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É de domínio comum a fala de muitos educadores em relação a finalidade da educação, no que 
se refere a aprendizagem, visando oportunizar ao aluno o desenvolver de seu senso crítico e 
de sua autonomia, mas ao lançar um olhar claro, fundo e largo sobre a educação percebe-se a 
necessidade de reflexão a partir da situação do contexto social a qual esta educação se insere. 
É esse contexto que a caracteriza e que lhe confere especificidade. Fazendo referência a 
educação brasileira, Rios, (1999), afirma que as instituições escolares estão organizadas de 
um modo específico nos moldes do sistema capitalista.  
 
Nesse contexto os educadores deparam-se com o desafio de educar sob as influências 
ideológicas do sistema neoliberal, distanciando assim da finalidade da educação, considerando 
que tal sistema constitui numa doutrina com base econômica, e se reveste de uma forte carga 
ideológica correspondente a nova fase do desenvolvimento capitalista que se organiza para 
realizar um novo padrão do capital, a partir de um alto grau de concentração, seja no setor 
produtivo, seja no setor financeiro.  
 
É uma ideologia que procura responder a crise do Estado ocasionada pela Globalização. O 
objetivo deste trabalho é destacar algumas intencionalidades ideológicas, políticas e 
econômicas que estão presentes no discurso neoliberal, o papel estratégico da retórica 
neoliberal atribuídos a educação com seus respectivos objetivos e conseqüentemente o reflexo 
de tal sistema no cotidiano das escolas.  
 
A instituição escolar num contexto neoliberal  
O neoliberalismo constitui hoje o marco de referência ideológico, político e econômico que 
orienta as ações e as decisões governamentais em grande parte dos países, desenvolvidos e 
em desenvolvimento. As políticas educacionais são um dos cenários privilegiados para a 
aplicação das propostas de ajuste neoliberal, (Gentili, 1995).  
 
O autor ainda afirma que, pensando na instituição escolar como um espaço de circulação da 
ideologia, estaremos pensando, a partir do “poder da educação”, nos mecanismos de poder 
presentes na escola e na ação dos educadores. Queiramos ou não há uma dimensão de poder 
que permeia toda a sociedade, e se tratando de educação ganha uma feição bem 
característica.  
 
Alves (1996), faz algumas referências as mentiras do discurso neoliberal aplicados na 
educação. Para esse autor, quando se fala que a educação funciona mal porque se gasta mal, 
significa a transferência da crise da educação para o gerenciamento. Não se pode negar a 
necessidade de formas mais eficazes de aplicar o dinheiro público, mas com esse discurso o 
neoliberalismo encobre a redução de investimento na educação e como conseqüência percebe-
se a escassez de recursos para manter as necessidades básicas nas instituições escolares.  
 
No entendimento do autor supra quando aparece no discurso neoliberal que os principais 
responsáveis pela crise da educação são os professores, são os próprios profissionais na 
educação, que não tem competência para ensinar, eles estão expressando o desejo de um 
sistema escolar como se fosse um mercado, escolas pensadas como empresas que devem 
produzir para competir; deixando assim de fazer parte do campo social e político.  
 
Outra fala neoliberal destacada pelo autor em foco é de que a educação não se articula no 
mercado de trabalho. O mercado fornece indicações e a educação deve ajustar-se a ele. Nessa 
perspectiva, percebe-se que a educação está deixando de ser um direito do educando para 
gradativamente transformar-se em mercadoria.  
 
Para melhor compreensão desta ideologia dominante, Marrach (1996), mostra o papel 
estratégico da retórica neoliberal atribuídos a educação e os objetivos determinados que são 
basicamente três:  
 



atrelar a educação escolar à preparação para o trabalho e pesquisa acadêmica ao imperativo 
mercado ou as necessidades da livre iniciativa. Percebe-se que o mundo empresarial deseja 
uma força de trabalho qualificada, apta para a competição no mercado nacional e 
internacional. As grandes empresas controlam a produção científica e colocam-na a seu 
serviço. 
 
tornar a escola um meio de transmissão dos seus princípios doutrinários. Surge aqui a 
adequação da escola a ideologia dominante, pois esta tem um papel importante na sua difusão 
oficial. 
 
Fazer da escola um mercado para os produtos da indústria cultural e da informática. Explicita a 
idéia de fazer a escola funcionar de forma semelhante ao mercado, a autora citada destaca 
aqui uma contradição; enquanto no discurso, os neoliberais condenam a participação direta do 
Estado no financiamento da educação, na prática aproveitam os subsídios estatais para 
divulgação de seus produtos didáticos e paradidáticos no mercado escolar.  
Tais objetivos nos levam a perceber que no Brasil, quer dentro da escola, quer no espaço da 
sociedade, a influência desse sistema que varreu o mundo, parece se instalar para ficar.  
 
O patrimônio nacional, resultado de tantas lutas, vai sendo privatizado. O discurso neoliberal 
ganha corpo e espaço na mídia. Os partidos da esquerda se debatem em crises internas e 
sobretudo na sua dificuldade de construir um discurso e uma prática que respondam ao 
discurso e a prática neoliberal. Os sindicatos não souberam se posicionar face a nova 
conjuntura nacional e internacional. Até a linguagem mudou e todos se apressam a incorporar 
as novas palavras de ordem do jargão neoliberal. 
Garcia, 1996, p. 149  
 
Mediante o espaço já ocupado pelos neoliberais, a impotência e falta de posicionamento dos 
partidos da esquerda e dos sindicatos, do prejuízo que a educação vem sofrendo conforme 
citado pela autora em foco, percebe-se a necessidade urgente de uma transformação 
educacional, política e econômica para que ocorra uma reconstrução na sociedade. A 
modernidade deve considerar o volume imensurável da ciência e da técnica com a democracia 
social beneficiando assim o destino de toda humanidade.  
 
No Brasil, a modernização neoliberal assim como as anteriores não toca na estrutura piramidal 
da sociedade. Apenas amplia a sua verticalidade, o que se nota pelo aumento do mínimo de 
desempregados, de moradores de rua, de mendigos, etc. Em outras palavras a pirâmide social 
se mantém e as desigualdades sociais crescem. Para a educação, o discurso neoliberal, parece 
propor um tecnicismo reformado onde os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais 
da educação se convertem em problemas administrativos, técnicos, de reengenharia. A escola 
ideal deve ter uma gestão eficiente para competir no mercado. O aluno se transforma em 
consumidor de ensino, e o professor, em funcionário treinado e competente para preparar seus 
alunos para o mercado de trabalho, para fazer pesquisas práticas e utilitárias e para 
desenvolver competências e habilidades necessárias à sua vida e a constituição de uma 
sociedade verdadeiramente democrática.  
 
Seres aptos para governar a si mesmos, poderão surgir assim que for recuperado o sonho e 
fantasia criadora para em vez de mundializar o mercado, mundializar os hábitos culturais de 
solidariedade, de respeito e conseqüentemente fluirá o desenvolver do poder pessoal e a 
qualidade de vida, pois a educação não é pré-condição da democracia e da participação, mas é 
parte, fruto de expressão do processo de sua constituição. 
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