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Resumo 
Este artigo argumenta que as tentativas de entender a mercantilização da educação e da pesquisa 
educacional, sem recorrer ao maior pensador sobre as formas de mercadoria - Karl Marx -, 
inevitavelmente levam a confusões e a deturpações na teoria educacional. Isso é demonstrado por 
meio de uma crítica a um artigo recente de David Bridges (2017), no qual o autor se concentra na 
mercantilização na pesquisa educacional. Ao ignorar as ideias de Marx, e também de teóricos 
marxistas contemporâneos, que escrevem sobre a mercadoria e a mercantilização, Bridges não 
realiza distinções cruciais na análise da mercantilização e, além de confundir conceitos, confunde 
os fenômenos que lhes são correspondentes, os quais deveriam ser tratados separadamente. No caso, 
Bridges e outros teóricos educacionais convencionais, que evitam a referência à Marx e à teoria 
marxista, acabam criando uma série de falsas declarações em suas análises sobre a mercantilização 
educacional. Tais abordagens camuflam a capitalização da educação; isto é, os processos pelos quais 
as instituições educativas "se tornam capital", o devenir do capital. Essas teorizações são superficiais 
e politicamente enganosas. 
Palavras-chave: mercantilização da educação, marxismo, pesquisa educacional. 
 
 

Abstract 
This paper argues that attempts to understand commodification in education and educational 
research without recourse to the greatest thinker on commodity forms – Karl Marx – inevitably leads 
to confusion and misrepresentation in educational theory. This is demonstrated through a critique of 
a recent paper by David Bridges (2017) where he focuses on commodification in education research. 
By ignoring the ideas of Marx, but also contemporary Marxist theorists writing on the commodity 
and commodification, Bridges fails to make crucial distinctions in the analysis of commodification, 
and also conflates and confuses concepts and their corresponding phenomena that should be kept 
separate. In the event, Bridges, and other mainstream educational theorists who avoid reference to 
Marx and Marxist theory, end up creating a host of misrepresentations in their analyses of 
educational commodification. Such approaches camouflage the capitalisation of education; that is, 
educational institutions ‘becoming capital’, the becoming of capital. These theorisations are 
superficial and politically misleading.  
Keywords: commodification of education, Marxism, educational research. 
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Introdução 
 

Na Reunião Anual da Sociedade de Filosofia de Educação da Grã-Bretanha (PESGB), 
em 2017, David Bridges apresentou oportuno trabalho sobre a mercantilização da Pesquisa 
Educacional (Bridges, 2017), tema cujo tratamento merece elogios. Análises e ensaios sobre 
mercantilização na educação, no Journal of Philosophy of Education (o PESGB journal), 
têm sido, até o momento, escassos e fragmentados, exceto os trabalhos de Winch (1996) e 
Tooley (1998, 2003) sobre as formas de mercantilização e as formas da mercadoria na 
educação. Ainda que as contribuições desses autores abordem, em grande medida, aspectos 
relativos às vantagens do mercado educacional (Tooley) ou suas desvantagens (Winch). 
Entretanto, não abordam a educação diretamente como uma forma de produção de 
mercadoria. 

Nesse sentido, o artigo de Bridges pode ser visto como um bem vindo reconhecimento 
da necessidade de examinar-se a mercantilização na educação, em um momento no qual 
ampliam-se o ritmo e a intensidade de sua comercialização.  

Aqueles que trabalham em instituições educacionais no mundo anglófono estão, cada 
vez mais, expostos a processos de comodificação, comercialização, monetização e 
“marketizaçãoNT1” - que se somam à capitalização da educação: educação tornando-se 
capital, educação na(s) forma(s) de capital e sob a lei do valor e sua substância: o trabalho 
abstrato. 

No entanto, a tentativa de Bridges (2017) de entender a mercantilização na pesquisa 
educacional é confusa. Se algum filósofo educacional deseja entender a mercantilização em 
qualquer área da educação, ignorar e evitar o mais poderoso e mais profundo pensador sobre 
as formas de mercadoria - Karl Marx – é imprudente. Complementarmente, é lamentável 
ignorar os proeminentes escritores marxistas contemporâneos que estudam a mercadoria e 
suas formas, como Moishe Postone, Robert Kurz, John Holloway, Anselm Jappe e Andrea 
Micocci. Embora, Bridges inclua, brevemente, George Caffentzis (2008) (Bridges, 2017, pp. 
12-13), autor que escreveu sobre formas mercadoria e comercialização na pesquisa 
educacional2. Entretanto, esse pequeno aceno para a teoria marxista é insuficiente para 
prevenir a confusão, nas pesquisas educacionais, sobre as formas de mercadoria e a 
mercantilização na pesquisa educacional. 

Evitar Marx e a teoria marxista, ao explorar a mercantilização educacional, tem sérias 
consequências: convida à confusão, à fusão de conceitos que deveriam ser tratados em 
separado, a entendimentos falsos - levando a uma série de falsas, débeis e deturpadas 
afirmações. Este trabalho aborda as falsas declarações sobre a mercantilização da pesquisa 
educacional apresentadas por Bridges em seu artigo. Essas deturpações têm sido 
generalizadas, mesmo entre alguns teóricos educacionais marxistas, ainda assim, esses 
problemas mais amplos serão tratados aqui apenas pontualmente. Para seu desenvolvimento, 
este trabalho estabelece uma perspectiva para a análise da mercantilização em instituições 
educacionais e dos processos que evita deturpações, becos sem saída, análises truncadas e 
crítica ineficazes. Não se realiza uma crítica geral ao conjunto do artigo, por exemplo sua 
opinião a respeito da educação como “bem público” não é problematizada. O foco está nas 
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inadequadas perspectivas sobre a mercantilização na pesquisa educacional e como suas 
deturpações têm trazido consequências negativas para a análise da mercantilização da 
educação em geral. 

Partindo de uma breve análise da mercadoria e das formas de mercadoria a partir de Karl 
Marx, o artigo volta-se para Bridges (2017), localizando as várias deficiências de sua análise 
sobre a mercantilização educacional. Na seção final retorna-se a Marx e à teoria marxista 
para entender-se a mercantilização educacional contemporânea como um aspecto do que 
Marx, nos Grundrisse, denominou "tornar-se do capital3. (Marx, 1858) 
 
 
Mercadorias 
 

Esta seção apresenta um esboço, muito básico, sobre a natureza da mercadoria na 
sociedade capitalista e suas duas formas principais. Para Marx, a riqueza capitalista " 
apresenta-se como uma imensa acumulação de mercadorias, tendo como unidade uma 
mercadoria específica" (Marx, 1859, p. 27), ponto que voltou a ser por ele considerado oito 
anos depois, no O Capital (Marx, 1867a, p.43). A mercadoria é, pois, a "forma elementar” 
das “sociedades burguesas” e é produto do trabalho (Marx, 1867b, p.19). Marx iniciou sua 
análise a partir da mercadoria, no primeiro volume de O Capital (Marx, 19657a), como 
constituída da "forma geral da produção" na sociedade capitalista (Postone, 1996, página 
148) e a "forma mais elementar da riqueza burguesa" (Marx, 1863, p. 173) e, portanto, "a 
formação e a premissa da produção capitalista" (Marx, 1866, p. 1004). 

Embora no primeiro volume de O Capital, Marx use como exemplos o que se poderia 
chamar de mercadorias "pesadas" para ilustrar a natureza da forma mercadoria e a formação 
do valor de troca (por exemplo, casacos, trigo, calçado, seda etc.), as mercadorias também 
podem ser imateriais, fragmentadas ou com uma existência estritamente limitada no tempo - 
como performances dramáticas ou transportes. Marx examina esses casos em profundidade 
na primeira parte de Teorias da Mais Valia (Marx, 1863) e Fiona Tregenna (2009) 
argumenta, de forma convincente, que o que se pode chamar de "serviços" (por exemplo, 
cabeleireiros, serviços de estacionamento, mas, também, educação e serviços de saúde), para 
Marx, podem ser consideradas mercadorias (pp. 7-9). Como Ryder (2017) indica: 

 
Os exemplos de Marx [no O Capital, volume I] são geralmente produtos físicos, 
como casacos ou mesas, mas ... a mesma dinâmica se aplica a códigos de escrita, 
ensino ou apresentações musicais ou o que quer que seja (p.4). 
 

O ponto fundamental é que as mercadorias incorporam valor (que aparecem como valor 
de troca quando comparados por meio da forma-dinheiro, como preço) e, da perspectiva do 
funcionamento e expansão do sistema de capital, a mais-valia. Ou seja, um sobre valor 
(representado pelo dinheiro como investimento) extraído pela empresa capitalista por meio 
dos meios de produção e da força de trabalho que é socialmente representado, como o valor 
da força de trabalho, no salário. A transformação da força de trabalho (a capacidade para o 
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trabalho) em mão-de-obra real no processo de trabalho capitalista cria valor e mais-valia: 
assim, existe uma forma de valor-trabalho. A natureza da mercadoria, nesse processo, é 
irrelevante para Marx. De modo que "... as mercadorias não se limitam aos bens físicos e, de 
modo semelhante, a "produção" não se limita à produção física de um objeto tangível" 
(Tregenna, 2009, p. 8) 

Para Marx, a mercadoria é definida, inicialmente, como externa ao trabalhador. É um 
objeto fora de nós "uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz algum tipo de necessidade 
humana” (Marx, 1867a, p.43). As mercadorias incorporam valor de uso: elas satisfazem 
algumas necessidades humanas, elas têm utilidade para nós. Se elas são inúteis, não têm valor 
para nós e o trabalho incorporado nelas também é inútil (Marx, 1867a, p.48). Este é seu 
aspecto qualitativo e os valores de uso produzidos pelo trabalho podem ser vistos como 
trabalho concreto, observa Marx. No entanto, na sociedade capitalista, as mercadorias 
também contêm valor da perspectiva do capital, a mais-valia é o elemento que determina a 
magnitude do valor do trabalho abstrato. O trabalho abstrato é a substância do valor e é 
determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. Não 
há dois tipos de trabalho, concreto e abstrato. O que se tem são dois aspectos de um único 
processo a que são submetidos os trabalhadores nos processos de trabalho capitalistas. Marx 
afirma que foi o "... primeiro a apontar e examinar criticamente essa natureza dupla do 
trabalho contido nas mercadorias" (1867a, p.49). 

A situação é complicada pelo fato de que em uma sociedade onde a acumulação de 
capital domina a produção de mercadorias, existem dois tipos principais de mercadorias: a 
classe geral de mercadorias e a "classe de um" - a mercadoria única que tem a capacidade de 
aumentar magicamente o valor e gerar mais-valia e, portanto, expandir os poderes produtivos 
do capital: a força de trabalho. Marx chama nossa atenção para a distinção entre estes dois 
tipos de mercadoria em Teorias da Mais Valia - Parte I (1863): 

 
O próprio trabalho, em seu ser fundamental, na sua existência viva, não pode ser 
percebido diretamente como uma mercadoria, mas somente a força de trabalho, 
de que o próprio trabalho é a manifestação temporária. ... [...] Uma mercadoria 
deve, portanto, ser concebida como algo diferente do próprio trabalho. Então, no 
entanto, o mundo das mercadorias é dividido em duas grandes categorias: de um 
lado, da força de trabalho. Do outro lado, as próprias mercadorias (p. 171 - ênfase 
original). 
 

Assim, embora o trabalho em si não seja uma mercadoria, a força de trabalho o é. É 
comprada e vendida no mercado de trabalho capitalista. Como todas as mrcadorias, a força 
de trabalho tem um valor, representado pelo salário. O capitalista não compra o trabalhador 
in toto, não compra a pessoa do trabalhador: isso seria escravidão, compra somente a 
capacidade do trabalhador para trabalhar em um período específico (estabelecido por meio 
de contrato). Logo, o capitalista tem a tarefa de convencer os trabalhadores a converterem 
sua capacidade de trabalho em trabalho real, no processo de trabalho, associado aos meios 
de produção para que o valor e a mais-valia possam ser incorporados às mercadorias em 
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geral, as quais podem ser "materiais ou imateriais”). A vontade do trabalhador deve estar 
direcionada para esta tarefa: gerar valor excedente, decorrente da produção de valor de maior 
magnitude do que os repassados por meio de salários. Em síntese, a força de trabalho é a 
única mercadoria sobre a qual se baseia todo o sistema de produção de mercadorias da 
sociedade contemporânea. 

A força de trabalho é a exceção à definição geral de mercadoria de Marx como "algo 
fora de nós" que satisfaz alguma necessidade humana. A força de trabalho está claramente 
dentro da pessoa do trabalhador – resultando de atributos, habilidades e capacidades que são 
elementos do corpo vivo e da alma do trabalhador. Nesse caso, a força de trabalho está sob a 
influência da vontade do trabalhador que, às vezes, pode ser hostil aos ditames dos 
representantes humanos do capital no processo capitalista de produção. A força de trabalho 
é, portanto, a mercadoria pertencente ao trabalhador que é comprada e vendida no processo 
de trabalho capitalista. A força de trabalho, por ser produzida socialmente, reserva à educação 
papel na sua produção social, embora Marx tenha escrito pouco a este respeito, por duas 
razões principais. Em primeiro lugar, Marx assumiu nos três volumes de O Capital que a 
força de trabalho estava "sempre à mão" (Marx, 1878, p. 577), pois os trabalhadores eram 
abundantes, uma vez que eram forçados a sair da terra e compunham as reservas nas cidades. 
Em segundo lugar, quando Marx escrevia os vários rascunhos de O Capital, os sistemas 
nacionais de educação estavam em sua infância ou sequer eram estabelecidos (a exemplo da 
Inglaterra). Assim, a produção social da força de trabalho por meio das instituições 
educativas e de treinamento não era tão óbvia ou significativa no tempo de Marx, como é 
hoje, quando a importância da "empregabilidade" é destacada para os jovens. Ainda assim, 
Marx estava ciente de que "a educação produz força de trabalho", como afirma em Teorias 
da Mais Valia - Parte I (1863, p.221). 

É importante reconhecer a distinção entre força de trabalho como mercadoria e todas as 
outras mercadorias (a classe geral das mercadorias). Os analistas da mercantilização na 
educação tendem a não identificar, ou mesmo negar, a existência de uma ou outra dessas 
duas formas de mercadorias4. Com base neste esboço básico sobre as duas formas de 
mercadorias na sociedade contemporânea, podemos agora examinar o trabalho de Bridges 
(2017) sobre a mercantilização da pesquisa educacional. 
 
 
Deturpações 
 

Quando falamos sobre a mercantilização na educação e nos recusamos a considerar o 
maior teórico das formas de mercadoria - Karl Marx - ou seus seguidores, metaforicamente, 
"queimamos nossas pontes" para efeito de compreendermos a educação e, mais amplamente, 
a realidade social na sociedade contemporânea! Nós nos separamos das idéias que podem 
nos ajudar a criticar e ir além da mercantilização educacional. Ao desconsideramos esses 
aportes, também somos obrigados a confundir e deturpar o que está acontecendo. Isto é o que 
Bridges faz (2017). 
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Bridges começa seu relato sobre a mercantilização da pesquisa educacional, delineando 
cinco estratégias, primeiramente apresentadas por Becher (1985) e usadas por “aqueles que 
pagam pela pesquisa para controlar, em maior ou menor grau, a pesquisa que é realizada 
"(p.1). Essas cinco estratégias têm diferentes representações e consequências para a 
comercialização educacional - o que Bridges não consegue analisar. Por exemplo, a estratégia 
(i) “Propriedade: os financiadores criam centros internos de pesquisa, maximizando seu 
controle sobre todos os aspectos da pesquisa e seus direitos sobre a utilização (ou supressão) 
da pesquisa”. Isto diz respeito ao controle sobre a pesquisa, mas o ponto central da 
mercantilização é ignorado: onde isso ocorre, os processos de trabalho estão sendo criados 
ou reconfigurados de maneira a facilitar a mercantilização. Não se trata apenas de controle. 
A comercialização na educação é um processo, o processo de criação de condições para a 
produção de mercadorias, bem como, em um determinado estágio, a produção real de 
produtos educacionais. 

Em segundo lugar, em relação a todas as estratégias de Becher (1985), Bridges não 
distingue a força de trabalho das mercadorias em geral. A força de trabalho como mercadoria, 
bem como as formas pelas quais a evolução da pesquisa educacional aprimorou e aprofundou 
o processo de mercantilização da força de trabalho são omitidos. 

Bridges coloca seu principal esforço analítico na segunda estratégia de Becher (1985) 
(ii) "compra: as agências governamentais ou organizações do setor privado compram os 
pesquisadores ao encomendarem pesquisas por meio de projetos contratados" (Bridges, 2017, 
p.1). Como Bridges observa: 

 
Nestes padrões de financiamento [como descrito por Becher] é o segundo - a 
"compra" ou a compra de pesquisadores sob contrato - que nos aproxima da idéia 
de pesquisa como uma mercadoria que pode ser comprada e vendida ou descartada 
de outra forma como o comprador deseja "(Bridges, 2017, p.2). 
 

É neste ponto que as confusões na análise de Bridges realmente decolam. Primeiro, 
destaque-se um ponto básico, que o uso cotidiano geralmente obscurece, mas que é 
importante: os pesquisadores não são comprados, mas sim o poder de trabalho do 
pesquisador.5 A expressão corriqueira tende a obscurecer a distinção trabalhador/força de 
trabalho, mas Bridges está envolvido com acadêmicos e se trata de trabalho científico social, 
portanto, não tem como desculpa que esteja apenas seguindo as normas do discurso cotidiano. 
Ele é um filósofo, e ao longo dos tempos os filósofos não se mostraram avessos em apontar 
problemas no uso cotidiano de conceitos. De fato, a filosofia conceitual, na tradição anglo-
americana, prosperou na condução de cunhas entre o uso cotidiano de conceitos e suas 
definições refinadas decorrentes de processos da análise conceitual e da filosofia analítica. 
Se os próprios pesquisadores fossem comprados, isso seria escravidão direta: os 
pesquisadores seriam propriedade do comprador ou dos financiadores, não é uma situação 
impossível no contexto do capitalismo (vide a propriedade dos escravos nos estados do sul 
dos EUA), mas é incongruente com a realidade da pesquisa nas universidades de hoje. Ao 
longo do artigo de Bridges, a mercantilização da força de trabalho é ignorada. 
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Um segundo problema da análise de Bridges sobre a estratégia (ii) de Becher é que a 
noção de "pesquisa como uma mercadoria" escamoteia e mistura importantes distinções. Em 
primeiro lugar, confunde o processo de trabalho (enquanto processo de pesquisa) com as 
mercadorias resultantes desse processo. Em segundo lugar, confunde os meios de produção 
(meios de produção da pesquisa) com produtos da pesquisa e com o próprio processo de 
pesquisa (como processo de trabalho). Estes pontos ficam evidentes com o relato de um 
experiente "consultor de educação em uma instância local de administração educacional do 
Reino UnidoNT2" (p.2). Quando recebeu um relatório crítico de pesquisa produzido em um 
centro de pesquisa universitário, onde Bridges estava trabalhando, ele disse: ‘Eu compro uma 
pesquisa, tal como compro uma sacola de carvão e, quando a compro, espero poder fazer o 
que diabos eu queira com ela "(Iin Bridges, 2017, p.2). O carvão é uma mercadoria comprada; 
enquanto o relatório de pesquisa torna-se mercadoria apenas se vendido no mercado, 
condição para que se realize seu valor, e o leitor de Bridges não sabe se este é o caso. Além 
disso, a noção de que a "pesquisa" é comprada esbarra nas distinções entre os meios de 
produção para pesquisa, o processo de pesquisa (como processo de trabalho) e a própria 
mercadoria (o relatório de pesquisa). Mais uma vez, esse último aspecto só faz sentido se o 
valor do relatório for realizado em um mercado (o que, na perspectiva de Bridges 
provavelmente não ocorreu). Embora não seja esperado de um consultor de educação sênior 
que vislumbre essas sutilezas, de Bridges esperava-se que não acompanhasse as declarações 
crassas do consultor antes de mostrar sua indignação. 

Mais confusão surge quando Bridges explora a "Pesquisa no discurso da economia do 
conhecimento" (pp. 3-5). Para ele: 

 
Claramente, a pesquisa pode e tem valor comercial e, quando isto é verificado em 
medidas como o PIB, o valor econômico, proporcionando aos seus usuários 
vantagem competitiva, ajudando-os a produzir produtos inovadores, a melhorar 
produtos estabelecidos ou a reduzir custos (p.3). 
 

Mais uma vez, ele mistura fenômenos que deveriam ser tratados separadamente. Ao 
dizer que "a pesquisa pode e tem valor comercial", ele não está distinguindo entre os meios 
de produção de pesquisa, que, em si mesmos poderiam se tornar mercadorias (por exemplo, 
uma empresa poderia comprar uma unidade de pesquisa inteira de uma universidade) e as 
mercadorias produzidas pela pesquisa. Presumivelmente, isto seria o último tema a figurar 
nas estatísticas do PIB. 

Pode parecer procurar agulha em palheiro produzir esses tipos de críticas, mas a ciência 
marxista depende de clareza, opondo-se a ignorar pontos e questões básicas, situação 
evidente nas declarações de Bridges. Mais adiante, na mesma seção sobre "Pesquisa no 
discurso ... etc.", Bridges aproxima-se ainda mais desta característica, quando diz: 

 
• Assim, o valor comercial e, no nível macro, o valor econômico, pode ser 
anexado a produtos de pesquisa, que podem ter proprietários e serem comprados 
e vendidos como qualquer outra mercadoria (p.3). 
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Claro, se os produtos que emergem de um processo de pesquisa são vendidos no mercado 
onde seu valor é realizado, eles se tornam plenamente mercadorias. Se Bridges tivesse 
desenvolvido essa concepção, ele teria evitado algumas das falhas de clareza e precisão. 

No entanto, ele parece determinado a criar a máxima confusão. Bridges observa com 
preocupação o surgimento do "capitalismo do conhecimento" (p.3), que, segundo ele, 
desenvolve-se em torno da ideia de "conhecimento como mercadoria". Para dizer que "o 
conhecimento é uma mercadoria" confunde várias possibilidades. Primeiro, os próprios 
trabalhadores possuem conhecimento e quando este é ativado através da transformação da 
força de trabalho no processo de trabalho, o conhecimento é incorporado ativamente à força 
de trabalho. Quando os trabalhadores, com o mesmo conhecimento que possuem à sua 
disposição, não estão trabalhando, este conhecimento continua à sua disposição. Além disso, 
como a força de trabalho é a mercadoria do trabalhador, vendida aos capitalistas no mercado 
de trabalho e como encontra-se incorporada na pessoa do trabalhador, o conhecimento é um 
aspecto da mercadoria do trabalhador, ou seja, de sua força de trabalho. Sendo, então, a força 
de trabalho propriedade do trabalhador, vendida para investidores no mercado de trabalho e 
sendo o conhecimento incorporado à pessoa do trabalhador torna-se um aspecto da força de 
trabalho, ou seja, de seu poder de trabalho. Em segundo lugar, esse conhecimento é 
incorporado aos meios de produção como mercadoria, tanto mais quanto mais sofisticados 
se tornarem os processos produtivos. (Lotz, 2014). Em terceiro lugar, o conhecimento 
poderia ser incluído em patentes, livros, relatórios e outros produtos baseados em texto. No 
entanto, Bridges (p.4) continua a falar, vagamente, sobre a criação de conhecimento através 
de processos de pesquisa, sem indicar explicitamente como isso pode se relacionar com 
formas particulares de mercantilização. Ele aborda a terceira forma de "conhecimento como 
mercadoria" mais tarde, quando observa que "relatórios, artigos e livros publicados" são 
"recompensados pelo UK Research Excellence Framework" (p. 5) e quando o financiamento 
da pesquisa, com base na qualidade percebida desses resultados, é atribuído às instituições 
de ensino superior pelos órgãos de financiamento da educação superior para a Inglaterra, País 
de Gales e Escócia. Mas o status de mercadorias desses prêmios pelos conselhos de 
financiamento da educação superior é discutível: tais conselhos não compram e consumem 
(ou seja, não leem) os vários trabalhos de pesquisa, artigos, livros, relatórios de pesquisa e 
outros resultados produzidos por acadêmicos. Apesar disso, pode-se argumentar que os 
Conselhos de Financiamento do Ensino Superior conseguem que os acadêmicos consumam 
esses produtos em nome do processo de avaliação da qualidade da pesquisa! Além disso, 
Bridges fala sobre como os conselhos de financiamento medem o "impacto" das pesquisas 
realizadas pelas universidades e como baseiam seus prêmios aos departamentos das 
universidades como parte disso. Isso confunde ainda mais: é como dizer que alguém compra 
um carro da Renault ganha dinheiro extra quando o comprador do carro usá-lo para atividades 
nobres (por exemplo, conduzir idosas para igreja aos domingos de manhã) 

Bridges passa para o consumo ao invés de seguir o caminho da produção de mercadorias 
(p. 5). Este é um movimento preliminar para inflar o que ele realmente vê como um propósito 
central da educação: sua capacidade de gerar bens públicos. Na verdade, para Bridges, a 
educação como um todo é um bem público: o conjunto da sociedade se beneficia dela. O 
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acesso à pesquisa educacional dá, aos membros do público, uma melhor compreensão sobre 
educação, argumenta Bridges (p. 5). Ele explica, ainda, que a educação é um bem público, 
não apenas no sentido econômico (em termos das várias maneiras pelas quais as pessoas 
podem dela se beneficiar economicamente), mas também no ‘sentido moral como algo que 
pode contribuir para capacitar as pessoas a melhorarem suas vidas' (pp. 7-8). Sem levar em 
conta esses pontos sobre a educação como um bem público, deve-se notar que Bridges baseia-
se nessa noção para argumentar que "é inadequado tratá-la [educação] como uma mercadoria 
se a mercantilização da pesquisa for compreendida, como Brown sugere ... "(p.8). A relevante 
citação de Brown (2010) é, como vê a mercantilização da pesquisa, como: 

 
“... o processo social pelo qual uma pessoa ou coisa é entendida como uma "mera 
coisa", como completamente separada das pessoas e isso dá sentido a elas. As 
mercadorias são vistas como equivalentes entre si por meio do dinheiro. Quando 
a pesquisa acadêmica se torna uma mercadoria, ela perde qualquer associação 
explícita com comunidades científicas particulares ou sociedade como um todo, e 
torna-se reduzida a uma propriedade de agentes individuais que podem ser 
trocados no mercado (Brown, 2010, pp. 260; In Bridges, página 8). 
 

Novamente, Brown também se encarrega de confundir a pessoa (como trabalhador), com 
sua força de trabalho. A força de trabalho de uma pessoa é a mercadoria que amplia o valor 
quando realizada quando de sua ativação no processo de produção capitalista. Ao menos 
Brown reconhece que a produção de mercadorias - na educação ou em qualquer outra área 
da vida capitalista - relaciona-se com o valor de troca, quando as mercadorias são comparadas 
entre si no mercado por meio de um equivalente, o dinheiro. Bridges, por outro lado, ao longo 
de seu trabalho, presta pouca atenção ao valor, valor de uso e valor de troca como conceitos 
básicos relevantes à compreensão e análise da produção de mercadorias. 

Em vez disso, Bridges está interessado no artigo de Brown na medida em que produz 
uma crítica moral da mercantilização na educação. Assim, na sequência do apresentado por 
Brown (2010, pp. 261-267), Bridges prossegue mostrando como a comercialização da 
educação leva tanto à coerção dos pesquisadores, quando são forçados a conquistar dinheiro 
para seus departamentos em detrimento da verdade, da imparcialidade, do valor intelectual e 
de outros ideais acadêmicos, quanto à corrupção, na medida em que os próprios 
pesquisadores colocam “a geração de renda" acima de tais valores em suas agendas 
acadêmicas, carreiras e status. (grifos no original). Para Bridges, são essas considerações que 
tornam "inadequado" tratar a educação como uma mercadoria e envolver-se em processos de 
comercialização educacional. Considerar tal "inadequação" é, em parte, correto: as 
instalações educacionais, consideradas como processos de trabalho capitalistas podem criar 
mercadorias (como a força de trabalho, e exemplos da classe geral das mercadorias. No 
entanto, a crítica moral deste fenômeno é inadequada; é de pouca utilidade afirmar que "não 
gostamos" da mercantilização da educação e, na sequência, essa aversão é aliada à 
negligência voluntária quando se trata de investigar formas de mercadoria na sociedade 
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capitalista e suas relações com o valor e sua substância: o trabalho abstrato. Esta é a 
abordagem de Bridges sobre a comercialização na pesquisa educacional. 
 
 
Discussão e conclusão 
 

Há muitas falsas declarações e desconhecimento em Bridges (2017) - como confundir e 
misturar o trabalho de pesquisadores tanto com os produtos que produzem (mercadorias) 
quanto com o processo de trabalho (pesquisa) (ver p. 13) - mas agora o leitor terá percebido 
que Bridges evita de forma voluntária e sistemática aprofundar, em sua análise da 
mercadoria, das formas da mercadoria e os fenômenos associados, como valor, trabalho 
abstrato e processo de trabalho. Em vez disso, Bridges enfatiza a indignação moral contra os 
financiadores privados de pesquisa, as agências governamentais que distribuem bolsas de 
pesquisa e os programas de pesquisa financiados por aqueles que mandam nos conselhos de 
pesquisa do Reino Unido e nas estruturas de projetos da União Europeia: gerentes de 
instâncias locais que patrocinam pesquisa, gerentes de ensino superior que têm fluxos de 
recursos e linhas de financiamento como prioridade principal e profissionais de todos os tipos 
do ensino superior – considerados os inimigos da pesquisa verdadeira e imaculada no ensino 
superior hoje. 

Bridges adota uma espécie de populismo educacional de esquerda, baseado em 
indignação moral e fantasias sobre "bens públicos" e "educação em si". O autor corre a ajudar 
a civilização capitalista, para tentar controlar e mitigar o impulso do capital em também 
absorver a pesquisa educacional para o domínio do capital. Ele insinua a necessidade de 
regulamentação da comercialização educacional, mas sem indicar como isso pode ser 
organizado. Ao tomar essa posição, Bridges baseia-se na insatisfação e desespero de muitos 
pesquisadores, na educação e em outros campos de estudo, em relação à sua vida cotidiana e 
às experiências como pesquisadores e a seus temores relativos ao futuro da pesquisa em 
instituições de ensino superior. No entanto, esta posição populista de Bridges é um exemplo 
de como evitar “qualquer crítica dos fundamentos reais do capitalismo"; isto é, evitar o 
"trabalho, dinheiro, mercadoria, capital e estado" (Jappe, 2011, p.10), enquanto procura, 
simultaneamente, salvaguardar e reformar esses fundamentos que sustentam a civilização 
capitalista. 

Bridges anseia por um ambiente de pesquisa educacional, em instituições de ensino 
superior, mais humano e liberal num momento em que a mercantilização deste ensino está 
começando a acelerar e a intensificar-se - tanto em termos de conjunto na classe geral de 
mercadorias (vários serviços educacionais e os meios de produção do ensino e da pesquisa) 
quanto no aprofundamento da produção de força de trabalho (com ênfase na 
empregabilidade). Ele produziu seu artigo em um momento no qual a mercantilização no 
ensino superior é mais evidente, óbvia e ameaçadora para aqueles que possuem valores 
educacionais tradicionais, especialmente aqueles que possuem liberdade acadêmica e buscam 
autonomia, desejados pelos seus corações. Que Bridges abriu a porta para que os filósofos 
da educação, na perspectiva dominante (mainstream), se envolvam no debate sobre a 
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comercialização educacional é digno de louvor, mas a sua relutância em apresentar conceitos 
e ideias que possam fornecer uma crítica aos fundamentos da mercantilização na pesquisa 
educacional e na educação in toto é debilitante. Bridges parece ter: 

 
repulsa em relação à economia política, uma incapacidade de confiar no 
patológico para examinar as categorias fundamentais que determinam a vida sob 
o capitalismo e reconhecer e criticar o fetiche que lhes é atribuído (Prigent, Halpin 
& Delaney, 2012, pág. 6 - ênfase adicionada). 
 

Bridges evita as "categorias fundamentais" propostas por Karl Marx e os teóricos 
contemporâneos de mesma orientação; categorias que poderiam movê-lo para além de um 
moralismo choroso, da nostalgia e da esperança não radical por uma espécie de estado 
capitalista melhor, que proporcione condições ideais para as universidades públicas e para a 
pesquisa acadêmica. 

A relutância em lidar com as categorias e fenômenos básicos, além de uma preocupação 
com a mercantilização, resulta na impossibilidade de Bridges reconhecer o que Marx chamou 
de "tornar-se capital" (1858, p. 310) - os processos envolvidos na capitalização da educação 
e da pesquisa em educação. Para entender o desenvolvimento do capital, como ele emerge, 
se transforma, se espalha e se intensifica, argumenta Marx, precisamos entender o "processo 
dialético de seu vir a ser ... [que] ... é apenas a expressão ideal do movimento real através do 
qual o capital vem para ser '(Ibid.). Na sua relutância em explorar os conceitos estruturantes 
e os fenômenos do capital e seu desenvolvimento - valor, mercadoria, trabalho abstrato, força 
de trabalho, preço etc. - Bridges não consegue entender a "expressão ideal" do tornar-se 
capital ou seu "real" movimento'. Ele parece pensar que a mercantilização da pesquisa 
educacional pode ser entendida adequadamente sem explorar os fenômenos e os conceitos 
que sustentam o "tornar-se capital". Marx é claro ao afirmar que para entender os processos 
envolvidos no "tornar-se capital" é necessário compreender como sua "expressão ideal", 
como "capital em geral”, ou seja, a encarnação das qualidades que distinguem o valor como 
capital de valor como valor puro ou como dinheiro '(1858, p. 310). O capital está sempre em 
processo de tornar-se, uma vez que se desenvolve e muda continuamente. No entanto, 
quando se expande para campos relativamente novos, como o ensino superior estatal (ou 
público), o movimento real do capital pode ser observado. Parar, terminar ou pelo menos 
resistir a este "movimento real" é uma possibilidade. (grifos no original). Como Marx 
observa: 

 
As condições e os pressupostos do tornar-se, do surgimento do capital pressupõem 
precisamente que ainda não está em ser, mas em tornar-se (1858, pág. 459 - 
ênfases originais). 
 

Assim, a mercantilização da educação e da pesquisa educacional encontra-se no estado 
de tornar-se, nesse sentido: os produtos da pesquisa educacional no Reino Unido estão em 
processo de incorporação ao capitalismo6. Bridges deixa claro que tal processo de 
incorporação da pesquisa educacional no Reino Unido é desigual: alguns de seus produtos 
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estão mais ineridos na dinâmica do capitalismo do que outros. No entanto, o progresso da 
capitalização de produtos da pesquisa educacional, na medida em que são marketização na 
gestão pública, a comercialização, a monetarização etc., que também estão envolvidos na 
constituição dessa dinâmica de incorporação ao capitalismo de produtos como mercadoria), 
pode ser interrompido ou sofrer resistência. Além de apontar o dedo para financiadores de 
pesquisa, gerentes de pesquisa sêniores em universidades, acadêmicos de carreira e outros 
como já observado, Bridges tem pouco a dizer sobre como a resistência a esse processo teria 
lugar. Presumivelmente, eles não devem conspirar para impulsionar o rolo compressor da 
mercantilização na educação: apenas diga não! Para Bridges, a resistência à mercantilização 
apoia-se em argumentos morais: os resultados da educação e da pesquisa educacional são 
essencialmente bens públicos e tratá-los como mercadorias induz à coerção e à corrupção. 
Esta é uma retórica esperançosa, que depende da superação da concorrência - entre 
acadêmicos individualmente, departamentos, equipes de pesquisa e centros de pesquisas e 
instituições. Há poucos sinais de que isso aconteça. Uma marcuseana “greve de pesquisa", 
uma recusa em participar da pesquisa educacional manchada pela comercialização de seus 
produtos, parece ainda mais remoto. Bridges não fornece exemplos em que a resistência à 
mercantilização na pesquisa educacional esteja acontecendo. 

Nestas circunstâncias, a análise de Bridges teria se beneficiado da tentativa de explicar 
mais rigorosamente as causas da mercantilização na pesquisa educacional, ao invés de confiar 
em anedotas e na indignação moral. Por exemplo, ele poderia ter se envolvido com os 
trabalhos de David Blacker (2013) e Andrew Kliman (2012). Esses autores indicam que a 
atual degeneração da sociedade capitalista se baseia na "tendência à queda da taxa de lucro" 
(TQTL), conforme postula Marx no terceiro volume do Capital (Marx, 1865), embora suas 
origens também possam ser identificadas no primeiro volume da mesma obra (Marx, 1867) 
quando a maquinaria substitui a força de trabalho na produção da mais-valia relativa. No 
coração da TQTL, encontra-se a tendência dos capitais individuais substituírem o trabalho 
vivo por máquinas, economizando mão-de-obra a fim de competir de forma mais efetiva ao 
reduzir custos no processo produtivo e assim oferecer seus produtos nos mercados relevantes 
e, desse modo, realizando o valor incorporado em suas mercadorias. No entanto, como o 
valor das mercadorias é determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua 
produção e esse tempo de trabalho é diminuido em função do impulso competitivo 
generalizado para substituir seres humanos por máquinas, tanto a taxa de formação do valor, 
quanto a taxa de lucro (já que o lucro é um elemento da mais-valia produzida) são reduzidas. 
Assim, dado que a taxa de lucro nas indústrias manufatureiras diminuiu significativamente 
desde meados da década de 1970 e o fim do boom do pós-guerra, outras áreas para 
investimento rentável foram buscadas, como as denominadas por Marx de "capital fictício"; 
ou seja, ganhar dinheiro com o dinheiro, diminuindo a produção de mercadorias (da classe 
geral). Outra possibilidade para a ampliação e reprodução do capital é o vírus dos serviços 
públicos, seja por meio da privatização clássica (vendas de estatais para operadores privados 
com fins lucrativos), seja através de outras formas de negócio, nas quais as instalações 
educacionais são consideradas. Na última forma, o objetivo é converter a receita do estado 
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em lucro privado, através da operacionalização e não da posse de instalações educacionais 
na transformação da função e qualidade do dinheiro. 

Essa abordagem teria permitido a Bridges apresentar explicações mais poderosas sobre 
a mercantilização da pesquisa educacional. Mas, novamente, isso demandaria engajar-se na 
economia política e sua crítica, considerando o trabalho de Karl Marx, de marxistas 
contemporâneos e de teóricos marxistas educacionais. Isso seria uma 'ponte longe demais' 
para BridgesNT3! 
 
 
Notas 
 
1. Tradução e Revisão técnica- Theresa Adrião e Romualdo P. de Oliveira. 
2. Por exemplo, Caffentzis (2002) e (2013). 
3. Usei uma convenção avançada por Derek Sayer (1979), onde a data em que Marx escreveu um texto específico é a data 

de referência do texto, com as datas de publicação adicionadas em referências no texto final. 
4. Por exemplo, no Seminário Marxismo e Educação: Diálogos Renováveis (MERD) de 3 de maio de 2017, sob o tema 

"Educação de Brexit para Trump ... Corbyn e Alem?" Terry Wrigley apresentou um artigo onde argumentou que o 
objetivo principal da educação sob o neoliberalismo era a criação da força de trabalho. Quando questionado sobre a 
possibilidade de o neoliberalismo incidir também sobre a formação de mercadorias em instituições educacionais, ele 
negou que os processos de comercialização na educação tivessem algo a ver com a classe geral de mercadorias. Ele 
pediu exemplos: eu lhe dei um, mas ele recusou-se a aceitá-lo! Também apontei para a distinção de Marx entre as duas 
grandes classes de mercadorias presente na obra Teorias da Mais Valia - Parte I, mas Wrigley ignorou. 

5. O paper de Jack Bicker (2017) na Conferência PESGB cometeu o mesmo erro básico ao confundir a compra e venda 
de força de trabalho com o proprio trabalhador, embora, neste caso a confusão seja ainda mais bizarra, pois como afirma 
Bicker - na seção principal de seu artigo sobre Code-Switching as Commodification pp. 6-11 – que o trabalho de 
professores e alunos produzem "os próprios alunos" (p.7). Assim: Bicker representa a força de trabalho como "aluno", 
nem mesmo como trabalhador ou operário. Ele confunde os conceitos de “produto como resultado" com "mercadoria", 
uma dualidade comum equivocada. Essa falta de entendimento produz estranhos produtos da escolarização, quando mal 
interpretados como mercadorias (por exemplo, as escolas produzem desvios). Para mais informações, veja Rikowski 
(1996, Apêndices 1 e 2, pp. 26-28). Bicker avança ainda mais no entendimento do "aluno" como a mercadoria produzida 
pela educação no capitalismo (p.7). Mais uma vez ele confunde o "produto como resultado" com "mercadoria". Em 
ambos os casos, Bicker não vê que os empregadores compram a força de trabalho daqueles que passaram por processos 
e instituições educacionais. Eles não compram estudantes! Essa seria uma estranha forma de escravidão em que as 
pessoas deveriam ser mantidas em estado de permanente condição de estudante; um leitmotiv interessante para um 
romance de ficção científica! Bicker faz a mesma confusão trabalhador / "estudante como trabalhador" pela terceira vez 
(na página 8). 

6. Bridges, provocado por Brown (2010, p. 263), afirma para ilustrar esses pontos: "A mercantilização da pesquisa 
acadêmica viola os ideais distintivos, os hábitos mentais e os propósitos institucionais tradicionalmente associados à 
ciência. A mercantilização corrompe a ciência ..., porque a troca de conhecimento científico por dinheiro ameaça a 
integridade moral, o propósito social e / ou a qualidade epistemológica da ciência. Assim como a prostituição denigre o 
sexo e o suborno denigre o governo, a pesquisa comercializada denigre a ciência "(em Bridges, p.9). Tudo isso pode ser 
verdade, mas, como ponto final da análise da mercantilização da pesquisa educacional, é cronicamente superficial. 

 
 
Notas dos tradutores 
 
NT1. “Marketization” é a introdução da competição no setor público. Ainda que o processo seja conhecido no Brasil, o 

termo não é. O equivalente mais utilizado entre nós seria “a introdução da lógica privado empresarial na gestão das 
instituições públicas.” 
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NT2. No original “Senior educational advisor”, seria literalmente “consultor educacional sênior”. Pode ser entendido como 
referindo, de maneira ampla, a assessor de uma instância governamental, até, como parece o caso aqui, a alguém mais 
diretamente envolvido com temas pedagógicos, como um orientador pedagógico ou supervisor de ensino. 

NT3. O autor faz um trocadilho com o nome de Bridges, em inglês, ponte. 
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