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RESUMO 
 
No contexto da crise estrutural do capital, os organismos 
internacionais passaram a ostentar a função de promotores das 
políticas de ajustes sócio-econômicos nos países periféricos, 
nas quais a educação assume o relevante papel de sanar os 
males da contemporaneidade, sobretudo, a partir da década de 
1990, por meio do Programa de Educação para Todos (EPT). 
Partindo deste chão histórico, a presente pesquisa, de natureza 
teórico-bibliográfica e documental, objetiva analisar 
criticamente as diretrizes da EPT e a influência dos organismos 
internacionais na educação dos países periféricos, dentre eles 
o Brasil, com destaque para a intervenção ideológica do Banco 
Mundial.  
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ABSTRACT 
 
In the context of structural crisis of capital, international 
organizations began to bear the function of promoters of socio- 
economic adjustment policies in the peripheral countries, in 
which education takes on the role of remedying the evils of 
contemporary, especially from the 1990s through the Program 
of Education for All (EFA). From this historic ground, this 
research, theoretical and bibliographical and documentary 
nature, aims to critically analyze the guidelines of the EFA and 
the influence of international organizations in the education of 
peripheral countries , including Brazil , highlighting the 
ideological intervention of the World Bank. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

No contexto da crise estrutural do capital, os organismos internacionais 

passaram a ostentar a função de promotores das políticas de ajustes sócio-econômicos nos 

países periféricos, nas quais a educação assume o relevante papel de sanar os males da 

contemporaneidade, sobretudo, a partir da década de 1990, por meio do Programa de 

Educação para Todos (EPT) que vai propor uma agenda mínima de educação a ser ofertada 

nos países tomadores de emprétimos. 

Partindo desta lógica, destacamos o papel do Banco Mundial, instituição 

financeira internacional, que passa a determinar e a controlar a educação dos países 

pobres, dentre eles o Brasil, interferindo desde a concepção do paradigma da economia do 

conhecimento até a elaboração da política educacional dos países periféricos por meio do 

pacto de Educação para Todos que atrela o cumprimento das metas da educação básica à 

diminuição da pobreza extrema mediante a implantação de amplas reformas educacionais. 

Mediante o quadro de ajustes e reformas imputadas aos países pobres pelas 

diretrizes do Programa de EPT, torna-se necessário buscar o desvelamento da realidade 

numa sociedade que se sustenta da exploração e alienação do trabalho humano e se utiliza 

da educação para levar a cabo as suas artimanhas de conter a classe oprimida por meio do 

alívio da pobreza extrema.  

Assim sendo, a pesquisa ora apresentada toma como embasamento teórico a 

perspectiva marxiana de trabalho, homem, sociedade e educação e constitui-se num estudo 

teórico-bibliográfico e documental cujo objetivo consiste em analisar criticamente as 

diretrizes do Programa de Educação para Todos e a influência dos organismos 

internacionais na educação dos países periféricos, dentre eles o Brasil, com destaque para 

a intervenção ideológica do Banco Mundial. 

Para tal empreitada, além da revisão de literatura - na qual utilizaremos as 

valiosas construções teóricas de Mészáros (2002), Marx e Engels (2008), Lessa (2008), 

Tonet (2012), Mendes Segundo (2005) e outros - nos debruçaremos, sobremaneira, na 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), na declaração Educação para 

Todos: o compromisso de Dakar (2001) e no do Relatório de Monitoramento Global da 

Educação para Todos (2013/2014), intitulado Ensinar e aprender: alcançar a qualidade 

para todos, elaborado por Rose (2014) e publicado pela Unesco3. Elegemos estes 

documentos como estratégicos, visto que as declarações reúnem os fundamentos basilares 
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do Programa de Educação para Todos, ao passo que o relatório de monitoramento traz uma 

avaliação anual das metas lançadas nas conferências e fóruns de EPT que foram 

promovidos a partir da década de 1990.  

Em tais documentos, rastrearemos a emergência do pensamento economicista, 

presente nas diretrizes e recomendações da educação, a ser ofertada aos países membros 

da Unesco, que desdobra-se em diversas categorias que vão desde a formação de um novo 

tipo de trabalhador à concepção de educação como alavanca para o desenvolvimento 

sustentável numa economia de mercado, abrangendo também o discurso da 

empregabilidade, da mobilidade social e das competências e habilidades, culminando  na 

descentralização e criação de parcerias que desobrigam o Estado do seu dever de garantir 

a educação. 

Para finalizar, justificamos a relevância deste estudo para o desvelamento da 

realidade educacional nos países periféricos, sobretudo no Brasil e das condicionalidades 

impostas pelo Banco Mundial. Esperamos que a referida pesquisa venha a somar com as 

demais discussões já existentes sobre a temática, contribuindo para desvelar os artifícios 

que a atual sociedade do capital se utiliza para incorporar a educação, sobretudo a 

educação básica, como uma variável econômica considerada importante na superação da 

pobreza, dos conflitos sociais e para a inserção dos países pobres na propalada sociedade 

do conhecimento e da informação. 

 

II. A CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL E SUAS DETERMINAÇÕES NO 

PENSAMENTO EDUCACIONAL NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DO 

CONHECIMENTO 

 

A crise estrutural que abateu o capitalismo a partir da década de 1970, trouxe a 

emergência de estratégias políticas e sociais em vários complexos, com o objetivo de 

possibilitar a perpetuação da ordem social vigente e a manutenção das taxas de lucro. De 

acordo com Mészáros (2002), o capital desenvolveu-se a tal ponto que se esbarrou em seus 

limites absolutos gerando uma crise de natureza estrutural com graves consequências para 

todos os complexos sociais.  

Pelo seu caráter estrutural, a crise evidenciada pelo filósofo húngaro se 

diferencia das chamadas crises cíclicas ou conjunturais e possui um caráter “rastejante” e 

alcance verdadeiramente global afetando a produção, o consumo, e a circulação/distribuição 

que se constituem as três dimensões fundamentais do capital. Os efeitos dessa crise podem 

ser evidenciados através do predomínio da produção destrutiva, protagonizada pelo 



 
  
 

                  

complexo industrial militar4, da intensificação da exploração e precarização do trabalho, do 

desemprego estrutural, da degradação ambiental e do aprofundamento da disparidade entre 

riqueza e pobreza. Assim sendo, esta crise não se restringe apenas à esfera econômica, 

abarcando o amplo conjunto das relações e instituições sociais sob a égide do capitalismo, 

exigindo soluções cada vez mais perigosas para deslocar as contradições do capital e 

manter o seu processo de acumulação desenfreada, o que põe em risco a própria 

sobrevivência da humanidade. 

Em meio a este cenário, o complexo educacional é apropriado como importante 

mecanismo de redenção dos males próprios à natureza incontrolável5 do capital, que, para 

se reproduzir tem que gerar desigualdade, destruição, exploração, violência, exclusão e 

alienação ao longo do seu sistema e, para tal, lança mão de inúmeros artifícios ideológicos 

que garantam a sua continuidade. A educação figura entre estas armas ideológicas 

utilizadas pelo capital para manipulação das consciências, sobretudo, da classe 

trabalhadora. 

Para atender as exigências dos padrões de produção impostos pelo 

neoliberalismo no contexto da crise estrutural, a educação foi ressignificada por meio de 

amplas reformas educacionais adotando novos métodos, formas, conteúdos e técnicas com 

o intuito de formar um novo indivíduo para a nova realidade da sociabilidade do capital que 

demandava trabalhadores flexíveis e empreendedores6 e cidadãos consumidores. De 

acordo com Tonet (2012, p.32) os rebatimentos da crise na educação se deram: 

 

[...] Das mais variadas formas, mas, sinteticamente, em primeiro lugar, revelando a 
inadequação da forma anterior da educação frente às exigências do novo padrão de 
produção e das novas relações sociais; constatando que as teorias, os métodos, as 
formas, os conteúdos, as técnicas, as políticas educacionais anteriores já não 
permitem preparar os indivíduos para a nova realidade. Em segundo lugar, levando 
à busca, em todos os aspectos, de alternativas para esta situação. Em terceiro lugar, 
imprimindo a esta atividade, de modo cada vez mais forte, um caráter mercantil. Isto 
acontece porque, como conseqüência direta de sua crise, o capital precisa apoderar-
se, de modo cada vez mais intenso, de novas áreas para investir. A educação é uma 

                                                           

4
O complexo industrial militar consiste numa estratégia adotada pelo capital, sobretudo pós Segunda 
Guerra, para garantir o equilíbrio perante as “flutuações e contradições estruturais”. Segundo 
Mészáros (2002, p. 270). “A grande inovação do complexo militar-industrial para o desenvolvimento 
capitalista é obliterar a diferença vital entre consumo e destruição”. 

5
Em relação à incontrolabilidade do capital Lessa e Tonet (2008, p. 67) afirmam que o capital se 
desenvolve na história como uma “potência incontrolável” à qual tudo deve se subordinar sob pena 
de ser destruído. “O mundo, assim, vai se convertendo em um mundo crescentemente sob a 
regência do capital e este se revela como a potência universalizadora máxima jamais criada pela 
humanidade”.   

6
Empreendedores no sentido de que os mesmos devem investir em formação/qualificação para 
incrementar a sua empregabilidade. 



 
  
 

                  

delas. Daí a intensificação do processo de privatização e de transformação desta 
atividade em uma simples mercadoria [...] 
 
 

A mercantilização da educação tornou-se mais acentuada na atualidade, 

sobretudo, por que estamos vivenciando um contexto social que se sustenta no paradigma 

de que é o conhecimento, e não o trabalho, quem produz a riqueza material. Diante da crise 

estrutural do capital, diretrizes educacionais são pensadas para formar um novo trabalhador 

adequado ao novo tipo de economia, cuja premissa se centraria, segundo seus defensores, 

no conhecimento. Desse modo caberia à educação criar as condições para que os 

indivíduos participem da produção de uma economia baseada no conhecimento e 

desempenhem o seu papel individual nesse processo. 

Atualmente a sociedade do capital é denominada por alguns teóricos como a 

sociedade ou economia do conhecimento. O termo sociedade do conhecimento surgiu no 

contexto das grandes transformações técnico-científicas ocorridas no mundo do trabalho, 

propiciadas pela chamada terceira revolução científica que ocorreu na segunda metade do 

século XX e que teve como base o desenvolvimento da microeletrônica, da robótica, da 

informática, o aceleramento dos meios de transporte e comunicação e a flexibilização da 

gestão e da organização do trabalho. 

Os teóricos que propalam a existência de uma economia do conhecimento - a 

exemplo de Bell (1973), Toffler (1997) e Schaff (1995) - afirmam que vivemos numa era pós-

industrial em que o trabalho manual é feito pelas máquinas, e o mental, pelos 

computadores, ou seja, o trabalho manual encontra-se totalmente apartado do trabalho 

intelectual. Para estes teóricos, essa nova era nasceu no contexto do pós-segunda guerra, 

propiciada pelo aumento da comunicação entre os povos e pela difusão das novas 

tecnologias, que mudaram a base econômica da sociedade e alteraram as relações 

humanas: não é a produção material, mas a produção de informação e de serviços o que 

cimenta essa sociedade pós-industrial.  

Na contramão dessa perspectiva, Lessa (2008), fundamentado em Lukács, 

afirma que o paradigma da sociedade/economia do conhecimento se constitui uma 

construção ideológica falsamente necessária para a manutenção da ordem do capital, pois, 

concebe a classe dominante como a criadora da riqueza coletivamente produzida e, 

portanto, detentora da maior parte dela. Ainda de acordo com o referido autor, tal paradigma 

sempre existiu desde que a sociedade se dividiu em classes, porém, o mesmo é reeditado, 

assumindo novas aparências, sobretudo na atualidade com a chamada “revolução” 

tecnológica.  

Tal tese vai de encontro com o pensamento de Marx e Engels (2008) ao 

afirmarem que “a burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os 



 
  
 

                  

instrumentos de produção, portanto as relações de produção, e por conseguinte todas as 

relações sociais” (MARX e ENGELS, 2008, p. 13). Isso explica as várias facetas que o 

capitalismo vem assumindo e sua nova configuração ideológica que pegou carona no 

desenvolvimento científico e tecnológico tendo na globalização a justificativa para o seu 

alastramento pelo mundo. 

Por sua vez, Duarte (2008) defende que a “assim chamada sociedade do 

conhecimento” não passa de uma ideologia que dá sustentação ao capitalismo em sua atual 

configuração econômica, política e ideológica. E essa sociedade se apóia em ilusões que 

vão desde o discurso de que o conhecimento é acessível a todos até a centralidade dos 

debates em torno da sustentabilidade e do respeito às diferenças o que, na realidade, 

contribui para submergir a luta de classes que nunca deixou de existir numa sociedade que 

explora e aliena o trabalho humano, sobretudo em seu atual estado de crise. 

Dentro deste cenário contraditório da chamada sociedade ou economia do 

conhecimento, a educação torna-se pauta principal de uma agenda positiva a ser 

administrada pelo Banco Mundial e pela Unesco, que assume a direção das políticas 

educacionais no mundo capitalista, sobretudo nos países pobres, com o propósito de inseri-

los à nova ordem econômica por meio da autogestão participativa e da boa governabilidade. 

 Em virtude disso, os organismos internacionais passaram a promover uma série 

de fóruns e conferências de Educação para Todos, sobretudo a partir da década de 1990 

com a finalidade de “elaborar” uma educação para os países pobres, membros da Unesco, 

que atendesse aos padrões de mercado do capital em crise.  

 

III. O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA TODOS E SUA ADEQUAÇÃO ÀS 

DIRETRIZES ECONOMICISTAS DO CAPITAL 

 

Com o intuito de implementar as políticas neoliberais nas nações periféricas e  

manter a hegemonia estadunidense, o Banco Mundial7 apropria-se da função de 

gerenciador da educação global promovendo uma série de eventos cujo objetivo consistia 

em lançar as bases de uma educação voltada para os países do „terceiro mundo‟. Cabe 

                                                           
7
O Banco mundial surgiu no contexto pós Segunda Guerra no qual os Estados Unidos assumiram o 
status de potência econômica e militar a nível mundial. Tal instituição foi criada na Conferência de 
Bretton Woods que consistiu em uma reunião realizada em 1944 na cidade estadunidense de 
Bretton Woods, na qual representantes da Aliança das Nações Unidas reuniram-se com o intuito de 
“criar regras e instituições formais de ordenação de um sistema monetário internacional capaz de 
superar as enormes limitações que os sistemas então conhecidos [...] haviam imposto não apenas 
ao comércio internacional mas também à própria operação das economias domésticas.” 
(CARVALHO, 2004, p. 51). 



 
  
 

                  

salientar, entretanto, que a intervenção do Banco Mundial no campo educacional é muito 

mais ideológica do que financeira. Nas palavras do próprio: 

  

“[...] o financiamento do Banco equivale atualmente à quarta parte de toda a ajuda 
para a educação, este financiamento segue sendo, todavia, menos de 0,5% do 
gasto total dos países em desenvolvimento do setor. Assim, pois, a principal 
contribuição do Banco consiste no assessoramento destinado a ajudar aos governos 
a elaborar políticas de educação adequadas às circunstâncias de seus países.” 
(BANCO MUNDIAL, 1996, p. 17, tradução nossa). 
 

 
Em síntese, o Banco Mundial assume a direção das políticas educacionais no 

mundo capitalista, sobretudo nos países pobres, com o propósito singular de comprometê-

los à nova ordem econômica autodenominada de globalização, lançando mão de 

paradigmas educacionais centrados na autogestão, descentralização e financiamento da 

educação que devem ser levados à cabo pelos países de capitalismo dependente. 

Em suas “Prioridades e estratégias para a educação” de 1996, o BM adota a 

educação como uma estratégia para reduzir a pobreza, diminuir a fecundidade, melhorar a 

saúde e promover a inclusão produtiva, visto que o trabalho “[...] é o principal patrimônio dos 

pobres” e “os investimentos em educação contribuem para a acumulação de capital humano 

que é essencial para alcançar rendimentos mais elevados e um crescimento econômico 

sustentável [...].” (BANCO MUNDIAL, 1996, p. 1, tradução nossa).  

Neste propósito, apresenta-se o princípio de que todos os países passem a 

priorizar, de forma articulada, o desenvolvimento auto-sustentável, a integração planetária e 

a boa governabilidade. Estas estratégias, por sua vez, devem estar intimamente associadas 

a uma agenda mínima de Educação para Todos (EPT) que atenda aos interesses de uma 

relação da economia com a educação. 

Nesta esteira, a década de 1990 é marcada pela promoção de inúmeros fóruns e 

conferências de Educação para Todos que visavam a implementação de uma agenda 

educacional mundial a ser cumprida pelos países membros da Unesco8. Desse modo, ainda 

em 1990 foi realizada a emblemática Conferência Mundial de Educação para Todos, na 

cidade de Jomtien/Tailândia, da qual resultou a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos9, que traçou os fundamentos basilares da EPT e cuja recomendação maior consistia 

em que os países priorizassem, em suas políticas educacionais, a universalização do ensino 

                                                           

8
A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), neste contexto, 
assume o papel de coordenar o setor da educação a nível mundial.

 

9
Também conhecida como Declaração de Jomtien, o aludido documento estabeleceu um prazo de 
dez anos (1990 – 2000) para que os países alcançassem a universalização do ensino primário e as 
necessidades básicas de aprendizagem. 

 



 
  
 

                  

básico e a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e 

adultos, os quais deveriam ter acesso a uma educação capaz de propiciar a aquisição cada 

vez maior “[...] dos conhecimentos, habilidades e valores necessários a uma vida melhor e 

um desenvolvimento racional e constante [...]”, sobretudo, no contexto dos grandes avanços 

tecnológicos que as sociedades estavam vivenciando e do consequente aumento da 

comunicação entre os povos. (UNESCO, 1990, p. 10). 

A ênfase dada ao ensino básico justifica-se, segundo a Unesco (1990), pelo fato 

de que os problemas que assolavam - e ainda assolam - a sociedade seriam mais 

facilmente resolvidos se a grande parcela da população excluída tivesse acesso ao ensino 

elementar. A educação, neste sentido, passa a ser entendida como fator privilegiado capaz 

de “[...] contribuir para conquistar um mundo mais seguro, mais sadio, mais próspero e 

ambientalmente mais puro, e que, ao mesmo tempo, favoreça o progresso social, 

econômico e cultural, a tolerância e a cooperação internacional.” (UNESCO, 1990, p. 03). 

Assim sendo, é perceptível no discurso da declaração que existe um “forte 

argumento moral e econômico” para que a Educação para Todos seja efetivada. Para tanto, 

os países deveriam reformular suas políticas educacionais de modo que as mesmas 

priorizassem a descentralização, racionalização, flexibilização e, sobretudo, criação de 

parcerias10 visto que, conforme o documento, a educação básica é uma responsabilidade 

dos vários segmentos da sociedade. Segundo a Unesco (1990, p. 11): 

 

Para que as necessidades básicas de aprendizagem para todos sejam satisfeitas 
mediante ações de alcance muito mais amplo, será essencial mobilizar atuais e 
novos recursos financeiros e humanos, públicos, privados ou voluntários. Todos os 
membros da sociedade têm uma contribuição a dar, lembrando sempre que o 
tempo, a energia e os recursos dirigidos à educação básica constituem, certamente, 
investimento mais importante que se pode fazer no povo e no futuro de um país. 

 

A educação, desse modo, transformou-se no carro chefe das políticas de ajustes 

econômico-sociais dos países que se encontram sob a hegemonia do capital passando a 

ser considerada como “[...] uma dimensão fundamental de todo projeto social, cultural e 

econômico” (UNESCO, 1990, p. 11). Foi sob as recomendações da Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos que a universalização do ensino básico e a satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem transformaram-se em metas educacionais que 

deviam ser cumpridas por governos do mundo inteiro no prazo de dez anos, ou seja, de 

1990 a 200011. 

                                                           
10

Parcerias estas que, no referido documento, aparecem como essenciais para mobilização de 
recursos e que podem ser celebradas tanto com a sociedade civil, como com as instituições 
privadas e internacionais. 

11
Em 1993 também foi realizada uma Conferência de EPT em Nova Delhi/Índia que instituiu a 
Declaração de Nova Delhi de Educação para Todos na qual os países participantes reafirmaram o 



 
  
 

                  

Passada a década de vigência da Declaração Mundial sobre educação para 

Todos, representantes dos países membros da Unesco reuniram-se, em 2000, no Fórum 

Mundial de Educação realizado na cidade de Dakar/Senegal com o intuito de revalidar o 

compromisso coletivo para com a EPT e lançar as seis metas12 de Educação para Todos 

que devem ser cumpridas no prazo de quinze anos. Na ocasião, foi adotado o documento 

Educação para Todos: o compromisso de Dakar o qual vai reiterar a educação como um 

direito fundamentalmente humano e que se constitui “[...] a chave para um desenvolvimento 

sustentável, assim como para assegurar a paz e a estabilidade dentro de cada país e entre 

eles e, portanto, meio indispensável para alcançar a participação efetiva nas sociedades e 

economias do século XXI afetadas pela rápida globalização.” (Unesco, 2001, p. 8).  

Nesta direção, o aludido texto afirma ainda que as nações e as famílias que não 

tiverem acesso ao ensino fundamental estão fadadas à miséria e sua consequente 

marginalização por não possuírem as ferramentas necessárias para acompanhar as 

sociedades que estão cada vez mais avançadas e inseridas numa economia global, visto 

que “[...] não se pode esperar que país algum se desenvolva como economia moderna e 

aberta sem ter certa proporção de sua força de trabalho com educação secundária 

completa” (UNESCO, 2001, p. 19). 

Um dos encaminhamentos do plano de ação estabelecido no Fórum de Dakar 

consistiu na publicação de relatórios anuais, dada a recomendação expressa no documento 

de que se fazia necessário um monitoramento periódico dos índices educacionais a nível 

mundial, assim como das políticas e estratégias adotadas pelos países para o alcance das 

tão propaladas metas de Educação para Todos.  

Seguindo esta lógica, os Relatórios de Monitoramento Global, publicados desde 

2002, foram elaborados com o intuito de realizar um apanhado geral da situação dos 164 

países que se comprometeram com as metas de EPT, lançadas em Jomtien em 1990 e 

reiteiradas em Dakar no ano 2000, analisando o seu desempenho em relação ao 

cumprimento das referidas metas, bem como trazem uma análise enfatizando algum 

aspecto educacional que, na concepção dos gestores da educação mundial, encontra-se em 

estado crítico. 

                                                                                                                                                                                     
relevante papel da educação para a superação dos seus problemas sociais e se comprometeram 
em cumprir o prazo acordado na Declaração de Jomtien para a concretização das metas de 
universalização da educação básica. 

12
As seis metas de EPT, grosso modo, visam atender a: 1. “Expansão e aprimoramento” da educação 
e cuidados na primeira infância; 2. Universalização da educação básica; 3. Satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem de jovens e adultos; 4. Diminuição de até 50% do 
analfabetismo; 5. Eliminação das disparidades de gênero; 6. Melhora em “todos os aspectos da 
qualidade da educação”. (UNESCO, 2001, pp. 18-20) 

 



 
  
 

                  

O mais recente Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos 

2013/2014, publicado por Rose (2014), intitula-se Ensinar e Aprender: Alcançar qualidade 

para todos.  Tal documento, seguindo a lógica dos demais, destaca importância do ensino 

e aprendizagem para o desenvolvimento do mundo que se encontra em rápida evolução 

proporcionada pelo avanço das tecnologias da informação e da comunicação. Assim sendo, 

a educação apresenta-se como a peça chave para que os indivíduos adquiram as 

“competências digitais” que as sociedades do conhecimento e da informação exigem para a 

sua inclusão produtiva, visto que, segundo Rose (2014, p. 22): 

 

[...] a educação transmite conhecimentos e habilidades que permitem às pessoas 
desenvolverem ao máximo seu potencial e, por isso, torna-se um catalisador para a 
realização de outros objetivos de desenvolvimento. A educação reduz a pobreza, 
aumenta as oportunidades de trabalho e impulsiona a prosperidade econômica. Ela 
também melhora a probabilidade de as pessoas terem uma vida saudável, 
aprofunda as bases da democracia e transforma atitudes para proteger o meio 
ambiente e empoderar as mulheres. 

Nesta perspectiva, vê-se que a educação encontra-se diretamente vinculada ao 

discurso da mobilidade social, da empregabilidade e da sustentabilidades, pois, indivíduos 

com mais anos de escolaridade possuem mais chances de sair da miséria, aumentar sua 

renda, e, por conseguinte, contribuir para o desenvolvimento econômico de sociedades mais 

saudáveis. 

Em relação ao cumprimento dos seis objetivos de Educação para Todos, o 

documento traz uma avaliação negativa da situação geral dos países. Nesse sentido, o 

Rose (2014) já refere-se à necessidade de se pensar numa educação pós 2015 visto que 

„apesar dos esforços‟, as metas de EPT não serão concretizadas no prazo acordado. Tal 

fato, de certo modo, já era o esperado, haja vista que no contexto do Programa de EPT é 

imputada à educação a tarefa hercúlea de superar os problemas sociais, que na realidade, 

são produzidos pelo próprio sistema capitalista na busca desenfreada por lucro e expansão 

dos seus domínios. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, apreende-se que a educação, enquanto prática social ligada 

ao processo de reprodução, termina por reproduzir as concepções, valores e 

comportamentos da classe dominante e esta por sua vez, lança mão de inúmeros artifícios 

ideológicos necessários para a sua manutenção no poder, sobretudo, diante da crise 

estrutural que abateu o capitalismo, a partir da década de 1970, trazendo consigo a 

emergência de estratégias políticas e sociais em vários complexos, com o objetivo de 

possibilitar a continuidade da ordem social vigente. Nessa conjuntura, o ideário neoliberal 



 
  
 

                  

apresentou como alternativa à manutenção da acumulação ampliada, a redefinição do papel 

de diversos setores da vida social, dentre eles a educação. Assim sendo, diante de uma 

sociedade cada vez mais fetichizada, a educação encontra-se diretamente vinculada ao 

desenvolvimento das economias ditas do conhecimento e da informação. 

Seguindo esta perspectiva, vê-se que a educação do nosso país, bem como das 

demais nações periféricas, encontra-se totalmente vinculada ao contexto econômico, político 

e social da nova configuração capitalista. Diante deste quadro, à educação cabe a função 

estratégica de garantir a inserção dos países pobres numa economia de mercado mundial e 

a ela são incorporadas as reformas que foram imputadas ao Estado pelo receituário 

neoliberal. 

Desta feita, a redefinição do papel do Estado nos moldes da internacionalização 

das políticas neoliberais dos anos 1990 se materializou na educação que foi 

descaracterizada, descentralizada e flexibilizada, passando a ser vista como a solução para 

os problemas inerentes ao modelo social vigente e constituindo-se, assim, num espaço para 

iniciativa privada como meio de ofertar uma educação mínima, compatível com um Estado 

igualmente mínimo. 

Ao estimular uma crescente inserção das instituições privadas nos sistemas 

educacionais, o Banco Mundial, busca promover a mercantilização, fragmentação e 

descentralização da educação dos países que estão subordinados ao seu ideário 

pedagógico. Os desdobramentos das orientações do BM se revelam nas amplas reformas 

que os países executaram em suas políticas educacionais, buscando adequá-las aos 

padrões estabelecidos.  

Desta feita, a educação - cuja função ontológica deveria ser a produção e 

transmissão do conhecimento, garantindo aos sujeitos a apropriação das objetivações que 

constituem o patrimônio da humanidade - se vê perpassada de interesses mercadológicos 

apresentando um duplo caráter formativo marcado pela separação entre trabalho manual e 

intelectual. Assim sendo, no interior dos sistemas de ensino vê-se a distinção entre a 

formação humanista ofertada às elites e o treinamento técnico destinado aos filhos da 

classe trabalhadora. 

Asseveramos, portanto, que as reformas que foram imputadas à educação das 

nações periféricas trazem um prejuízo sem precedentes para a classe trabalhadora que 

deve se „conformar‟ com a oferta de cursos aligeirados e, preferencialmente à distância, 

como suficientes para a sua formação. Neste sentido, a prioridade na educação básica, 

expressa nas diretrizes da EPT, revela a intencionalidade do projeto burguês de ofertar 

educação em doses homeopáticas à classe oprimida. 



 
  
 

                  

Concluímos, pois, que a educação, tal como se apresenta atualmente na 

sociedade, é bastante limitada para servir como alternativa de formar o sujeito revolucionário 

de uma nova sociabilidade, uma vez que, na educação ofertada à classe trabalhadora da 

sociedade do conhecimento, se operaciona uma fragilidade teórica restrita à construção de 

saberes e competências a um novo trabalhador voltado ao mercado, desconsiderando o 

papel político da educação e sua importância no processo de emancipação humana. 
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