educação

Fichamento com base no texto:
“AS FRENTES DE AÇÃO DA CLASSE 

DOMINANTE NA EDUCAÇÃO: ENTRE O 
TODOS PELA EDUCAÇÃO E A 

IDEOLOGIA ESCOLA SEM PARTIDO”, 
de Rodrigo Lamosa.

Luto pelos 
461.931  mortos 
por covid-19 no 
Brasil . 
São 874 mortos 
nas últimas 24h. 
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• O interesse da burguesia pela educação não é 

recente, assim como sua atuação, ações e projetos 

que, direta ou indiretamente, atravessaram a 
elaboração de seus interesses frente às políticas 

educacionais. 

• Essa atuação vem sendo produzida nas últimas três 

décadas por um amplo conjunto de organizações que 
são responsáveis por produzir e difundir uma certa 

concepção de mundo. 

• No período da pandemia essas organizações vêm 

atuando para tentar definir a direção da política 
educacional, tanto na conjuntura de isolamento social 

e fechamento das escolas, como para o período pós 

pandemia.
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• Com a difusão de 

organizações que vêm 

cumprindo o papel 

histórico de 

construtores de uma 

nova pedagogia da 

hegemonia, formando 

frentes de ação no 

interior do Estado. 

http://sociologando.com.br/
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• Essas organizações (embora representem a 

mesma classe social) formam frentes de ação 

que podem historicamente expressar a unidade 

política entre seus membros associados e, por 

outro lado, as diferenças com outras 

organizações que, por sua vez, formam outras 

frentes de ação (DREYFUSS, 1989).

• As pesquisas produzidas pelo LIEPE vêm 

identificando a existência de duas frentes de 

ação da classe dominante na educação 

brasileira: a frente social-liberal (LAMOSA, 

2017) e a frente liberal ultraconservadora

(COLOMBO, 2018). 
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• Estas duas frentes articulam 

organizações distintas da classe 

dominante e elaboram 

estratégias e ações que, por 

caminhos diferentes, buscam 

definir as políticas educacionais 

e redefinir o papel das escolas 

brasileiras de acordo com os 

interesses das frações de classe 

que compõem ambas as frentes.

FRENTES

Social-Liberal
Liberal 

ultraconservadora

• Nos últimos 30 anos esse conjunto de organizações

atuou no interior do Estado (compreendendo este, 

tal como Gramsci, em seu sentido ampliado, ou seja: 

a unidade formada pelas dimensões da sociedade 

civil e da sociedade política). 

• Análise da atuação dessas organizações na 

sociedade civil → investigando suas estratégias, a 

atuação de seus intelectuais, seus projetos e a 

articulação destas entre si para compreender as 

políticas que emergem das agências do Estado 

restrito (ou sociedade política) tendo por referência 

a correlação de forças expressa na luta entre e 

intraclasses sociais na disputa pela hegemonia. 
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Estado

Sociedade 
civil

Sociedade 
política

A teoria do Estado →

importante ferramenta 

metodológica para tal.
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• A hegemonia, segundo Gramsci, é o exercício de 
produção do poder, realizado por organizações que 
cumprem o papel de produzir estratégias de 
conformação, uma espécie de pedagogia, 
difundindo-as a partir de uma dada sociabilidade, 
definida, social e historicamente, pelo conteúdo e 
forma da dominação de uma determinada época. 

• As frentes de ação da classe dominante na educação

• A atuação da classe dominante na atual conjuntura 
tem mobilizado um universo muito expressivo de 
organizações com atuação destacada na educação. 
Essas organizações têm sido responsáveis por 
difundir projetos, ações e um enorme variação de 
iniciativas dirigidas à educação brasileira, 
expressando nestas uma concepção de mundo e um 
projeto formativo para a classe trabalhadora. 
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A hegemonia é o exercício 
de produção do poder

• Sua atuação, entretanto, também produz 

tensões intraclasse burguesa verificadas 

na formação de duas frentes de ação na 

educação brasileira: a frente social-

liberal → dirigida pelo movimento 

empresarial Todos Pela Educação (TPE)

e formada no contexto de emergência do 

social-liberalismo (CASTELO, 2011), 

• e uma frente liberal ultraconservadora

→ que tem no Escola Sem Partido uma 

ideologia que unifica essa frente que se 

expande no mundo e no Brasil, 

sobretudo a partir da crise de 2008.
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Tensões intraclasse burguesa
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• Na frente social-liberal identificamos as grandes corporações 

que expressam a unidade do grande capital reunido numa 

espécie de partido orgânico, a partir do qual vem definindo nos 

últimos quinze anos a agenda educacional brasileira 

(MARTINS, 2009). 

• Essa frente tem constituído um amplo arco de alianças 

transnacional expresso na Rede de Organizações da Sociedade 

Civil pela Educação na América Latina e Caribe (REDUCA) que 

integra movimentos empresariais de quinze países na região. A 

REDUCA atua em parceria com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e com a União Europeia que financiam 

a rede numa orquestração que objetiva incidir sobre a atuação 

dos movimentos que atuam nos países e na definição das 

políticas nacionais de educação (LAMOSA, 2017). 
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Na foto, o autor 
do texto, 

Rodrigo Lamosa.

• A empreitada tem disseminado conferências, projetos e 

convênios como no “Projeto de Cooperação Conjunta”, assinado 

com a União Europeia e organizado em três linhas estratégicas:

1. Gestão, governo e posicionamento da rede; 

2. Comunicação e  Mobilização; e 

3. Incidência e acompanhamento das políticas educacionais nacionais 

(MARTINS, 2012). 

• O desenvolvimento desse projeto, entre 2013 e 2016, se 

desdobrou em uma série de iniciativas: realização de 

seminários internacionais, “mesas de trabalho” locais e a 

criação do ‘Observatório Educativo’ por meio do qual a 

REDUCA publica boletins sobre as iniciativas de seus 

membros e monitora os indicadores educacionais nacionais da 

região. 
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Esse monitoramento 
e a pressão realizada 
pelos membros das 
redes em cada país é 
peça fundamental 
para adequação da 
educação às 
necessidades de 
formação da força de 
trabalho na região.
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• A frente liberal ultraconservadora organiza uma outra 

fração da classe que reúne os setores que formam 

atualmente o “bolsonarismo”: militares, a 

lumpemburguesia e setores religiosos ligados a 

teologia da prosperidade, tanto entre as igrejas 

evangélicas, quanto entre setores ultraconservadores 

da Igreja Católica. 

• Essa frente também possui um arco de alianças 

transnacionais com parcerias com organizações como 

Students for Liberty e vem promovendo uma série de 

iniciativas com uma série de ações que vão desde a 

formação com jovens estudantes das universidades, 

até a eleição de membros nas câmaras e assembleias 

legislativas. 
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Tem filiais em vários países do 
mundo: Índia, Brasil, Espanha, 
França, Reino Unido, República 

Tcheca, etc.

• Parte importante das organizações dessa frente está 

articuladas na Rede Liberdade que organiza algumas 

dezenas de movimentos no país, parte considerável 

surgida na conjuntura de ascensão ultraconservadora, 

como as organizações Estudantes Pela Liberdade, 

formada em 2012, e Movimento Brasil Livre (MBL), 

lançado em 2013.

• A atuação política dessa frente possui uma base econômica 

expressa no conjunto de empresários reunidos no Instituto 

Brasil 200. Esses empresários foram os responsáveis pelo 

financiamento da campanha que elegeu Bolsonaro em 2018 

e são uma importante força política que, em tempos de 

epidemia, tem defendido o fim do isolamento social, a 

despeito da tragédia humanitária que tem assolado o país.
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