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Resumo 
 
A investigação a seguir tem como objetivo compreender criticamente a relação entre o avanço 
tecnológico e sua influência no universo da educação. Neste contexto investigamos a 
vinculação do mercado de trabalho, uma nova reestruturação capitalista e a 
internacionalização da economia num processo chamado globalização. 
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Introdução 
 
A globalização ou o globalismo, segundo Ulrich Beck (1999) não é um fenômeno recente, pois 
podemos identificar este processo em diversos momentos históricos, porém, sem dúvida, que 
sua consolidação iniciou-se na década de 1970 e tem se expandido desde então. 
 
O mundo está globalizado e os países pobres têm sido arrastados, nesta dinâmica por 
imposição e domínio dos países desenvolvidos e de grande poder econômico. Estes países, os 
subdesenvolvidos e pobres, são peças fundamentais nessa nova conjuntura do capitalismo 
mundial, pois se sujeitam às imposições, regras de mercado e a lógica do capital daqueles.  
 
As transformações que ocorrem em nível global e local são complexas e cheias de 
contradições. O trabalho manual necessita cada vez mais de conhecimento técnico e científico. 
E quanto mais especialização e conhecimento há por parte do trabalhador, quanto mais 
inovações tecnológicas se possui, mais se alarga o fosso entre este e uma classe empresarial 
que detêm o poder político e econômico. 
 
Sendo assim, essa classe dominante mantém o controle do Estado e de seus mecanismos de 
organização social. A escola, por sua vez, sendo um desses mecanismos e com um papel 
essencial na organização produtiva é submetida e organizada para atender as necessidades 
capitais deste segmento social. 
 
Nesse processo verificamos que as transformações educacionais que estamos acompanhando 
são parte integrante das mudanças da esfera produtiva. Estas, por sua vez, atendem as 
demandas da globalização na montagem de um novo mercado de trabalho que vem se 
transformando gradativamente e continuamente diante das novas tecnologias. 
 
Por um conceito de globalização 
 
Existe uma vasta literatura de autores nacionais e estrangeiros como Otavio Ianni, Celso 
Furtado, Ulrich Beck, Paul Hirst e outros que analisam e definem o termo globalização levando 
em consideração os seus diversos aspectos. Optamos pela perspectiva teórica de Lizt Vieira 
(1999) que busca analisar o fenômeno da globalização abordando seus principais aspectos 
simultaneamente. Vieira desenvolve um conceito de globalização a partir de cinco dimensões, 
a saber: econômica, política, social, ambiental e cultural. Desta forma, a globalização não se 
restringe aos processos econômicos, como a circulação de capitais, a ampliação dos mercados 
ou a integração produtiva em escala mundial. Pela sua amplitude, além da econômica, associa-
se aos fenômenos sociais e culturais configurando-se em um caráter multidimensional. 
Então para Vieira (1997,p.74) 
 
“A globalização implica uma nova configuração espacial da economia mundial, como resultado 
geral de velhos e novos elementos de internacionalização e integração. Mas se expressa não 
somente em termos de maiores laços e interações internacionais de organização econômica e 
social, consumo, vida ou pensamento, que resultam no jogo das pressões competitivas do 
mercado, das experiências políticas ou administrativas, da amplitude das comunicações ou da 
similitude das situações problemas impostos pelas novas condições internacionais produção e 



intercâmbio. As principais transformações acarretadas pela globalização situam-se no âmbito 
da organização econômica, das relações sociais, dos padrões de vida e cultura, das 
transformações do Estado e da política.”  
 
Seguindo nossa perspectiva teórica,  compreendemos que as relações sociais e as práticas no 
interior da escola servem como base preparatória para que o jovem ou a criança aceitem, 
quando adultos, as relações sociais do trabalho. Há, portanto, uma educação vinculada ao 
mundo do trabalho seja na forma cognitiva ou na prática.  
 
Ressaltamos que foi a partir desta concepção, ou se preferir, dessas necessidades do 
capitalismo que surgiram, no Brasil, com o desenvolvimento industrial, o sistema de ensino 
profissional objetivando atender as demandas industriais e do setor terciário. Seu 
funcionamento era paralelo ao sistema oficial, recriando em seu interior, de forma bem mais 
nítida, a cisão entre o trabalho manual e intelectual.  
 
Ainda há uma questão crucial neste processo que devemos considerar que é o avanço 
incondicional das novas tecnologias e a organização do trabalho e sua vinculação a educação.  
 
Neoliberalismo e Educação 
 
A globalização vista desta forma expressa fatores econômicos, sociais, políticos e culturais do 
capitalismo atual. Comparado as décadas anteriores o capitalismo está em processo de 
reestruturação. No interior destas transformações podemos identificar uma construção 
ideológica na qual está inserida a ideologia neoliberal preconizando a liberalização da economia 
e a desobrigação do Estado na interferência nas questões sociais. 
 
Essas transformações afetam diretamente a educação. Segundo Libâneo (2005, P 52): 
“a) exigem um novo tipo de trabalhador, ou seja mais flexível e polivalente, o que provoca 
certa valorização da educação formadora de novas habilidades cognitivas e de competências 
sociais e pessoais; 
b) levam o capitalismo a estabelecer, para a escola,finalidades mais compatíveis com os 
interesses de mercado; 
c) modificam os objetivos e as prioridades da escola; 
d) produzem modificações nos interesses, nas necessidades e nos valores da escola; 
e) forçam a escola a mudar suas práticas por causa do avanço tecnológico dos meios de 
comunicação e da introdução da informática; 
f) induzem alteração na atitude do professor e no trabalho docente, uma vez que os meios de 
comunicação e os demais recursos tecnológicos são muito motivadores; “ 
Está posta uma necessidade urgente de pensar e reavaliar o papel da escola frente à 
reestruturação capitalista, pois neste contexto a conjuntura econômica é de internacionalizar a 
economia enquanto a conjuntura política (o neoliberalismo) é a base interna  para a 
preparação e a consolidação dos interesses postos. 
O objetivo primeiro desta nova realidade é manter a hegemonia de capitalismo mundial, 
fortalecendo-o em países ricos e submetendo os países pobres à sua lógica. Assim, são 
implementadas as políticas que criam condições para desenvolvimento deste objetivo 
viabilizado pelas reformas neoliberais e neoconservadoras. Estas reformas, no âmbito 
educacional, levaram os paises ricos a submeterem a escolarização às exigências da produção 
e do mercado. E os organismos multilaterais, como o FMI, o BIRD e outros, construíram uma 
política educacional para os países pobres.  
Para Libâneo (2005, p. 54): 
“(...) além de se empenharem na reformulação do papel do Estado na educação esses mesmos 
organismos estão preocupados com a exclusão social das populações pobres, em razão de 
estas condições constituírem, em parte, fatores impeditivos para o desenvolvimento do 
capitalismo, ou melhor, serem uma ameaça à estabilidade e à ordem nos países ricos.” 
Então, as reformas com base no neoliberalismo, enquanto um conjunto de medidas político-
sociais, viabilizadas pelas instituições citadas, tem um viés ideológico que se sustenta na idéia 
do “mercado como princípio fundador, unificador e da sociedade global competitiva.” Libâneo 
(2005, p. 56). 



Especificamente no Brasil, as políticas educacionais, inseparáveis das reformas econômicas, 
estão direcionadas, para a tão propalada modernização do país, adquirindo características de 
inserção no mundo globalizado, ajustando-se às demandas, exigências e imposições das 
instituições internacionais. 
 
Assim, faz-se presente, nas políticas, o discurso da modernização educativa, da diversificação, 
de flexibilidade, da competitividade, da produtividade, da eficiência e da qualidade dos 
sistemas educacionais, da escola e do ensino, sob a égide destas reformas neoliberais para 
adequar à demandas do mercado. (Libâneo, 2005). 
 
Neste discurso, a educação ingressa-se e passa a funcionar no mercado, perdendo, 
gradativamente, sua dimensão política e social. No entanto, para o neoliberalismo a educação 
tem um papel estratégico e essencial. 
 
Para Marrach (2007), o neoliberalismo atribui à educação 3 objetivos:  
1) Atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e a pesquisa acadêmica ao 
imperativo do mercado ou às necessidades da livre iniciativa. Assegura que mundo empresarial 
tem interesse na educação porque deseja uma força de trabalho qualificada, apta para a 
competição no mercado nacional e internacional. (...) numa profissionalização situada no 
interior de uma formação geral (...) 
2)Tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios doutrinários. O que está em 
questão é a adequação da escola à ideologia dominante. Esta precisa sustentar-se também no 
plano das visões do mundo, por isso, a hegemonia passa pela construção da realidade 
simbólica. Em nossa sociedade a função de construir a realidade simbólica é, em grande parte, 
preenchida pelos meios de comunicação de massa, mas a escola tem um papel importante na 
difusão da ideologia oficial.  
3) Fazer da escola um mercado para os produtos da indústria cultural e da informática, o que 
aliás é coerente com a idéia de fazer a escola funcionar de forma semelhante ao mercado, mas 
é contraditório porque, enquanto, no discurso, os neoliberais condenam a participação direta 
do Estado no financiamento da educação, na prática, não hesitam em aproveitar os subsídios 
estatais para divulgar seus produtos didáticos e paradidáticos no mercado escolar. 
 
O texto citado nos dá clara idéia do esvaziamento da educação da sua essência político-social e 
da criação de um ambiente propício para o desenvolvimento da ideologia neoliberal. 
Percebemos sua vinculação indissociável para a formação voltada para as necessidades do 
mercado de trabalho e, consequentemente, na difusão do ideário neoliberal e sua 
transformação em mercadoria. 
 
Posto isto, ressaltamos que até esse ponto tentamos analisar a relação/integração entre 
globalização, neoliberalismo, educação e formação para o trabalho. Buscamos compreender o 
contexto social e econômico desta relação e algumas especificidades ideológicas no interior das 
transformações globais e locais, enfocando na situação de sujeição da sociedade brasileira aos 
ditames internacionais. Porém, falta ainda investigar o papel das tecnologias educacionais 
inseridas nos aspectos até aqui explorados. É o que faremos a seguir. 
 
As transformações tecnológicas e a educação 
 
Percebemos que o debate em torno dos rumos da educação está se intensificando rapidamente 
e, nele, o principal foco de discussão está sobre as tecnologias na educação e sua correta 
utilização nas escolas. Parece-nos uma revolução tecnológica e científica acontecendo fazendo 
interferência e modificando as relações sociais, econômicas e, claro, educacionais. Já não 
vemos o conceito e prática do trabalho e, até mesmo, a noção de profissão como antes. No 
caso educacional percebemos certa urgência de adaptação a esta nova realidade. 
 
Não temos dúvidas que está posto um novo padrão tecnológico na sociedade brasileira 
resultado desta nova realidade. Entretanto, não compreendemos esta realidade de forma 
determinista, ou seja, a ciência e a técnica assumindo o papel de força produtiva, diminuindo a 
importância do trabalho humano. Nem tampouco temos um sentimento exclusivamente 
pessimista com relação a estas transformações. Se por um lado já dissemos sobre os 



interesses capitalistas construindo sujeição e miséria, exclusão e ignorância, por outro o 
escopo de nosso trabalho é justamente o oposto, desvelar e combater a ideologia dominante 
para criar condições de uso destes avanços tecnológicos com mais justiça social. 
 
Não cabe neste espaço uma análise cronológica das transformações tecnológicas e seus 
aspectos históricos, mas destacamos que foi a partir de segunda metade do século XX que 
vimos um avanço incondicional e revolucionário na microeletrônica. Isto resultou na 
transformação do cotidiano dinamizando o trabalho, a educação, o lazer e até mesmo, os 
hábitos, as necessidades, os costumes etc. Todas as atividades humanas sofrendo mudanças 
por conta do processo de “tecnologização” vigente. 
 
O computador parece ser o instrumento fundamental que embasa estas mudanças. Sua 
aplicação é infindável e num mundo globalizado o computador parece ser sinônimo de 
modernização e imprescindível para o aumento da produtividade. A palavra-chave parece ser 
“informatizar”. Ocorre uma reestruturação de todos os setores da economia e, 
conseqüentemente, no mercado de trabalho.  
 
Segundo Libâneo (2005), os setores mais atingidos foram a agricultura, comércio, indústria e 
serviços. Sendo este último o setor que absorve ou tenta absorver os desempregados dos 
outros setores. E considerando que este setor também tem se transformado bastante, 
mudando o perfil de qualificação dos trabalhadores em razão da incorporação das novas 
tecnologias, formas e técnicas de organização do trabalho.  
 
Outro aspecto fundamental desta mudança é o avanço incontestável das tecnologias da 
informação, tornando o mundo uma aldeia global conectada por vários meios, principalmente, 
pela rede mundial de computadores, a Internet. Ocorre um intenso processo de informatização 
das mídias surgindo novas linguagens comunicacionais, diferentes mecanismos de informação 
digital, o armazenamento das informações e claro, novas possibilidades de educação. 
Para não fugir do contexto geral deste trabalho é bom ressaltar que: 
 
“A informação, do ponto de vista capitalista, constitui um bem econômico (uma mercadoria). 
Sua produção, seu tratamento, sua circulação ou mesmo sua aquisição tornaram-se 
fundamentais para a ampliação do poder e da competitividade no mundo globalizado. Investir 
em informação ou adquirir informação qualificada passou a ser, então, condição determinante 
para o aumento da eficácia e da eficiência no mundo dos negócios.” (Libâneo, p. 68, 2005).  
 
Isto transforma a informação num elemento de divisão e de exclusão social. Evidenciando, 
assim, uma utilização da informação por uma classe social privilegiada e abastada, tornando 
elitizado o seu acesso e dificultando sua democratização. Parece-nos paradoxal, por um lado a 
desobrigação do Estado em atender às demandas populares e, por outro, está posto um 
desafio gigantesco de superação do processo de exclusão social. Como fazê-lo sem a 
interferência do Estado? E a educação como fica? 
Segundo Quadros (1999): 
 
“Neste contexto, a Educação - e a escola como espaço de sua operacionalização - se revela 
como campo privilegiado de produção/difusão de novas práticas/tecnologias que possibilitem a 
promoção da compatibilidade entre os homens e as mudanças que se operam no seu meio 
social, através, sobretudo, do desenvolvimento de competências técnicas individuais e 
personalizadas.  
 
No campo das práticas pedagógicas e educacionais, emerge assim, a necessidade da 
construção de currículos de caráter globalizado, interdisciplinar e continuado, bem como 
modalidades de ensino que incorporem e se adaptem às novas tecnologias, como por exemplo, 
a Educação a Distância, percebida como modalidade que possibilita o rompimento das 
barreiras impostas pelas limitações de tempo e espaço típicas da escola presencial formal e 
que possibilita o aprendizado global e contínuo necessário em uma sociedade pautada na 
informação”. 
 



Parece-nos que a educação pode ser entendida como uma instância de superação e 
democratização das tecnologias. Porém, devemos  permanecer atentos como nos alerta 
Frigotto (apud Quadros, 1999), de a educação: 
 
“(...) ser utilizada como instrumento de conformação social, sendo subordinada a necessidades 
de novas formas de inserção social postas exclusivamente pelo capital e que se pautam nas 
premissas, (...) do fim da sociedade do trabalho e emergência da sociedade da informação, 
pautada em um novo paradigma científico-tecnológico. (...) a Educação como prática social 
que se define nos múltiplos espaços da sociedade, na articulação com os interesses 
econômicos políticos e culturais dos grupos em constante interação no universo social, é 
constituída e constituinte das relações sociais e se apresenta historicamente como um campo 
de disputa hegemônica. Sendo assim, torna-se necessário à qualificação das bases histórico-
sociais das quais emergem as novas exigências educativas e de formação humana para a 
proposição, compreensão e avaliação dos modelos e práticas educacionais que emergem neste 
final de século e que tendem a se materializarem através das políticas de Educação difundidas 
e regulamentadas pelo Estado (...).” 
 
A partir destes pressupostos é que poderemos avaliar a educação como um instrumento da 
superação da exclusão social crescente em nossa sociedade. Evidentemente quando utilizada 
como meio para se atingir estes parâmetros e diminuir as distâncias e as injustiças socias nas 
quais estamos submetidos. Mesmo tendo a consciência de que as trasnformações educacionais 
buscam atender as demandas da globalização e  tenhamos percebido o esvaziamento político-
social na educação com as idéias neoliberais, acreditamos em seu poder de integração e 
interação social.  
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