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RESUMO 
 
Análise das mudanças ocorridas no modo de produção 
capitalista nas últimas décadas e suas conseqüências para as 
políticas educacionais na atualidade. Discute-se os efeitos do 
neoliberalismo e da reestruturação produtiva nas dimensões 
política, econômica, social, cultural e educacional. Apresentam-
se as principais características das políticas educacionais na 
atualidade, mormente as reformas empreendidas sob a égide 
do neoliberalismo a partir da década de 1990. 
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Reestruturação produtiva. 
Educação. 
 
ABSTRACT 
 
Analysis of changes in the capitalist mode of production in 
recent decades and its consequences for educational policies 
today. It discusses the effects of neoliberalism and productive 
restructuring in the political, economic, social, cultural and 
educational. We present the main features of education policy 
today, especially the reforms undertaken under the aegis of 
neoliberalism from the 1990s. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa traçar um panorama das mudanças ocorridas no modo de 

produção capitalista nas últimas décadas do século XX e início do século XXI e seus 

impactos sobre a educação na atualidade. Antes de tudo gostaríamos de enfatizar que esta 

não é uma tarefa fácil, pois requer um grande poder de síntese e algumas opções que 

direcionam o olhar sobre o que é importante destacar e o que não é. 

Eleger o que deve ser digno de análise ou destaque e, muito mais importante 

que isso, a forma específica do tratamento do material disponível para o entendimento 

objetivo da realidade, é fruto de concepções de mundo, de perspectivas filosóficas e teórico-

metodológicas específicas, que se ligam ao próprio horizonte intelectual daqueles que 

empreendem tal tarefa. Logo, é uma opção política inserida no contexto das lutas que se 

travam no interior de qualquer sociedade classista. 

Isto posto, iniciaremos nossa análise contemplando as mudanças estruturais – 

relativas à base econômica do sistema – ocorridas no modo de produção capitalista na sua 

fase atual, mais conhecida pelo nome de neoliberalismo, e depois passaremos a descrever, 

mais especificamente, as mudanças superestruturais ocasionadas no nível da política, 

sociedade, educação e cultura. 

Essa breve análise não visa, contudo, esgotar as diversas possibilidades de 

interpretação dos fenômenos, nem tem pretensões de abrangê-los em sua multiplicidade de 

ocorrências. Empreende abordá-los, outrossim, de maneira objetiva a partir da categoria da 

totalidade, ou seja, sem perder de vista os elos que ligam os acontecimentos políticos, 

sociais e culturais às próprias mudanças na ordem econômica e nas relações sociais de 

produção no interior do sistema capitalista na atualidade. 

 

2. NEOLIBERALISMO: A NOVA VELHA FORMA DE RECOMPOSIÇÃO DO PODER 

ECONÔMICO DAS ELITES 

 

Não admira que o patrimônio líquido das 358 pessoas mais ricas do mundo em 1996 
tenha sido “igual à renda combinada dos 45% mais pobres da população mundial – 
2,3 bilhões de pessoas”. E o que é ainda pior: “as 200 pessoas mais ricas do mundo 
mais do que dobraram seu patrimônio líquido, nos quatro anos anteriores a 1998, 
para mais de 1 trilhão de dólares. Os ativos dos três maiores bilionários alcançavam 
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na época um valor superior ao PIB de todos os países menos desenvolvidos e sua 
população de 600 milhões de pessoas” (HARVEY, 2008, p. 43). 

A situação descrita acima pode chocar, ainda mais quando sabemos que, nos 45 

países mais pobres do globo, as pessoas vivem com uma renda per capita média de 300 

dólares. Quase três bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico, 

aproximadamente 1,5 bilhão não dispõe de água potável, 1 bilhão não tem uma residência 

adequada, cerca de 1 bilhão não tem atendimento médico básico e quase 1 bilhão de 

crianças não conseguem terminar a 5ª série do ensino fundamental, talvez porque estejam 

subnutridas, como quase 3 bilhões de pessoas no mundo, que vivem subalimentadas, e, 

dentre estas, aproximadamente 1 bilhão de crianças tem alguma carência alimentar 

(SADER, 2005). 

Quando observamos que a situação de pobreza atinge agora não só os países 

de capitalismo periférico, mas também os de capitalismo central, com uma taxa de pobreza 

que varia de 7% a 17% da pulação, bem como uma taxa de desemprego que cresce a 

índices nunca imaginados, aproximadamente 40 milhões de desempregados, na sua maioria 

jovens e mulheres (SADER, 2005); podemos vislumbrar a dimensão dos problemas e os 

desafios que esta conjuntura lança sobre todos os setores da sociedade. 

Os contrastes entre a miséria dos pobres, de um lado, e a opulência dos ricos, 

do outro, demonstram, sem sombra de dúvidas, o que se pretende evidenciar neste 

trabalho: o neoliberalismo tem se traduzido como um projeto político exitoso, para 

recomposição do poder econômico das classes mais ricas, produzindo, pari passu, a 

pauperização da grande maioria da população mundial, privada das benesses produzidas 

por esta sociedade (HARVEY, 2008). 

Tais desigualdades econômicas entre ricos e pobres parece não encontrar 

limites para sua ampliação, extremando-se a cada momento. Segundo Bauman (2013, p. 

34), “[...] se quarenta anos atrás a renda dos 5% mais ricos da população mundial era trinta 

vezes maior que a dos 5% mais pobres, quinze anos atrás já era de sessenta vezes maior, e 

em 2002 atingiu um fator de 114”.  

 

2.1. Neoliberalismo: do seu surgimento à sua hegemonização enquanto forma de 

(des)regulamentação social 
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O neoliberalismo, segundo Perry Anderson (1995), surge após a II Guerra, na 

região da Europa e da América do Norte – regiões de capitalismo mais desenvolvido – se 

caracterizando como reação ao intervencionismo estatal do Estado de Bem-Estar Social3. É 

interessante que o neoliberalismo se fizesse presente já neste momento da história, pois as 

políticas do Estado Social, como também é conhecido, conseguiram certa estabilidade 

econômica, política e social nessas regiões, configurando a chamada “Idade de Ouro” do 

capitalismo (Hobsbawn, 1995). 

Na verdade os ideais defendidos com entusiasmo pelos integrantes da 

Sociedade de Mont Pèlegrin – como eram conhecidos os economistas adeptos do 

neoliberalismo – dentre eles: Milton Friedman, Karl Popper e Friedrich Hayek, só 

encontrarão espaço com a crise de 1970. Para estes economistas tal crise era fruto das 

lutas e reivindicações dos sindicatos e do movimento operário, que só contribuíam para o 

inchaço da dívida pública do Estado e dos seus gastos com a área social.   

Dessa maneira, os ideais que integram o escopo do projeto político neoliberal 

passam a se desenvolver tendo como marco cronológico a década de 1970. Tal época 

marca o início de um refluxo econômico internacional: “[...] a crise financeira e do comércio 

internacional e a inflação crônica associada ao baixo crescimento econômico (dando origem 

a um novo fenômeno chamado estagflação) são as manifestações mais importantes dessa 

crise global” (SOARES, 2002, p. 11). A partir de então as ideias liberais conservadoras 

passam a ganhar cada vez mais força no cenário político-econômico como “nova fórmula” 

de combate e superação da crise – é o neoliberalismo. 

A ideia básica desse novo modelo econômico e de regulação do Estado 

capitalista é que o Fundo Público – as receitas oriundas dos impostos – devem ser 

destinadas, quase que exclusivamente, para a economia, evitando e sanando as futuras 

crises que, por ventura, podem ocorrer. O Estado assumiria, assim, uma paradoxal 

característica: Estado Mínimo x Estado Forte, ou seja, mínimo em investimentos na área 

social, porém, forte na intervenção e controle dos mecanismos de mercado que 

assegurariam uma estabilização econômica. 

Na América Latina as prescrições neoliberais para reforma do Estado foram 

implementadas de uma forma muito mais impositiva, em função do próprio contexto de crise 

                                                           
3
 Para Saviani (2005, p. 21) “[...] o chamado „Estado de Bem-Estar‟ traduziu um determinado grau de 

compromisso entre Estado, empresas e sindicatos de trabalhadores que, numa fase de crescimento 
da economia, assegurou um relativo equilíbrio social e impulsionou significativamente o 
desenvolvimento das forças produtivas capitalistas”. 
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que atravessava a maioria dos países dessa região (Crise da Dívida Externa4), e de sua 

própria debilidade econômica e dependência junto ao capital internacional. Dessa maneira, 

o programa de reformas neoliberais na América Latina, que cristalizou-se na década de 

1980, teve como justificativa a chamada “crise da dívida”. Esse programa de ajuste 

econômico foi promovido pelos organismos financeiros internacionais (Fundo Monetário 

Internacional-FMI e Banco Mundial-BM), traduzindo-se como única receita válida para 

superar o déficit público e estabilizar as economias locais. 

No caso específico brasileiro – que atravessou a década de 1980, a chamada 

“década perdida”, com uma inflação que variava na casa de 250% ao ano, em 1985, 

chegando ao final da década com uma hiperinflação que ultrapassava a casa dos 6.000% – 

o socorro dos organismos internais, principalmente o do Banco Mundial (BM) e do Fundo 

Monetário Internacional (FMI), estavam atrelados à aceitação das medidas conservadoras 

de “saneamento” das contas públicas, cuja principal equação seria reduzir o Estado, na área 

das políticas de cunho social, formando um superávit primário para honrar os compromissos 

contraídos com os investidores estrangeiros. É relevante notar que todas as “orientações” 

propostas nos documentos elaborados por estes organismos para o combate à crise dos 

países latino-americanos trazem, em seu escopo, um mesmo conjunto de diagnósticos e 

soluções: é o denominado “Consenso de Washington” (GENTILI, 1998).  

Segundo Saviani (2007, p. 425) “Essa expressão decorreu da reunião promovida 

em 1989 por John Williamson, no International Institute for Economy, que funciona em 

Washington, com o objetivo de discutir as reformas consideradas necessárias para a 

América Latina”. Essas reformas refletem um receituário consensualmente aceito por 

economistas e organismos internacionais, para “enxugar” as despesas desses Estados, 

viabilizando, dessa forma, o pagamento das dívidas contraídas com os investidores 

estrangeiros e a possibilidade da concretização de novos empréstimos. 

O “Consenso de Washington” – conjunto de propostas e discursos do receituário 

político aplicado pelas mais diversas administrações governamentais – é um programa de 

ajuste e estabilização que inclui dez tipos de reformas: 1. Disciplina fiscal; 2. Redefinição 

das prioridades do gasto público; 3. Reforma Tributária; 4. Liberalização do setor financeiro; 

5. Manutenção das taxas de câmbio competitivas; 6. Liberalização comercial; 7. Atração das 

                                                           
4
 A Crise da Dívida Externa começou quando o México, em 1982, decretou a moratória para 

pagamento de sua dívida externa junto aos Estados Unidos. O aumento significativo do barril do 
petróleo, provocado artificialmente pelas políticas protecionistas dos países produtores – OPEP 
(Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo), acabou forçando o aumento dos 
juros pelos Estados Unidos, o que ocasionou a crise da dívida. 
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aplicações de capital estrangeiro; 8. Privatização de empresas estatais; 9. Desregulação da 

economia; 10. Proteção de direitos autorais. 

No caso brasileiro esse conjunto de reformas inicia-se com o governo de 

Fernando Collor de Melo, em 1990. Dentre os principais pontos de sua política 

desenvolvimentista e reformista – classificada por Antunes (2005, p. 09) de 

“neojuscelinismo” –, estão: a abertura econômica brasileira para o mercado internacional, a 

modernização do estado e sua consequente privatização, a redução do déficit público, com 

cortes de gastos, principalmente nas áreas sociais, e, por fim, uma política de arrocho 

salarial. Tais políticas intensificaram-se no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2003), que deu novo télos às reformas “improvisadas” do governo Collor, dando 

competência e racionalidade às reformas burguesas de cunho neoliberal no Brasil 

(ANTUNES, 2005, p. 37). 

O Programa Collor, eliminado seu traço aventureiro e bonapartista, foi 
reimplementado pelo outro Fernando, com a racionalidade burguesa de um país cuja 
burguesia sempre foi destituída de qualquer sentido progressista. O resultado foi um 
monumental processo de privatização, desindustrialização, “integração” servil e 
subordinada à ordem mundializada, convertendo-nos em país do cassino financeiro 
internacional. 

Presenciamos o desmonte do Estado com a venda das empresas de energia, 

telecomunicações, siderurgia, além da privatização de estradas e da previdência. 

Acompanhando tudo isso batemos recorde em números de desempregados, mais de 20% 

só em São Paulo, o que colocava o Brasil como o quarto país no mundo em desemprego 

absoluto (ANTUNES, 2005). O governo deu continuidade à política de arrocho salarial dos 

funcionários públicos, que ao fim do mandato tucano, somavam quase dez anos sem 

aumentos salariais. Era o segundo ato do governo neoliberal que se instalara no Brasil a 

partir da década de 1990, promovendo a nossa “desertificação econômica e social” 

(ANTUNES, 2005, p. 39). 

Após a implementação das políticas e orientações advindas do Consenso 

Washington, nos governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, coube ao 

governo do metalúrgico, filiado ao Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), a “[...] continuidade exacerbada daquela herdada do período FHC, tornando o 

país mais vulnerável às oscilações da economia mundial” (ANTUNES, 2005, p. 168). Foi 

emblemática, desse continuísmo, a sua própria afirmação5 de que não mudaria nada na 

política econômica adota no governo anterior: um discurso antidemocrático, carregado de 

                                                           
5
 “Na política econômica eu não mudo nada. A política econômica é essa e não tem volta, e quem 

quiser contestar a política econômica comigo não terá vez para discutir” (Lula apud DIAS, 2006, p. 
199) 
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autoritarismo, que de princípio já descartava qualquer possibilidade de discussão mais 

ampla sobre o tema, excluindo, desde o início, a participação, no seu governo, dos 

movimentos sociais que o elegeram. 

Na verdade, segundo Dias (2006, p. 199), a ascensão da “esquerda” ao poder 

no Brasil, se deu como clara tentativa do capital, em meio a uma crise, de refundar o Estado 

e a sociedade, suprimindo os antagonismos de classe, “[...] na tentativa de construir uma 

classe trabalhadora do capital e não apenas para o capital”, redesenhando as “formas 

produtivas, as classes sociais e, consequentemente, a institucionalidade”, para solução 

dessa crise. 

Nesse sentido, o significado político da vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) 

e a eleição de Lula à presidência, foi o do continuísmo e não aquele esperado por amplos 

setores da esquerda e de movimentos sociais progressistas. Na verdade a vitória de um 

metalúrgico nas urnas, um representante autêntico da classe trabalhista, acabou se 

traduzindo em uma contrarrevolução. Segundo Dias (2006), era necessária a arquitetura de 

uma conciliação de classes para a continuidade das reformas políticas e econômicas que 

estavam sendo implementadas desde os governos anteriores, e Lula possuía o carisma 

necessário para direcionar esse processo. 

Lula com sua “legitimidade” popular e o mais amplo arco de alianças da política 
nacional faz as reformas caminharem sem praticamente oposição. O abuso de 
medidas provisórias, a enorme quantidade e sucessão de Emendas Constitucionais 
rasgaram a Constituição e minaram os elementos essenciais conquistados pela 
classe trabalhadora [...] vem aniquilando não apenas os direitos adquiridos, mas a 
própria essência do Estado de direito (DIAS, 2006, p. 205). 

 

2.2. Neoliberalismo e as mudanças na base produtiva material: consequências para a 

sociedade 

 

Paralelamente a esta reconfiguração do Estado e a relativa perda do seu poder 

– frente ao processo cada vez mais acentuado de internacionalização da economia, mais 

comumente conhecido como globalização –, outra mudança significativa – na base produtiva 

material – tem trazido grandes consequências para a sociedade como um todo. Esse 

processo de elevado desenvolvimento tecnológico teria se iniciado já na época áurea do 

capitalismo, logo após as duas grandes guerras, quando vigorava o Estado de Bem-Estar 

Social nos países de primeiro mundo. 
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O Estado, através do Fundo Público, ajudou a liberar o capital – desonerando-o 

dos gastos com a manutenção da força de trabalho – favorecendo, dessa forma, o 

investimento no desenvolvimento científico e tecnológico – o que teria revolucionado a base 

técnico-científica de produção – propiciando a chamada “III Revolução Industrial”, na qual se 

experimentou o aparecimento da microeletrônica e microbiologia e o uso de novas fontes de 

energia, nesse caso, a energia nuclear. Também vimos emergir, como resultado desse 

desenvolvimento, a inserção, cada vez mais aguda, das chamadas “máquinas inteligentes” 

no processo de produção. 

Em função da crescente necessidade da extração da mais-valia para a 

sobrevivência das empresas no mercado cada vez mais competitivo e globalizado, viu-se 

intensificar a exploração sobre o trabalhador, através dos novos padrões de produção – 

mudança do modelo fordista/taylorista para o toyotista –, que acompanhando a flexibilidade 

da nova tecnologia nascente, exigiu deste, um novo conjunto de competências e habilidades 

para sua inserção no mercado de trabalho. 

Tais mudanças, na base técnica e no modelo produtivo, acabaram produzindo 

um acentuado desemprego estrutural, o que acabou favorecendo a ampliação da 

exploração da mais-valia absoluta e relativa, seja pelo rebaixamento salarial, seja pela 

intensificação do trabalho. O problema do desemprego acaba colocando uma parcela 

significativa da população, inclusive a dos países de primeiro mundo, em uma situação de 

insegurança e precariedade, fazendo da instabilidade a própria marca dessa sociedade. A 

naturalização da incerteza produzida a nível estrutural pode ser observada nos atuais 

discursos do “empreendedorismo”, do “learn longo of life”, do “vestir a camisa da empresa”, 

lógicas fugazes que tentam preparar o trabalhador para um mundo em constantes 

mudanças e com poucas oportunidades estáveis de inserção no mundo produtivo. O 

ressurgimento e a ressignificação da Teoria do Capital Humano6 é uma outra marca dessa 

sociedade, que promove a educação à panaceia para a solução de todos os problemas 

sociais da sociedade capitalista contemporânea. 

Jogado nessa lógica, onde a competição exacerbada é incentivada ao limite, e o 

vencer a qualquer custo vira a regra do jogo, os individualismos tendem a aflorar, colocando 

em xeque a coesão social. Em uma sociedade em que o Estado se retira da promoção de 

                                                           
6 A Teoria do Capital Humano (THC), como ficou conhecida, foi desenvolvida a partir dos estudos do 
economista norte-americano Theodore Schultz como parte de uma ideologia que via no 
desenvolvimento capitalista a salvação para tirar do atraso as nações menos desenvolvidas do globo 
e livrá-las da influência “maligna” do comunismo. Na sua versão atualizada e ressignificada a TCH 
impele os trabalhadores a investirem em sua própria formação como condição para sua inserção no 
mercado de trabalho. 
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políticas sociais, e os indivíduos são deixados à sua própria sorte, respondendo 

exclusivamente por seu sucesso ou seu fracasso, privatizados pelo neoliberalismo 

(GENTILI, 1998), a violência tende a se tornar cada vez mais comum e a se banalizar, nas 

tensões e conflitos do dia a dia. 

Nos últimos cinco séculos de desenvolvimento e expansão geográfica do 
capitalismo, a concorrência se estabelece como regra. Agora, a competitividade 
toma o lugar da competição. A concorrência atual não é mais a velha concorrência, 
sobretudo porque chega eliminando toda forma de compaixão. A competitividade 
tem a guerra como norma. Há, a todo custo, que vencer o outro, esmagando-o, para 
tomar seu lugar (SANTOS, 2009, p. 46). 

Tornou-se trivial assistirmos aos espancamentos de homossexuais, de 

imigrantes, de moradores de rua, até mesmo – na mais manifestante prova da insanidade 

coletiva – vermos, estarrecidos, um jovem negro ser amarrado à um poste e espancado por 

populares em pleno passeio público. Trivial também tornaram-se as expressões de 

preconceito contra negros, mulheres, idosos, e, mais recentemente, por conta do processo 

eleitoral para presidente da República de 2014, presenciarmos à uma avalanche de 

bizarrices xenofóbicas manifestas contra nordestinos e pobres, que nos faz imaginar se a 

educação, destes que se dizem superiores e mais cultos, tem servido realmente para seu 

maior esclarecimento. 

Além dessas, outras bizarrices tornaram-se corriqueiras, em tempos de refluxo 

da razão. Passeatas inflamadas por discursos de ódio, manifestantes pedindo por 

“liberdade, democracia e pela volta da ditadura”, sem se darem conta do grande paradoxo 

que compõe as suas reivindicações, parecem sinalizar para aquilo que Bauman (2013, p. 

29) denominou de a “fadiga da liberdade”, o que colocaria em risco a própria democracia, 

tão duramente perseguida e conquistada no Brasil. O que ainda é mais caro observar é que 

os jovens se inserem no mundo da política, a partir dessas manifestações nas ruas ou nas 

redes sociais, através de sua antítese, de sua negação, ou seja, através da sua alienação e 

idiotização7. 

O individualismo, a violência, o irracionalismo, a fragmentação social, em tempos 

de neoliberalismo, parecem não ter limites e afloram, agora, com mais intensidade e clareza. 

Nessa nova (des)ordem social são os “[...] individualismos arrebatadores e possessivos, que 

acabam por constituir o outro como coisa. Comportamentos que justificam todo desrespeito 

às pessoas são, afinal, uma das bases da sociabilidade atual” (SOUSA, 2006, p. 47). 

Fala-se, hoje, muito em violência e é geralmente admitido que é quase um estado, 
uma situação característica do nosso tempo. Todavia, dentre as violências de que se 

                                                           
7
 A palavra idiota, vem do grego idiótes, significando “aquele que só vive a vida privada, que recusa a 

política, que diz não à política” (CORTELLA, 2012, p. 08). 
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fala, a maior parte é sobretudo formada de violências funcionais derivadas, enquanto 
a atenção é menos voltada para o que preferimos chamar de violência estrutural, 
que está na base de produção das outras e constitui a violência central e original. 
Por isso, acabamos por apenas condenar as violências periféricas particulares 
(SANTOS, 2006, p. 55). 

Sem tal direcionamento das ações políticas e sociais, tangenciaremos os 

problemas que motivam a violência, combatendo apenas seus efeitos, ou suas causas mais 

superficiais, contribuindo, dessa forma, para a instalação do caos social e da barbárie. Se a 

generalização da perversidade não for descontinuada por alguma forma de intervenção 

política mais ampla, que promova um novo ethos social que se oriente para além do capital 

– numa tentativa de (re)construção de uma consciência universal –, estará instalado o 

“sistema da perversidade” (SOUSA, 2006, p. 55-56), resultado nefasto da “[...] legitimação 

do dinheiro em estado puro, da competitividade em estado puro e da potência em estado 

puro, consagrando, afinal, o fim da ética e o fim da política”. E já não estaríamos a vivenciar 

tal realidade nefasta? 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Para os defensores do neoliberalismo e para os entusiastas da reestruturação 

produtiva, conforme descrevemos acima, a educação escolar teria a capacidade de 

promover o desenvolvimento do sistema econômico como um todo e aplainar as 

desigualdades sociais. Assim, os “gastos” com educação seriam justificados pelo retorno 

garantido na economia, que gerariam, outrossim, ganhos também sociais, ou seja, “A ideia-

chave é de que a um acréscimo marginal de instrução, treinamento e educação, 

corresponde um acréscimo marginal de capacidade de produção” (FRIGOTTO, 1998, p. 41). 

Essa relação mecânica entre causa e efeito nunca foi objetivamente comprovada, ao 

contrário, o que a realidade brasileira e da América Latina, nas décadas de 1980-1990, 

mostra é que: 

[...] os índices de escolarização melhoraram significativamente. Ainda com amplos 
setores de população adulta excluídos do direito à educação, os níveis médios de 
acesso à escola por parte das crianças e dos jovens latino-americanos tenderam a 
aumentar durante o citado período. O dado, certamente alentador, longe de 
confirmar a correlação direta entre educação e desenvolvimento, não consegue 
ocultar uma brutal realidade: a América Latina é a região mais injusta, mais desigual 
do planeta. Uma região que possui o maior número de pobres de toda a sua 
dramática e colonial história: mais de 210 milhões de pessoas vivem (ou melhor, 
sobrevivem) abaixo da linha de pobreza. Em outras palavras, hoje, a metade da 
população latino-americana é pobre (GENTILI, 1998, p. 57). 
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Muito embora os dados sejam reveladores da não correspondência entre 

investimentos em educação e aumento da produtividade, muito menos de melhoria nos 

indicadores sociais, ainda está muito em voga a ideia que a melhoria de nossa capacidade 

produtiva e, pari passu, dos indicadores sociais, perpassa pela melhoria da educação geral 

da população. “Essa concepção de educação como „fator econômico‟ vai constituir-se numa 

espécie de fetiche, um poder em si que, uma vez adquirido, independentemente das 

relações de força e de classe, é capaz de operar o „milagre‟ da equalização social, 

econômica e política entre indivíduos, grupos, classes e nações” (FRIGOTTO, 1998, p. 18). 

É preciso, pois, esclarecer que tipo de educação está sendo pensada para os 

trabalhadores. Não é uma educação omnilateral – aquela orientada para a formação do 

indivíduo em todas as suas dimensões, tanto físicas, quanto psíquicas; para os mais 

variados aspectos da vida – mas uma educação instrumental, tecnicista, voltada para a 

preparação de mão de obra especializada para atuar no mercado de trabalho em constante 

mutação, marcado pela inserção, cada vez mais intensa, das “máquinas inteligentes” no 

processo produtivo – naquilo que tem-se denominado de III Revolução Industrial –, que tem 

deixado milhões de pessoas desempregadas ou no subemprego (ANTUNES, 2002).  

É para enfrentar tal realidade, marcada pelas transformações na ordem 

produtiva, que os governos, principalmente os dos países periféricos, aqueles mais 

dependentes dos investimentos e ingerências dos organismos internacionais – Banco 

Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL), dentre outros – realizaram, já a partir da década de 1990, uma ampla 

reforma educacional dentro dos princípios preconizados por tais organismos. Para Gentili 

(1998, p. 15): 

Os programas de estabilização e reforma econômica aplicados nos países latino-
americanos possuem, entre eles, uma notável homogeneidade. Essa característica 
também pode ser identificada nas propostas de reforma educacional levadas a efeito 
na região. Tal regularidade verifica-se na expansão de um mesmo núcleo de 
diagnósticos, propostas e argumentos “oficiais” acerca da crise educacional e de 
suas supostas saídas, assim como na circulação e no impacto (direto e indireto) que 
os documentos e “recomendações” do Banco Mundial e do FMI têm na definição das 
políticas públicas destinadas a esse setor. 

Flexibilidade nos tempos e espaços formativos, formação elementar básica 

voltada para criação de competências e habilidades requisitadas pelo mercado de trabalho, 

“aprender a aprender” ou “aprender por toda a vida”, não diretividade, são só algumas das 

características que se vinculam a essas reformas no seu nível propriamente pedagógico. 

Além destas, propõe-se, no nível da gestão, um gerenciamento nos moldes empresariais, 

admitindo-se que a problemática maior da educação pública não está na falta de recursos, 
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mas na falta de eficiência na sua aplicação. A crise educacional resultaria, nesse sentido, da 

falta de eficiência e eficácia administrativas (GENTILI, 1998). 

Nesse cenário, fica difícil compreender a escola como um espaço revolucionário, 

de construção democrática e de transformação social. Se é verdade que ela não é “[...] nem 

redentora dos injustiçados e nem reprodutora das desigualdades sociais e, sim, uma das 

mediações pelas quais mudanças sociais em direção da democracia podem ocorrer” 

(MELLO, 1987, p. 22 apud LIBÂNEO, 1994, p. 35), torna-se muito mais complexa a 

construção desses espaços de mediações na atual conjuntura do capitalismo neoliberal, que 

encara a educação não como um bem social, mas como mais uma mercadoria a ser 

disputada pelos que tem competência para tal. 

Nesse cenário nada alentador para a educação pública, é mister uma ação ainda 

mais efetiva, objetiva e radical, ou seja, que se direcione à raiz do problema, na tentativa de 

frear os avanços da lógica privatista em educação, da sua mercadologização, se quisermos 

construir uma sociedade verdadeiramente democrática. 
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