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O tempo é tudo, o homem não é nada – quando 

muito, é a carcaça do tempo. Não se discute a 

qualidade. A quantidade decide tudo: hora por 

hora, jornada por jornada. 

         Karl Marx 

 

 

 

Resumo: 

A globalização econômica imprimiu inúmeros impactos às diversas instituições sociais, 

dentre elas a educação. O estudo que se empreende neste artigo busca discutir, com base 

numa aproximação conceitual e histórica, a respeito das múltiplas faces adquiridas por 

esse fenômeno na realidade contemporânea para, a partir disso, trazer-se à tona uma 

reflexão acerca da concepção de qualidade confrontando-a com a perspectiva de 

qualidade total adotada pela educação atual. Tais análises conduzem à dedução de que o 

desafio que se impõe à educação nesse contexto é o de ela desenvolver um processo 

formativo de resistência ao império do capital, isto é, por meio de um processo crítico e 

emancipatório. 
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Ninguém ignora ou, pelo menos, “quase” todos sabem que a Educação pertence 

a um espaço social mais amplo, por isso, para tratar-se dessa instância formativa, não se 

pode abandonar tal perspectiva tampouco seus condicionantes históricos. 

Partindo-se desse pressuposto, este artigo procura, em primeiro lugar, fazer uma 

aproximação ao conceito de globalização bem como apontar alguns acontecimentos 

históricos que deram origem a esse fenômeno e, concomitantemente, apreender os seus 

reais nexos com a educação. Em segundo, trazer à tona a concepção de qualidade, a fim 

de, a partir disso, tentar-se compreender tanto os limites impostos como as 

possibilidades criadas pelo processo de globalização ao trabalho educativo atual. 

 

1. Sobre a Globalização: Aproximações Conceituais e Históricas 

O Dicionário do Pensamento Social do século XX expõe que o termo 

globalização liga-se a vários campos do conhecimento tais como “à economia, à 

geografia, ao marketing, à sociologia”. Isso significa que ele acabou se transformando 

num fenômeno multifacético cuja interpretação não se apresenta de maneira tão 

unívoca
4
 como se dá a entender. Conceitualmente, a globalização consiste num 

 

[...] processo pelo qual a população do mundo se torna cada vez mais 

unida em uma única sociedade. A palavra só entrou em uso geral nos 

anos 80. As mudanças a que ela se refere têm alta carga política e o 

conceito é controvertido, pois indica que a criação de uma sociedade 

mundial já não é o projeto de um estado–nação hegemônico, e sim o 

resultado da interação social em escala global. Desse modo, ela 

enquadra na mesma discussão os temas da „sociedade pós-industrial e 

do desenvolvimento e subdesenvolvimento‟ (BOTTOMORE; 

OUTHWAITTE, 1996, p.340; Grifo no original). 

 

Essa “integração” de forma abrangente entre as diversas economias e, também, 

entre as várias sociedades, em meados do século XX, só se viabilizou, em parte, por 

causa da emergência das novas tecnologias da informação e processamento de dados. 

                                                           
4
 “A rigor, a reflexão sobre a sociedade global reabre questões epistemológicas fundamentais: espaço e 

tempo, sincronia e diacronia, micro e macro, singular e universal, individualismo e holismo, pequeno 

relato e grande relato. São questões que se colocam a partir do reconhecimento da sociedade global como 

uma totalidade complexa e problemática, articulada e fragmentada, integrada e contraditória. 

Simultaneamente às forças que operam no sentido da articulação, integração e até mesmo 

homogeneização, operam forças que afirmam e desenvolvem não só as diversidades, singularidades ou 

identidades, mas também hierarquias, desigualdades, tensões, antagonismos. São forças que alimentam 

tendências integrativas e fragmentárias, compreendendo nação e nacionalidade, grupo e classe social, 

provincianismo e regionalismo, localismo e cosmopolitismo, capitalismo e socialismo” (IANNI, 2003, 

p.250). 
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Em parte porque, em sintonia com essa transformação, o Estado de Bem-Estar Social, 

Welfare State, começa a ser demolido por intermédio da implementação gradativa dos 

princípios neoliberais como um ataque frontal ao modelo Keynesiano. 

Essa foi a resposta dada à crise do capitalismo que se instalou após a Segunda 

Guerra Mundial tornando imperiosa a sua revitalização. A obra responsável por esse 

combate foi produzida, então, pelo economista da Escola Austríaca Friedrich Hayek 

(1899 – 1992), a qual era intitulada de “O Caminho da Servidão”. Ela foi escrita 

originalmente em 1944 procurando confrontar as ideias do Partido Socialista 

Trabalhista Inglês e tinha como tese político-ideológica central a proibição de qualquer 

intervenção estatal aos mecanismos de mercado. A conclusão das análises de Hayek 

(1990) inclinava-se no sentido de se perseguir essa liberdade, a qual combateria a 

“servidão moderna” em que se encontrava a social-democracia inglesa naquele 

momento. É isso que se observa nas afirmações abaixo: 

 

Aqueles que clamam mais alto pela Nova Ordem são, na realidade, os 

que se acham mais completamente dominados pelas idéias (sic) que 

provocaram esta guerra e quase todos os males de que sofremos. [...] 

Conquanto não possamos desejar nem efetuar a volta à realidade do 

século XIX, temos oportunidade de realizar os seus ideais – e esses 

ideais não eram desprezíveis. [...] Se eles ainda não haviam aprendido 

de todo o que era necessário para construir o mundo que se desejavam a 

experiência por nós adquirida desde então deveria ter-nos preparado 

melhor para a tarefa. Se fracassamos na primeira tentativa de criar um 

mundo de homens livres, devemos tentar novamente. O princípio 

orientador – o de que uma política de liberdade para o indivíduo é a 

única política que de fato conduz ao progresso – permanece tão 

verdadeiro hoje como o foi no século XIX (HAYEK, 1990, p.214). 

 
É preciso ter-se em vista que à ideia de liberdade, tão apregoada pelo ideário 

neoliberal, estão, também, subjacentes as ideias de eficiência e de eficácia, as quais, 

aliando-se às mudanças técnico-científicas – revolução informacional (SCHAFF, 1995), 

termodinâmica e termonuclear – ocorridas nos últimos quinze anos do século XX, irão 
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servir de estofo para o processo de globalização
5
 da economia de mercado e, 

consequentemente, para constituí-lo como paradigma unificador e autorregulador do 

novo sistema econômico- político mundial. 

Que essa nova ordem globalizada trouxe grande impacto para os economistas 

mundiais é indiscutível. Contudo, para a reflexão que aqui está-se fazendo convém que 

se questione apenas o seguinte: quais são as implicações trazidas por ela, por exemplo, 

ao âmbito político e à educação? 

No campo político é preciso que se reconheça que o Estado, antes de Bem-Estar 

Social – responsável por políticas mais universais e protetoras dos direitos sociais – vai 

saindo, de forma gradativa, de cena e cedendo espaço a um Estado mínimo para o social 

e máximo para o capital, consequentemente, tornando as desigualdades mais profundas. 

Na concepção de Therborn (1998), 

 

[...] os processos atuais de globalização da economia, da política e das 

comunicações não se manifestam só em uma uniformização planetária 

nem uma polarização mundial, mas em desigualdades mais visíveis e 

próximas, assim como em certas variações do que podemos chamar 

„processos de criolização social‟ ou novas formas de combinação e de 

recombinação de políticas, de práticas sociais e ideológicas. Estas 

modalidades de „criolização‟ podem ser tanto de esquerda quanto de 

direita (THERBORN, 1998, p.50). 

 
Como se pode observar, em termos políticos e sócio-históricos o processo de 

globalização, atrelado às reformas neoliberais, conseguiu não apenas instituir uma nova 

perspectiva econômica supranacional levando à debilidade os Estados - Nação, mas 

também implantou, por meio da livre circulação do mercado, o seu poder de 

concentração da riqueza, principalmente, naquelas localidades que o geraram, por 

conseguinte, deixando à deriva grande parte da população mundial. Por exemplo, ao 

fazer um balanço dos primeiros resultados do neoliberalismo, Anderson (1998) chegou 

a conclusões que não diferem muito das apontadas acima, como se verifica a seguir: 

 

                                                           
5
 Segundo Therborn (2001, p.87): faz-se necessário ainda “[...] recordar que „globalização‟ não quer dizer 

exclusivamente „mercado mundializado‟. Há também políticas globais, inclusive políticas globais não 

governamentais, como a cúpula das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos da Criança, as quais 

tiveram um efeito importante sobre a sociedade global. Na Europa está-se desenvolvendo um processo 

muito interessante de integração supranacional que denuncia a tendência do surgimento de uma área 

normativa européia (sic). O interessante aqui não é o mercado comum, mas as instituições de justiça 

como, por exemplo, a Corte de Direitos Humanos e a Corte de Justiça. Qualquer cidadão europeu pode 

nestas instâncias iniciar processos judiciais contra seu próprio Estado, o qual significa um 

desenvolvimento de mecanismos de institucionalização supranacional de normas e direitos”. 
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Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo 

nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao 

contrário, o neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, 

criando sociedades marcadamente mais desiguais, embora não tão 

desestatizadas como queria. Política e ideologicamente, todavia, o 

neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores 

provavelmente jamais sonharam, disseminando a simples idéia (sic) de 

que não há alternativas para os seus princípios, que todos, seja 

confessando ou negando, têm de adaptar-se a suas normas. [...] Este 

fenômeno chama-se hegemonia, ainda que, naturalmente, milhões de 

pessoas não acreditem em suas receitas e resistam a seus regimes 

(ANDERSON, 1998, p.23). 

 
Embora haja um interstício de, aproximadamente, quinze anos entre estas 

análises e o que se vivencia atualmente, no que diz respeito às  políticas neoliberais no 

mundo globalizado, é necessário que se reconheça que o seu “império” não só, ainda, se 

faz presente, mas tem “expandido cada vez mais, conforme expõe Hobsbawm (2007) na 

sua obra “Globalização, Democracia e Terrorismo”. 

Enfim, esses são, em linhas gerais, os efeitos políticos questionados 

anteriormente trazidos pela globalização aos Estados- Nação desde o seu início. Quanto 

às suas consequências na Educação passa-se agora para sua análise. 

 

2. Qualidade e Educação: Perspectivas Atuais 

A qualidade na Educação hoje assume uma perspectiva inversamente 

proporcional ao discurso difundido, de forma ampla, pela realidade contemporânea 

globalizada. Para compreender-se como tem ocorrido essa inversão, é preciso que, 

antes, recorra-se ao sentido real que o termo qualidade carrega. 

Etimologicamente, esse vocábulo deriva do latim qualitate e possui os seguintes 

significados: “Propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas capaz de 

distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza” (FERREIRA, 2009, p.1667). 

A partir dessa significação, constata-se que desde a sua origem essa palavra já 

traz no seu cerne a ideia de característica qualitativa exigida como ideal. Mas não é 

apenas essa dimensão que distingue a qualidade, pois, além disso, ela deve revestir-se 

das dimensões formais e políticas. A forma, segundo Demo (1994, p. 14), refere-se “[...] 

à habilidade de manejar meios, instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante 

dos desafios do desenvolvimento”. Já a política diz respeito aos fins, aos valores, aos 
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conteúdos, isto é, à “[...] competência humana do sujeito em termos de se fazer e de 

fazer história, diante dos fins históricos da sociedade humana” (Idem, p.14). 

Por essa caracterização inicial, há sem sombra de dúvida, razão para se deduzir 

que o termo qualidade vem sendo utilizado de maneira inversa ao seu sentido original, 

dessa maneira, contrapondo-se frontalmente ao significado atual que lhe tem sido dado 

por todos aqueles que comugam das ideias da Gerência da Qualidade Total
6
 na 

Educação. 

Esse jogo semântico com o conceito de qualidade não se dá por acaso, isso 

porque ele não apenas guarda consigo uma alta carga ideológica, mas, sobretudo, em 

face de ele já vir eivado de pretensões hegemônicas. Daí a necessidade de se escavar 

com suficiente profundidade para se encontrar os reais jogos de poder que se encontram 

subjacentes no termo qualidade, os quais minam as condições de possibilidades da 

transformação social, isto é, no sentido da “práxis revolucionária” apresentada por 

Marx; Engels (1999) na obra Ideologia Alemã exatamente na segunda tese sobre 

Freuerbach. Veja-se a seguir: 

 

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade 

objetiva não é uma questão teórica, mas „prática‟. É na práxis que o 

homem deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o 

caráter terreno de seu pensamento. A disputa sobre a realidade ou não-

realidade do pensamento isolado da práxis – é uma questão puramente 

„escolástica‟ (MARX; ENGELS, 1999, p.12; grifos no original). 

 

Considerando-se essas afirmações dos autores bem como a argumentação que já 

se vem fazendo, interfere-se que não se pode jamais perspectivar a qualidade num reino 

em que prevalece o jogo hegemônico e fragmentador da realidade sócio-histórica, uma 

vez que ela obstruir desenvolvimento de uma perspectiva mais totalizante da realidade. 

Ora, a liberdade depende de uma condição teórico – prática de existência do sujeito. 

Não se compreende nenhuma realidade isolada da totalidade. Nesse sentido, 

complementando-se o raciocínio que já se vem fazendo, é mister ter-se presente, com 

base num levantamento bastante crítico, que o 

 

                                                           
6
 Com relação a este assunto, leia o texto de Gentili (1996) denominado “Neoliberalismo e educação: 

manual do usuário. Na sua argumentação, o autor faz uma análise criticamente rigorosa sobre as 

dimensões que propiciam a unificação do discurso neoliberal e sua interferência na educação, por 

consequência, culminando numa “pedagogia da exclusão”. 
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[...] assalto neoliberal ao social, em geral, e à educação, em particular, se apoia 

(sic) numa série de importantes estratégias retóricas: (1) deslocamento das 

causas – o eixo de análise do social é deslocado do questionamento das relações 

de poder e de desigualdade para o gerenciamento eficaz e eficiente dos recursos; 

(2) culpabilização das vítimas – a miséria e a pobreza resultam de escolhas e 

decisões inadequadas por parte dos miseráveis e dos pobres; (3) despolitização e 

naturalização do social – as presentes condições estruturais e sociais são vistas 

como naturais e inevitáveis e abstraídas de sua conexão com relações de poder e 

subjugação; (4) demonização do público e santificação do privado – o mercado 

e privado são tomados como modelos de tudo que é bom e eficiente enquanto o 

estatal e o público são vistos como exemplares de tudo que é ruim e ineficiente; 

(5) apagamento da memória e da história – a tendência a reprimir e a silenciar 

as raízes históricas – as histórias de subjugação e resistência – da presente 

situação; (6) recontextualização – as categorias e o léxico das lutas 

democráticas são seletivamente reciclados e reincorporados, depois, 

obviamente, de terem seu conteúdo anterior devidamente higienizado (SILVA, 

1996, p.167-168). 

 
 

Com efeito, um olhar minimamente atento para esta caracterização feita pelo 

autor ao ideário neoliberal globalizado é suficiente para conduzir o leitor à dedução de 

que jamais tais pressupostos poderão alinhar-se seja com a concepção de qualidade 

apontada anteriormente, seja com a visão de práxis transformadora acima exposta. 

Primeiro, porque nesse mapeamento estão presentes categorias como, por exemplo, 

eficiência, eficácia, privatização, público, mercado, que, radicalmente, conflitam com a 

ideia de uma educação para o exercício da liberdade. Segundo, porque a perspectiva 

inclinada para a Gerência da Qualidade Total nada tem a ver com o ideário político– 

ideológico constante das lutas históricas tradicionais em prol do desenvolvimento de 

uma educação pública de qualidade. “Essa tradição está baseada numa concepção 

sociológica e política da educação e sua noção de qualidade está estreitamente vinculada 

ao combate às desigualdades, às dominações e às injustiças de qualquer tipo” (SILVA, 

1996, p.170). Terceiro, e último, porque a Gerência para a Qualidade Total preocupa-se 

com a [...] utilização racional de recursos para realização de fins determinados” (PARO, 

2009, p.18). Como os seus fins estão centrados na produtividade e no lucro, a 

competição e os mecanismos de controle, que têm como base a eficácia e a eficiência, 

da mesma forma como ocorre nas empresas são transportados para a Educação. Assim, 

instala-se no âmbito educacional um discurso que, por um lado, assume-se, 

retoricamente, como de “qualidade”, mas, por outro, assenta-se na concorrência e na 

competitividade individual. Nesse sentido, trata-se de um paradigma 
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[...] que introduz na sociedade e na educação a noção da engenharia social, com 

a palavra - chave „reegenharia‟, pretensamente técnica neutra e pragmática, tem 

efeitos pedagógicos, políticos e sociais, pois o „éthos‟ da Qualidade Total vai 

produzir, pedagogicamente, precisamente o indivíduo econômico pressuposto 

no modelo de mercado. Reduz a sociedade a uma questão técnica, descartando 

qualquer consideração política e crítica e apelando para estratégias que 

funcionem, passando diretamente para a ação sem discussão pública e 

democrática – tudo em nome da eficiência e da eficácia técnica (CORRÊA, 

2000, p.130-131). 

 
Essa é uma lógica que se torna marcadamente racional e excludente. Por isso, 

quem não se prepara ou não teve a oportunidade de se qualificar, ou ainda, quem 

resistiu ao desenvolvimento dos seus “talentos” permanece à sua deriva, conforme já se 

pode captar a partir de Anderson (1998) no início desta reflexão. Percebe-se em 

quaisquer destes casos que a liberdade
7
 – atributo inerente ao ser humano – que se 

configura na capacidade de ele se auto-determinar pelo pensamento, kantianamente 

expressando, termina por ser negligenciada em prol da liberdade de mercado. Nesse 

sentido, o exercício da liberdade pelo homem restringe-se apenas à capacidade de ele se 

deixar conduzir sem qualquer resistência pela lógica do capital, consequentemente, 

permitindo que o desenvolvimento econômico siga “naturalmente” o seu curso 

devorando a todos que se submeterem às suas regras. 

 

Como se pode perceber essa „liberdade‟ restrita ao domínio do natural – bem 

como o liberalismo que a adota – não basta para dar conta do homem em seu 

sentido histórico, como construtor de sua própria humanidade. Isto porque, a 

partir dessa concepção de mundo mais abrangente, o homem é natureza (algo 

que independe de sua vontade) mas é também transcendência da natureza. É 

natureza na condição de um corpo situado no mundo e condicionado por um 

sem–número de necessidades; mas é reação à natureza na medida em que, 

reagindo a essas necessidades e a sua situação natural, supera-as construindo 

sua própria história (PARO, 2001, p.15). 

 
Em face disso, é conveniente questionar-se como seria possível para o homem 

buscar tal superação diante das imposições imperiosas e irrestritas da economia de 

mercado globalizado? Trata-se, como se pode observar, de um desafio sem limites. 

Hoje, ninguém desconsidera que, apesar do progresso técnico – científico, dos 

benefícios dele advindos, da riqueza produzida em larga escala, são poucos que podem 

                                                           
7
 “[...] à liberdade de pensar opõe-se em primeiro lugar a coação civil [...] Em segundo lugar, a liberdade 

de pensar é também tomada no sentido de que se opõe a toda coação à consciência moral [...] Em terceiro 

lugar, a liberdade de pensamento significa que a razão não se submete a qualquer outra lei senão àquela 

que dá a si própria” (KANT, 2005, p.59). 
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usufruir de suas benesses. Essa situação de profundas assimetrias socioeconômicas 

acaba se configurando num paradoxo que, na concepção de Adorno (1995a), configura-

se num processo de barbárie
8
, uma vez que, do lado objetivo, racional, há um grande 

avanço no processo de conhecimento, no entanto, do lado subjetivo, emocional, há um 

profundo retrocesso. Assim, o homem, por meio do seu excessivo individualismo, 

aumentou cada vez mais o seu poder de destruição
9
 tanto do outro como da natureza. 

 O antídoto sugerido por Adorno (1995a) para deter essa tendência autodestrutiva 

do homem contemporâneo foi à educação. Evidentemente, uma educação no sentido 

emancipatório e não na perspectiva da Escola de Qualidade Total, que se alinha aos 

princípios da lógica empresarial do mundo globalizado, segundo já se vem discutindo. 

 

Para além do discurso apologético da sociedade do conhecimento, da 

qualidade total, da formação flexível e polivalente, categoria que 

reeditam o ideário da teoria do capital humano, uma nova materialidade 

histórica, e, portanto os mecanismos de exclusão, pulsa uma realidade 

social, cultural  e política construída particularmente mas não só, nas 

últimas quatro décadas nas lutas por direitos civis, sociais, em suma, por 

uma cidadania real e efetiva (FRIGOTTO, 1999, p.86). 

 

 Apesar de o autor estar se referindo à realidade brasileira e, também, de já terem 

sido transcorridos, aproximadamente, quartoze anos desta lúcida afirmação, observa-se, 

no entanto, que o que a separa deste contexto não é o seu conteúdo, mas a capacidade de 

multiplicação e de intensificação dessas ideias mediante uma racionalidade técnica
10

, 

alienante e pragmática, por consequência, predadora dos recursos ambientais tornando 

as condições de sobrevivência da humanidade insustentáveis. A partir desse 

diagnóstico, verifica-se que não só o curso do capitalismo está em xeque mas também 

as relações sociais humanizadas, em face do profundo individualismo ao qual recaiu o 

ser humano nas últimas décadas culminando num processo denominado por Adorno 

                                                           
8
 Adorno (1995, p.155) define a “barbárie” da seguinte forma: “[...] estando na civilização do mais alto 

desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em 

relação a sua própria civilização – e não apenas por não terem em sua arrasadora maioria experimentado a 

formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem 

tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de 
destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha explodir, 

alias uma tendência imanente que a caracteriza”.  
9
 Para compreender-se melhor a amplitude a que chegou o homem moderno ao tocante do seu poder de 

destruição, convém que se leia as seguintes obras do historiador Eric Hobsbawm (1995; 2007): “Era dos 

Extremos: O Breve Século XX: 1914 – 1991 e Globalização, Democracia e Terrorismo”. 
10

 Nesta análise esse termo tem o mesmo sentido atribuído por Adorno (1986) no texto denominado 

“Capitalismo Tardio ou Sociedade Industrial” na obra Theodor Adorno:  Sociologia.  
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(1995) de “pseudo-consciência”, porquanto o sujeito tem a ilusão, a falsa consciência da 

sua realidade sócio-histórica. A tradição, “a memória, o tempo e a lembrança são 

liquidados” (ADORNO, 1995a, p.33) pela implacável lei da “troca” instituída pelo ciclo 

bárbaro da burguesia industrial. Quando a humanidade se aliena da memória, 

esgotando-se sem fôlego na adaptação do existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de 

desenvolvimento” (ADORNO, 1995a, p.33). Daí a pertinência desta sugestão quanto à 

necessidade de se investir no trabalho educativo como antídoto ao processo de 

barbarização em que se encontra o atual processo civilizatório. 

 

Considerações Finais 

 O tratamento de temas da magnitude e complexidade como  a globalização 

econômica e a qualidade na educação evidentemente não pode ser esgotado em 

reflexões tais como esta. Contudo, algumas perspectivas são vislumbradas a partir dos 

espaços abertos por elas. Primeiramente, tem-se que reconhecer que o processo de 

globalização, em face de ser um fenômeno caleidoscópico, portanto ligado não apenas à 

dimensão econômica, mas, sobretudo, às dimensões políticas, sociais e históricas, 

consoante já se demonstrou aqui, não deve ter o seu alcance hegemônico e destrutivo 

relativizado. Pelo contrário, torna-se imperativo que essa “montanha do tamanho de 

muitos Himalaias”, conforme expõe Mészáros (2013) na Jornada de Debates: Estado e 

Insurgência,  promovida pela Universidade Federal de Goiás, no dia 28 de novembro de 

2013, seja escalada urgentemente. 

 

O desafio e o fardo do tempo histórico não poderiam ser maiores do que 

nas circunstâncias atuais. Pois, os próprios riscos não poderiam ser 

maiores, no sentido de que o modo estabelecido de reprodução 

sociometabólica – cujas determinações estruturais fundamentais 

impedem que funcione de outra maneira – agora diretamente a 

sobrevivência da humanidade (MÉSZÁROS, 2007, p. 376). 
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Partindo-se dessas afirmações, em segundo lugar, infere-se que tais desafios só 

poderão ser enfrentados mediante um processo de correção profunda desses desvios. 

Isso só seria possível por meio de um processo formativo qualitativamente melhor do 

que o que se vem denominando de “educação de qualidade total”. A qualidade, 

consoante já se expôs, refere-se aos fins políticos e emancipatórios, por conseguinte, 

jamais poderá sintonizar-se com as ideologias dominantes da sociedade globalizada. 

Contrapondo-se a essa lógica, a educação de qualidade fundamenta-se em princípios 

que se confrontam com a dominação cega e coisificadora
11

. 

Enfim, por último, isso significa que a educação de qualidade alinha-se com a 

noção de educação para o esclarecimento
12

, para a “resistência” ao atual estado de 

coisas, enfim, conforme Mészáros (2005), uma educação que se encaminhe a uma 

sociedade para além do capital. 
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