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RESUMO 
 
Este artigo discute as disputas decorrentes das diferentes 
concepções de educação que estão em voga na sociedade 
brasileira, assim como suas influências nas políticas públicas 
de modo específico nas políticas educacionais que vem sendo 
impactadas pelos organismos multilaterais que ditam a visão 
de educação, de escola, de formação humana, assim como o 
papel da educação pública que passa a ser compreendida 
como fonte geradora de lucro e direcionada a preparação de 
mão de obra especializada. A educação passa a adotar 
modelos baseados no gerencialismo, na eficiência, no alcance 
de metas pré-estabelecidas, se adequando a lógica do capital. 
 
Palavras-chave: Políticas educacionais. Educação Pública. 
Mercantilização da educação. 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the disputes arising from the different 
educational concepts that are in vogue in Brazilian society, as 
well as their influence in the public policies specifically in 
educational policies which has been impacted by multilateral 
organisms that dictate the vision of education, which passed be 
understood as a source of profit directed for the preparation of 
skilled labor. Education will adopt models based in the 
managerialism, in the efficiency, and in range of pre-established 
goals, being inadequate the capital logic. 
 
Keywords: Educational Policies. Public Education. Marketing 
of Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história da educação no Brasil sempre foi marcada por profundas contradições 

e lutas de classes, o que conhecemos como dualidade educacional. Dourado (2011) em seu 

artigo Plano Nacional de Educação (2011-2020) enfatiza que na sociedade brasileira estão 

em voga duas concepções antagônicas de educação: de um lado os defensores de uma 

educação pública como direito social e do outro lado os defensores de uma educação 

privada, mercantil. Neste trabalho abordaremos as disputas decorrentes dessas 

concepções, assim como seus reflexos nas políticas educacionais impostas pelos 

organismos multilaterais, e seus impactos na visão de educação, de escola, de formação do 

homem, na concepção de trabalho, na construção do conhecimento e da aprendizagem, e o 

papel da educação pública diante da atual conjuntura vigente. 

Para isso é necessário romper com a lógica do capital.  Daí surgem algumas 

questões fundamentais que precisam ser compreendidas: Qual o papel da educação na 

construção de outro mundo possível? Como construir uma educação cuja principal 

referência seja o homem integral? Como se constitui uma educação que realize as 

transformações políticas, econômicas, culturais e sociais necessárias? São 

questionamentos que serão discutidos no desenvolvimento desse artigo. 

 

2. A INFLUÊNCIA DOS ORGANISMOS MULTILATERAIS NAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

 

Oliveira (2010) no seu artigo centralidade na educação básica faz um histórico 

sobre o surgimento dos organismos multilaterais que tem atualmente planejado, orientado 

as políticas públicas sociais em diversos setores, de modo específico as políticas 

educacionais. Em 1944 ocorreu nos Estados Unidos da América a conferência de Bretton 

Woods onde líderes de 44 países do mundo se reuniram com o objetivo de planejar metas 

para a reconstrução dos países devastados pela segunda guerra mundial, tendo como 

principal potência os Estados Unidos. Nesse contexto foram criados os organismos 

multilaterais que ocupariam um papel fundamental diante dessa reconfiguração. Citamos o 

Banco Mundial (Bird), o Fundo Monetário Internacional (FMI), e o Fundo de desenvolvimento 

Interamericano (FDI). 
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Entre os organismos internacionais ligados á ONU, merece maior destaque a 
participação do Bird, também conhecido como Banco Mundial, que se consolidou no 
plano internacional como agência de financiamento de projetos nas áreas sociais. 
No Brasil na década de 1980, foi bastante significativo o montante de projetos no 
setor educacional apoiados pelo Bird. (OLIVEIRA, 2010, p. 120) 

 
Estes agentes internacionais tem sido durante anos os principais financiadores 

de projetos na área educacional, disseminando concepções neoliberais e mercantis dentro 

da escola pública, estabelecendo reformas de Estado de orientação neoliberal, com o 

objetivo de perpetuar a lógica do capital em diversos setores sociais, incluindo o 

educacional. O termo equidade aparece em todos os documentos propostos pelas agências 

internacionais como princípio orientador das políticas educacionais para os países mais 

pobres do mundo. 

A conferência mundial de educação para todos realizada em 1990 na Tailândia 

foi o grande marco na elaboração das políticas educacionais, foi nesse contexto que o plano 

decenal de educação foi elaborado contendo metas a serem obedecidas e seguidas pelos 

países em desenvolvimento. Nessas metas estão contidos os ditames da lógica do capital, 

onde a concepção de escola perde seu caráter social e humanizador e passa a assumir uma 

posição de preparar para a produtividade, para o mercado de trabalho. 

 
A partir da Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 1990, a 
preocupação com uma educação dirigida à equidade social passou a orientar as 
recomendações dos organismos internacionais dos países pobres mais populosos 
do mundo. As reformas educacionais dos anos 1990 trarão esta finalidade. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 27). 

 
A educação básica passa a ser um instrumento indispensável de regulação 

social, sendo a principal formadora de mão de obra, ou seja, força de trabalho para atender 

a uma política de mercado. Na verdade o que se observa é apenas uma adaptação das 

políticas tradicionais já existentes, onde os países pobres acabam ficando em seus lugares 

de origem. Uma mudança concreta não existe. 

Oliveira (2010) enfatiza que a centralidade da Educação Básica adquire um 

contexto operacional na efetivação de dois objetivos. Ao mesmo tempo em que ela se torna 

o elemento indispensável à formação da força de trabalho, também o é para integração 

social. Como requisito essencial à formação para o trabalho, ela propicia aos indivíduos 

desenvolverem-se com maior adaptabilidade às mudanças no processo de trabalho, 

colocando-os em condições de continuar a aprender. Mas a Educação Básica também 

contempla a necessidade de oferecer um mínimo de conteúdos à grande parte da 

população que se vê excluída do emprego formal e regulamentado, possibilitando às 

pessoas procurarem ocupações alternativas na esfera informal ou no trabalho autônomo. 
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A educação é compreendida como instrumento para perpetuar o capitalismo e 

sua lógica excludente onde à minoria prepotente ganha 32 vezes mais do que a maioria 

desvalida, sendo considerada panacéia para todos os males. 

Mészáros sustenta que “a educação em lugar de instrumento da emancipação 

humana, agora é mecanismo de perpetuação e reprodução desse sistema” (MÉSZÁROS, 

2008, p. 15). 

 
No reino do capital, a educação é, ela mesma, uma mercadoria. Daí a crise do 
sistema público de ensino, pressionado pelas demandas do capital e pelo 
esmagamento dos cortes de recursos dos orçamentos públicos. Talvez nada se 
exemplifique melhor o universo instaurado pelo neoliberalismo, em que tudo se 
vende, tudo se compra, tudo tem preço, do que  a mercantilização da educação. 
(MÉSZÁROS, 2008, p. 16) 

 
A educação pública passa a ser dirigida, planejada, controlada pelo capital, 

sendo espaço para formação de mão de obra, ou seja, reprodução da força de trabalho. 

Oliveira enfatiza que:  

A educação é apresentada como um aspecto importante a ser conquistado pelos 
trabalhadores, pois lhes permite acesso a informações que possibilitem maior 
inserção no mundo e controle do mesmo. No entanto, o capital assimila as 
demandas apresentadas pelos trabalhadores e as devolve com novos conteúdos. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 117) 

 

Nessa perspectiva observar-se que o capital deturpa conceitos e entende a 

formação do ser humano como algo comprometido com a reprodução de mão de obra 

especializada, ou seja, com a força de trabalho. 

O homem é entendido como um consumidor e gerador de lucro, pois deve está 

preparado para produzir e acompanhar as mudanças do terceiro milênio, aos trabalhadores 

resta à conformação em busca da sobrevivência. A educação básica toma uma posição de 

centralidade no sentido de oferecer os conhecimentos necessários para esse ajuste. O 

conhecimento ficou restrito as noções de leitura, escrita e cálculo, se contrapondo ao 

conhecimento defendido pela escola pública que é emancipador e integral. 

A mulher ocupa um papel relevante neste contexto, pois deve ser inserida no 

mercado de trabalho, tendo informações mínimas que a façam compreender o processo de 

produção, o que consequentemente irá controlar a taxa de natalidade e diminuir a pobreza. 

Tonet (2005) no seu artigo Educação, cidadania e Emancipação humana, 

ressalta os desafios de uma educação emancipadora como uma preocupação real, mas que 

ainda deve ser construída em nossa sociedade, enfatiza que o papel da escola pública é 

trabalhar com a concepção de educação emancipadora e não emancipada. Afirma também 

que não basta apenas elencar os problemas e dificuldades, é necessário se pensar o ser 

humano para a transformação social, nesse contexto compreendemos o trabalho como 
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princípio educativo, na perspectiva ontológica do ser, onde o homem é construtor da sua 

história, sendo através do trabalho capaz de transformar a natureza. 

 
O princípio educativo de trabalho deriva desta sua especifidade de ser uma atividade 
necessária desde sempre a todos os seres humanos. O trabalho constitui-se, por ser 
elemento criador da vida humana, num dever e num direito. Um dever a ser 
aprendido, socializado desde a infância. Trata-se de apreender que o ser humano 
enquanto ser de natureza necessita elaborar a natureza, transformá-la, pelo 
trabalho, em bens úteis para satisfazer as suas necessidades vitais, biológicas, 
sociais, culturais etc. (FRIGOTTO, 2010, p. 74) 

 
O grande desafio da educação pública é compreender o homem como capaz de 

se libertar dos ditames do capital, como afirma Frigotto (2011) utilizando as palavras de 

Florestan Fernandes, coloca que é necessário que a maioria desvalida tenha consciência de 

si própria, tome consciência da situação, para depois lutar em prol de uma nova sociedade. 

É claro que a educação pública tem um importante papel diante dessa conjuntura social. 

Frigotto (2011) adentra na realidade brasileira afirmando que durante oito anos 

do governo de Fernando Henrique Cardoso, o país passou por transformações onde 

políticas de Estado passaram a ser políticas de governo, a concepção defendida era a 

consolidação de um Estado mínimo, pois os serviços oferecidos por este eram de péssima 

qualidade, sendo necessárias parcerias do público com o privado, as políticas educacionais 

para América Latina especificamente para o Brasil caminharam rumo à privatização, pois 

para o Banco Mundial o ensino fundamental deve ser gratuito, o ensino médio e o superior 

devem ser pagos. Afirma ainda que para a população em geral não é necessário adentrar 

ao ensino superior, pois este custa caro e não resolve de imediato os problemas da grande 

massa, que para eles é apenas encaixar no mercado para produzir mais e melhor. 

Oliveira (2010) Ressalta que:  

 
As reformas educacionais dos anos 1990 no Brasil têm como preocupação comum 
estender o atendimento do Ensino Fundamental, interpretado como Educação 
Básica, apesar da amplitude adquirida por esse termo na Constituição Federal de 
1988. O intento justifica-se na necessidade de se propriciar à população um mínimo 
de conhecimentos, para que ela consiga se integrar à sociedade atual. (OLIVEIRA, 
2010, p. 24) 

 
Sguissard (2009) ressalta que a educação superior é um desafio para todos os 

países, pois tem perdido seu caráter de instituição de ensino, pesquisa e extensão, ou seja, 

de universidade de pesquisa. Sua autonomia3 tem sido abalada pela idéia de heteronomia4, 

                                                      
3
 A autonomia universitária é uma dentre outras disposições constitucionais sobre a educação, que 

inclui também os preceitos de garantia da qualidade do ensino, gestão democrática, regime jurídico 
único e plano de carreira para o magistério público, gratuidade do ensino público, acesso universal, e 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e, acima de tudo, o da prioridade ao ensino 
fundamental. É fácil ver que nem todos estes princípios são facilmente compatíveis entre si, ou 
podem ser atendidos ao mesmo tempo; e que, por isto, necessitam ser hierarquizados de alguma 
forma. 
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no qual fatores externos (principalmente o Estado e a industria) tem obtido mais poder nas 

definiçõe e orientações para as universidades, que a configuram como universidade de 

ensino voltada para preparação de mão de obra. “A educação superior foi e será chamada a 

exercer determinados papéis, de acordo com a própria história e avanços sociodemocráticos 

desses países e de seu sistema educacional”. (SGUISSARD, 2009, p. 18). No caso do 

Brasil, esta vem sendo constrangida a adequar suas atividades ao paradigma de mercado e 

à agenda estatal. 

 Os organismos multilaterais afirmam que as universidades não estão 

preparando seus professores para o bem ensinar e desta forma perdem tempo com 

discussões sobre problemas sociais que nada contribuem para o desenvolvimento mundial e 

para a erradicação da pobreza. O objetivo é adotar o modelo gerencialista visando a 

superação dos supostos problemas apresentados pelas universidades públicas. 

 
Com base no modelo gerencialista que anima o Plano Diretor da Reforma do 
Estado

5
 (1996), que situa a educação superior, ciência e tecnologia e a saúde como 

serviços não exclusivos do Estado e competitivos, e que visaria à chamada 
modernização e aumento de eficiência da administração pública, encontra-se a 
proposta que se constituiria em paradigma das propostas de reforma do sistema de 
educação superior público. É no interior desse Plano que se localiza o projeto de 
transformação das IES federais nas chamadas organizações sociais

6
. (SGUISSARD, 

2009, p. 32) 

 
É importante registrar que essas propostas de privatização do ensino são 

constantemente defendidas nos meios de comunicação, onde o serviço público é 

desqualificado, e o setor privado passa a ser a solução mais viável por ser de qualidade, 

eficiente e ágil, são reformas pontuais que estão sendo implementadas tendo por base o 

capitalismo global para atender ao “deus” do mercado. 

 
A ideia de universidade associada à de empresa privada alimenta-se na categoria de 
mercantilização do saber e da ciência, que adquirindo cada dia mais a condição de 

                                                                                                                                                                                     

4 
Heteronomia (do grego heteros, "diversos" + nomos, "regras"), refere-se a subordinação a uma 

ordem imposta por agentes externos. Dessa forma, heteronomia não apenas subordina-se às regras 
de mercado, mas profundamente está relacionada ao Estado de Direito. Muitas universidades teriam 
perdido, nas últimas décadas, importantes porções de sua autonomia institucional e estariam sendo 
constrangidas a adequar grande parte de suas atividades às demandas do mercado e à agenda 
estatal (SGUISSARD, 2009).  
5
 O Plano Diretor da Reforma do Estado procura criar condições para a reconstrução da 

administração pública em bases modernas e racionais no sentido de uma administração pública que 
chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade 
democrática, é quem dá legitimidade às instituições que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos 
serviços prestados pelo Estado. 
6
 Organizações sociais são organizações públicas não estatais, mais especificamente fundações de 

direito privado que têm autorização legislativa para celebrar contrato de gestão com o poder 
executivo, e, assim, poder, através do órgão do executivo correspondente, fazer parte do orçamento 
público federal, estadual ou municipal (Bresser-Pereira, 1995 apud SGUISSARD, 2009). 
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mercadorias típicas do atual modo de acumulação, deixam de ser considerados 
bens coletivos e direito fundamental da cidadania, garantidos essencialmente pelo 
Fundo Público do Estado. (SGUISSARD, 2009. p. 48) 

 
Em contrapartida acreditamos em uma universidade pública emancipadora, 

compreendida como um direito social, que muito tem a contribuir na formação do homem 

livre, crítico, preparado para o estudo, para aquisição de conhecimentos científicos. Uma 

universidade de pesquisa onde a ciência esteja voltada para os fins sociais e não para 

atender os ditames empresariais, que muitas vezes estão financiando pesquisas em 

benefícios próprios. Defendemos uma educação superior para a cidadania, que elimine a 

pedagogia da exclusão e a coisificação7 do homem. 

 

3. FORMAÇÃO DO HOMEM ONILATERAL EM FACE DA MERCANTILIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

O capitalismo tem defendido uma educação mercadológica, diferenciada para os 

ricos e para os operários onde fica evidente a divisão do trabalho entre manual e intelectual. 

Esta divisão torna o homem alienado, pois este não conhece o processo global de produção 

estando alheio e embrutecido,desconhecendo aquilo que produz. 

De acordo com Manacorda (2010): 

 
Desde as páginas iniciais dos Manuscritos de 1844, o trabalhador se apresenta 
física e mentalmente rebaixado a uma máquina ( inútil contar quantas vezes essa 
degradação do operário à máquina reaparece em seguida!), tornado, pela divisão do 
trabalho, cada vez mais unilateral e dependente, considerado pela economia política 
como besta de carga ou peão, um animal reduzido às mais estritas necessidades 
corporais. (MANACORDA, 2010, p.85) 

 
 

A formação unilateral, imposta pelo capitalismo rebaixa o homem a uma 

máquina, não lhe permitindo um desenvolvimento integral, um pensamento livre e 

consciente, liberto de toda alienação imposta pela divisão social do trabalho. 

Em contrapartida a coisificação do homem entendemos educação não como 

mercadoria que tenha como objetivo principal preparar-lo para atender aos ditames do 

capital, limitando suas capacidades e restringindo seus anseios e objetivos. 

Manacorda (2010) ressalta: 

 

                                                      
7 

No entender de Vaz (2004, p.120), explicando a teoria de Marx, coisificação (Verdinglinching, 
reification, réification) representa dois tipos de alienação: a espiritual, sendo a deficiência de ser que 
sobrevém ao homem por não alcançar sua auto-realização; e a sócial representada pelo domínio do 
produto sobre seu criador. 
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A onilateralidade é portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 
capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de 
consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens 
espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 
consequência da divisão do trabalho. ( MANACORDA, 2010, P.96) 

 
Logo educar de modo onilateral é romper com uma educação que perpetue a 

divisão social, o trabalho dividido, a subalternização e o aligeiramento. É compreendê-lo de 

forma histórica, unindo ciência e ensino, não limitando-se ao ensino pragmático e utilitarista.  

Nesse contexto a escola continua sendo um dos espaços responsáveis em 

proporcionar uma formação crítica-reflexiva voltada para cidadania ativa e democrática.  

Para Jamil Cury (2002) “a educação escolar é uma dimensão fundante da 

cidadania e tal princípio é indispensável para a participação de todos nos espaços sociais e 

políticos e para reinserção qualificada no mundo profissional do trabalho” (CURY, 2002, p. 

1). Logo fica evidente o papel da educação que é desenvolver a cidadania e seu pleno 

exercício como direito de todo cidadão, direito este consolidado através da Constituição 

Federal de 1988 e da Lei de diretrizes e bases da educação nacional. 

A educação formal é um bem de toda população brasileira e deve ser trabalhada 

de modo consciente, preparando nossos jovens para o mundo do trabalho. Mas o que 

compreendemos como mundo do trabalho? 

A evolução tecnológica presente na sociedade atual e as lutas dos trabalhadores 

tem demonstrado que aquela formação técnica e mecânica não atende mais a formação 

emancipadora que a pedagogia progressista tanto almeja. Hoje não se admite mais 

trabalhadores que desempenhem tarefas unicamente burocráticas. 

De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio: 

Espera-se que o mundo do trabalho avance na direção de relações trabalhistas mais 
justas. Isso implica numa maior participação dos trabalhadores nos destinos e nos 
processos de trabalho. Para que isso aconteça é necessário que o trabalhador tenha 
conhecimento da tecnologia, da ciência e dos processos necessários em sua 
produção. (CNE/CEB 11/2012, p. 6) 

 
Desta forma não cabe mais a escola perpetuar conteúdos fragmentados e 

descontextualizados da realidade histórico cultural dos indivíduos. A educação dualista que 

reproduz de um lado a formação de mão-de-obra especializada destinada a maioria 

trabalhadora e do outro a formação acadêmica voltada para a elite dominante, condutora do 

país. 

Deseja-se uma educação que supere essa divisão de tarefas, onde o aluno 

tenha acesso não apenas aos conhecimentos científicos, mas compreenda a construção 

histórica destes, para que venha intervir conscientemente em sua realidade. Nessa 

perspectiva: 
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A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente 
pela divisão técnica do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir 
ou planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu 
aspecto operacional, simplificado,escoimado dos conhecimentos que estão na sua 
gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação 
humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador 
o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como 
cidadão pertencente a um País, integrado dignamente à sua sociedade política 
(BRASIL, 2007, p. 41) 

 
As diretrizes curriculares nacionais para educação profissional técnica de nível 

médio ressalta: “a formação humana se expressa com base na integração de todas as 

dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos sujeitos. 

Essas dimensões são o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura” (CNE/CEB 11/2012, p. 

28-29). 

Logo pensar em formação humana integral é compreender a indissociabilidade 

entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Sendo necessário formar construtores de 

conhecimentos que são histórica, culturalmente ampliados e transformados. 

Dante (2010) ressalta: 

 
O conhecimento deve ser orientado por um sentido ético, sendo imprescindível 
potencializar uma concepção de pesquisa, aplicada ou não, assim como de ciência e 
de desenvolvimento tecnológico comprometidos com a produção de conhecimentos, 
saberes, bens e serviços que tenham como finalidade melhorar as condições da vida 
coletiva. Não se trata apenas de produzir bens de consumo para fortalecer o 
mercado e privilegiar o valor de troca em detrimento do valor de uso, concentrando 
riqueza e aumentando o fosso entre incluídos e excluídos. (MOURA, p. 9)  

 
Desta forma é necessário potencializar um ensino que desenvolva em nossos 

alunos tanto da educação básica como os da educação superior as capacidades de  ler, 

interpretar, criticar, analisar, buscar soluções para situações problemas, rejeitar ideias 

alienantes, e agir de modo ético diante das situações sociais. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

A termo de conclusão, afirmamos que é grande o nosso desafio enquanto 

educadores onde temos opção de escolha a que concepção iremos defender, que tipo de 

educação estamos trabalhando em nossas escolas,em nossos espaços de atuação, que 

mesmo não sendo o escolar, também fazemos educação. Compreendemos que essa luta 

contra o capital não será vencida com simples reformas educacionais que nada mudam a 

estrutura preponderante. O trabalho é contínuo e para além do capital. Entendemos o 

homem como ser pensante e capaz de aprender e transformar e não como mero 
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consumidor alienado. A pedagogia que almejamos é da libertação e não da opressão. É 

impossível romper com essa lógica excludente sem a intervenção efetiva na educação. Uma 

concepção contrária a do capital não pode ser direcionada a um número limitados de 

indivíduos, mas abarcar a todos, ou seja como o desenvolvimento contínuo da consciência  

libertadora na sociedade como um todo. A escola tem um papel fundamental diante desse 

contexto que é ir além de ensinar a ler e a escrever, é formar para a cidadania, 

comprometida com a formação integral do ser humano, baseada nos valores da 

solidariedade, da empatia e do humanismo e essa luta começa na educação básica até os 

mais altos níveis de escolarização. 

Acreditamos em um ser humano ativo e capaz de mudar a sua própria realidade 

através de ações conscientes advindas de um pensamento crítico-reflexivo que contribua 

para transformações sociais e coletivas. 
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