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RESUMO: O artigo norteia-se pela intenção de incitar a reflexão acerca das implicações da ideologia 
neoliberal sobre o papel da educação. Partindo do pressuposto da educação pública enquanto agente 
equalizadora das condições sociais, o que pode ser depreendido, a partir das contribuições teóricas das 
quais se vale a discussão proposta, que o que se tem de fato é uma reprodução do sistema econômico a 
partir da ideologia adotada pelo o sistema educacional, do que decorre a grande controvérsia da função da 
educação. Ao se fundar nos princípios de ordem econômica, o sistema educacional ao invés de retificar 
as discrepâncias sociais, ratifica-os. Em vez de corroborar para a emancipação dos indivíduos tornando-
os autônomos e capazes de exercerem suas individualidades, o sistema educacional toma como premissa 
formar uma massa de trabalhadores alienados que veem no trabalho a razão de ser, e não trabalho 
enquanto construção histórica do homem. Neste sentido, o presente trabalho, fundamentado em seus 
referenciais teóricos, propõe uma visão crítica e reflexiva a respeito da imbricação entre os interesses 
neoliberais e educação pública.    

PALAVRAS-CHAVE: desigualdade social; educação pública; ideologia neoliberal.

INTRODUÇÃO 

A educação, em um contexto econômico cada vez mais competitivo, adquire o caráter de salvadora 
sendo apontada como o instrumento de ascensão e equidade social.  Reconhecida como uma variável 
política estratégica capaz de intensificar o crescimento de renda, produzir a modernização ou construir 
uma sociedade justa. (CUNHA, 1980, p.16)

No entanto a crença na função da escola enquanto formadora de sujeitos livres, autônomos e 
capacitados para disputarem por suas condições de vida, encobre as desigualdades sociais, a concentração 
dos recursos e das oportunidades e transfere a responsabilidade dos êxitos ou fracassos ao mérito ou a 
má vontade dos indivíduos. 

O sistema econômico, não só se vale da educação para se isentar dos malefícios causados à 
sociedade, como a utiliza enquanto instrumento de sua reprodução. De modo que economia e educação 
se mostram estreitamente ligadas, numa relação de sobreposição na qual a educação institucionalizada, 
ou seja, o sistema educacional, mesmo estando, a priori, fundamentada em uma lógica de humanística, de 
emancipação do homem, revela, através de suas práticas, ser na verdade grande reprodutora do sistema 
econômico onde o homem esta subsumido ao capital.

A absorção de fundamentos propriamente econômicos pela educação não deve ser entendida como 
natural, ela se desenvolve pelo avanço do pensamento neoliberal orientando as estratégias nacionais de 
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crescimento, desenvolvimento, e modificando o papel do Estado. (Almeida e Carvalho, 2000) 
E é justamente dessa adoção ideológica que decorre a grande contradição por parte do sistema 

educacional. Ao reproduzir a administração tipicamente capitalista a escola se afasta, e mais do que isto, 
nega os princípios pelos quais deveria nortear-se. Isto porque, como enfatiza Paro (1999), os objetivos 
inerentes à empresa capitalista não são só diferentes, mas antagônicos aos que devem ser buscados pela 
escola.

Mas se existe de fato essa imbricação entre os interesses econômicos e educação, de que se vale 
o discurso neoliberal a fim de converter a educação em sua reprodutora? E quais são as implicações 
individuais e sociais desta subserviência da escola à economia? No intuito de, ainda que minimamente, 
entendermos tais questões se faz necessário nos atentarmos aos princípios liberais a fim de apreendermos 
o real caráter da educação norteada por tais fundamentos, e seus desdobramentos na manutenção de uma 
dada conjuntura.

O PENSAMENTO LIBERAL E EDUCAÇÃO 

O Liberalismo é um sistema de crenças e convicções, isto é, uma ideologia. Todo sistema de 
convicções tem como base um conjunto de princípios ou verdades, aceitas sem discussão, que formam o 
corpo de sua doutrina ou o corpo de ideias nas quais ele se fundamenta (CUNHA 1985, p.28). 

Partindo da mesma lógica, por Neoliberalismo, entende-se uma superestrutura política e ideológica 
resultado de processo de mutação do capitalismo moderno (THERBORN, 1995), fundamentada nos 
princípios liberais. Sendo eles: o individualismo, a liberdade, a propriedade, a igualdade e a democracia. 
Se observarmos, todos estes conceitos fazem menção à noção de equidade e à valorização dos atributos 
individuais, mas ao longo desta reflexão poderemos apreender a grande ambiguidade destes termos 
quando tratados a partir da lógica do capital.

Embutida nos princípios do Liberalismo a “liberdade” pressupõe que todos os indivíduos sejam 
igualmente livres na busca por uma posição social vantajosa, isto em decorrência de suas competências 
pessoais combatendo a noção de posições pré-determinadas socialmente. No entanto a crítica a este 
discurso parte do argumento de que as pessoas e os grupos se desenvolvem a partir de situações de poder 
e propriedade que não dependem de suas vontades Paro (1999). De modo que é prevista igual liberdade, 
mas para pessoas que dispõem de materialidades diferentes.

E se considerarmos que, como já afirmara Polanyi (1944), em uma sociedade capitalista, onde o 
poder de mando é predominantemente do sistema de mercado, toda fonte de renda pressupõe a venda de 
alguma coisa, à classe trabalhadora restaria a venda de sua força de trabalho na barganha pelas condições 
materiais de reprodução social. E é justamente neste ponto que a escola desempenha sua função. Por ser 
ela um dos aspectos cruciais para a formação de trabalhadores Bernardo (1989). Mas então, agora resta-
nos questionarmos, como e baseada em que, a escola desempenha a função que lhe é confiada? 

Ao tratar sobre, o que o autor denomina de produção de trabalhadores, Bernardo (1989) parte 
de um modelo de análise em que esta produção se da no mesmo nível que a produção de qualquer 
bem ou serviço capitalista. Deste modo, no produto a ser produzido, no trabalhador, são introduzidos 
investimentos com vista à maximização dos lucros á serem obtidos.

A grande expressão dessa tendência pode ser verificada a partir da Teoria do Capital Humano 
Shultz (1973).  O autor defende a incorporação dos investimentos em capital humano na análise 
interpretativa do desenvolvimento econômico. Segundo ele a instrução seria o maior investimento em 
capital humano, e que as habilidades não são inatas, devendo ser adquiridas ou aperfeiçoadas ao longo 
do processo de instrução. Deste processo resultaria a maior capacidade de auferir rendas por parte dos 
futuros trabalhadores, tendo então a escola um papel crucial na disseminação de tais instruções. Caberia 
a instituição educacional descobrir e cultivar o talento potencial Shulz (1973). 

O argumento apresentado por Shultz (1973) e a analogia feita por Bernardo (1989) ao constatar as 
similaritudes entre a produção feita pela escola e uma tipicamente capitalista, traduzem-se na afirmação 
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de que:

 [...] uma das funções do sistema educacional é agir como um dispositivo para descobrir e 
selecionar o talento potencial. A analogia com despesas para a exploração é, realmente, evidente. 
São de conhecimento geral as vantagens do investimento na exploração do petróleo e no 
aperfeiçoamento das técnicas extrativistas. De modo semelhante, é “lucrativa” a existência de 
um sistema educacional organizado para descobrir talento humano, e que busca desenvolver a 
sua técnica para alcançar este objetivo. (ECKAUS, 1962 apud SHULTZ, 1973, p.56)

Nesse contexto, como afirma Frigotto (1998), a sociedade passa á ser ela mesma expressão da 
concepção própria da ideologia liberal e neoliberal, onde a divisão em extratos sociais é justificada pelas 
escolhas, esforço, riscos, vontade, dedicação, e competência dos indivíduos ou dos grupos sociais.

Nesta direção reforça-se, e mais do que isso, atribui demasiada força à noção de meritocracia, 
entendida pelo o poder da inteligência que, nas sociedades industriais, estaria substituindo o poder 
baseado no nascimento ou na riqueza, em virtude da função da escola. (BOBBIO, 1998, p. 747)

Subsidiado por tais argumentos, o investimento em “capital humano” passou a constituir-se na 
chave de ouro para resolver o enigma do subdesenvolvimento e das desigualdades internacionais, regionais 
e individuais (FRIGOTTO, 1998, p.37). Por conseguinte, a educação é veementemente apontada como 
a possibilidade de sanar os problemas sociais e impulsionar o desenvolvimento. 

 AS CONTRADIÇÕES DA EDUCAÇÃO ORIENTADA PELO VIÉS NEOLIBERAL 

A grande debilidade da teoria de Shultz (1973), e de modo mais abrangente, da crença na função 
da educação sob o pressuposto Liberal, se da pela superestimação da mesma e de sua efetividade enquanto 
equalizadora das chances entre os indivíduos. 

Ao prever que a todos, será garantido o acesso as posições mais elevadas, em detrimento de suas 
aptidões pessoais, pressupõe-se que a oferta de educação ocorrerá quantitativa e qualitativamente igual 
para todos os segmentos sociais. Contudo, como enfatiza Cunha (1980):

Primeiro, a escada, isto é as oportunidades de escolarização, não é franqueada a todos. O 
atendimento do sistema educacional é extremamente desigual entre as diversas regiões do 
país e, em cada uma, entre as classes sociais. Segundo, mesmo onde há maior atendimento, 
verifica-se uma grande desigualdade na qualidade da educação. Ora, o que conta, em termos 
de qualificação, é o produto da educação, e se esse é desigual, em termos de qualidade, não se 
pode dizer que há igualdade de oportunidades mesmo quando o atendimento do sistema escolar 
é amplo. (CUNHA, 1980, p. 55)

Contudo, a ineficiência da educação na função de equiparar as chances entre os indivíduos pode 
ser percebida se considerarmos que ela não é capaz de anular as diferenças que dizem respeito á origem 
de cada sujeito, intrínsecas aos grupos sociais. Isso porque, cada ser é portador de conhecimentos, 
experiências e práticas que antecedem ou mesmo ultrapassam o ambiente escolar e que, no entanto, se 
tornam mais latentes no meio educacional que passa a atuar como dispositivo de diferenciação entre os 
indivíduos. 

Considerar que as aptidões das pessoas são características inatas consiste em um equívoco. 
Elas decorrem da primeira educação que ocorre no ambiente familiar, associada às condições materiais 
que dizem respeito, segundo Cunha (1980), à alimentação, ao desenvolvimento psicofisiológico, ao 
desenvolvimento de certas destrezas que cada classe social tem como resultado da vida que leva. 
(CUNHA, 1980, p. 55)

Tal afirmação é fortemente representada pelo conceito de Capital Cultural Bourdieu (2007), 
segundo o sociólogo, sob a intenção de apreender a causa das desigualdades do rendimento escolar entre 
os alunos seria indispensável considerar o nível de capital cultural portado por cada classe ou fração de 
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classes sociais. O autor critica a teoria do Capital Humano, Shultz (1973), justamente por refutar a noção 
de aptidões inatas.

De acordo com Bourdieu (2007), o Capital Cultural pode existir sob três formas, sendo elas:

No estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado 
objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, 
que constituem indícios ou a realização de teorias, de problemáticas, et.; e enfim, no estado 
institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, como se observa 
em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital cultural – de que é supostamente a 
garantia – propriedades inteiramente originais. (BOURDIEU, 2007, p. 74)

Neste sentido, Bourdieu (1964) contribui ainda com a noção de herança. A partir da qual o autor 
demonstra o processo de transferência de bens materiais e/ou culturais herdados pelos filhos, bens estes 
que garantem uma maior vantagem em relação aos despossuídos de tal capital. Para isso, as famílias 
planejam ações estratégias de conservação de capitais, orientadas para a manutenção ou o aumento do 
patrimônio e, correlativamente para a manutenção ou melhoria da posição do grupo dentro da estrutura 
social. (BOURDIEU 2007) 

A exemplo disso tem-se analogia estabelecida por Bernardo (1989), ao relacionar a formação 
concomitante de trabalhadores e capitalistas por uma mesma instituição de ensino o autor compara a 
situação ao modelo de avião de duas classes onde aos de primeira classe vai ser oferecido um serviço de 
luxo diferentemente do oferecido aos da segunda classe. A componente não-produtiva, no primeiro caso, 
o serviço de luxo, agora pensada no âmbito escolar, segundo o autor, seria uma formação complementar 
dispensada ao filho do capitalista, através de um professor particular, por exemplo, que possibilitará um 
melhor desempenho do filho do capitalista.

Ao atribuir à educação o papel de instrumento de correção das desigualdades produzidas pela 
ordem econômica entende-se por ela a possibilidade de produzir algo diferente do que a economia 
espontaneamente produz. No entanto, como salienta Cunha (1980), além de ser falsa tal inferência, a 
educação legitima a ordem econômica, e, por conseguinte, as injustiças que ela produz. Isso ocorre, 
como aponta Bourdieu (2007), em decorrência do caráter conservador da escola, que ao contrário de 
ser um fator de mobilidade social enquanto “escola libertadora”, legitima as desigualdades sociais, e 
sanciona a herança cultural e dom social tratado como dom natural. (BOURDIEU, 2007, p. 41) 

Ao criticar a crença no papel da educação Souza (2009) chama á atenção para o fato de que assim 
como as políticas assistenciais são desenvolvidas para resolver problemas, contingenciais, facilmente 
reversíveis, 

[...] esse mesmo raciocínio economicista, que abstrai sistematicamente os indivíduos de seu 
contexto social, que também transforma a escola, pensada abstratamente e fora de seu contexto, 
em remédio para todos os males de nossa desigualdade. (SOUZA, 2009, p. 17)

Ademais, na dinâmica econômico-social da produção de capacidade de trabalho referenciada 
por Bruno (1996), a educação, ao contrário do que dizia a Teoria do Capital Humano, desempenha uma 
função muito aquém da vislumbrada pela teoria economicista. Isso segundo o autor, em decorrência da 
primazia do capital na oferta e formas de exploração da força de trabalho que estão na base dos distintos 
padrões de acumulação de capital. 

O que pode ser verificado ao observarmos que a debilidade da escola se torna mais evidente se 
a considerarmos inserida no contexto de alta competitividade na alocação dos postos de trabalho e sob 
a emergência do discurso capitalista apoiado no conceito de Competência, que representa um conjunto 
de habilidades e atitudes [...] que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores 
desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidades das pessoas. (FLEURY e FLEURY 
2001, p.185)
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Neste modelo, as características valorizadas pelo capital não só não competem exclusivamente 
à educação formal como intensificam as diferenças entre as classes por reafirmarem as desigualdades de 
acesso ao capital cultural por parte dos indivíduos. Com base no argumento de valorizar as especificidades 
inatas do trabalhador é escamoteado o fato deles terem tido, ou não acesso às condições necessárias para 
desenvolverem tais capacidades.

Como pode ser apreendido pelos apontamentos dos autores referenciados, e sintetizado por 
Almeida e Carvalho (2000), a qualificação e o conhecimento da força de trabalho somente se efetivam 
em retornos, se estreitamente vinculadas e orientadas às necessidades das empresas. 

De acordo com Oliveira (2003), são vários os mecanismos e estratégias que visam restringir a 
interferência do Estado sobre a gerência da educação, sob o argumento neoliberal de que o setor público 
seria incompetente em tal atividade. No entanto o autor chama-nos á atenção para a ameaça que isso 
representa para as conquistas das classes trabalhadoras. Pois como aponta Frigotto (2000), reduzir a 
educação a uma dimensão econômica implica a preparação de sujeitos, exclusivamente para mão-de-
obra.

Ao negar a função que deveria lhe caber, o sistema educacional corrobora com a exploração e a 
alienação dos indivíduos, o que pode ser depreendido da afirmação de Paro (1999), ao dizer que:

 assim a escola tem contribuído muito mais para o mercado de trabalho, não quando tenta 
diretamente formar profissionais para exercer suas funções no sistema produtivo,mas quando 
deixa de lado suas outras funções sociais relacionadas à dotação de um saber crítico a respeito da 
sociedade do trabalho alienado, pois não preparar para a crítica do trabalho alienado é uma forma 
de preparar para ele. (PARO, 1999, p. 09) 

Reduzidos à sua força de trabalho e despossuídos de outra finalidade senão a inserção no mercado 
de trabalho, os sujeitos mercantilizam também suas subjetividades, o que incide na formação de seus 
interesses, vontades, consciência e referenciais de conduta. (MACHADO, 1998)

Este cenário se torna cada vez mais acirrado com a ênfase, cada vez maior, em conceitos como 
qualidade e competência, (MACHADO1998), e os se não de origem mercantil, como rentabilidade, 
competitividade, produto, cliente etc., (OLIVEIRA, 2003), sendo incorporados pelas práticas 
escolares.

Neste sentido a competição torna-se rotina para os que necessitam vender sua força de trabalho, 
originando, para além da luta entre classes, uma competição intra- classe, horizontalizada. Na busca pela 
satisfação individual de suas necessidades, os sujeitos [...] são desencorajados a refletir sobre a totalidade 
concreta e a se mobilizar em direção a qualquer iniciativa que extrapole e questione estas relações, que 
se volte para uma ação conjunta de busca de uma alternativa de melhoria coletiva (MACHADO, 1998, 
p. 21).

A busca incessante pela adequação ao mercado de trabalho proposta pela formação oferecida 
de pela escola, que aliena e impossibilita os indivíduos de terem uma visão geral do contexto em que 
estão inseridos e que legitima as desigualdades sociais, somada ao alto nível de competitividade sob 
o pressuposto de liberdade de auferir rendas condizentes à dedicação e ao esforço despendido, e, por 
conseguinte a falta de reconhecimento de classe, a atomização dos indivíduos, são fatores que contribuem 
para a perpetuação de um ciclo de produção e reprodução de desigualdades sociais. Desigualdades estas 
que são, banalmente, justificadas pelo argumento da meritocracia e da liberdade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na sociedade tipicamente capitalista na qual vivemos a divisão entre as classes implica em 
enfrentamento para uns e questão de ordem natural para outros. No entanto, o que temos assistido é que a 
noção de possibilidade de ascensão social via iniciativa e empenho pessoal é quase, se não, hegemônica 
entre os vários segmentos sociais. 

Neste contexto a educação aparece com a grande propulsora do desenvolvimento individual e 
social capaz de sanar os déficits sociais e os desmantelos do Estado.
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Com a demonização do Estado, Souza (2009), em decorrência das falhas na representação da 
sociedade, e sob o discurso liberal assentado no principio de atrelar interesses econômicos e sociais, a 
gerência da educação é cada vez mais transferida às iniciativas privadas Oliveira (2003). 

Do que se poderia esperar de uma educação administrada, em grande medida, pelo capital, 
norteada pelos princípios liberais, sobretudo pela noção de liberdade que, como já vimos apresenta grande 
ambigüidade quando tratado pela lógica do liberalismo, se não uma reprodução do sistema econômico? 

Pensar em uma sociedade diferente requer repensar no processo de formação das pessoas, e 
enquanto este não se transforme a real equidade social subsistirá apenas no mundo das idéias. Isso 
porque, para além da concentração dos meios de produção material, o monopólio do conhecimento e 
da valorização ou desvalorização dos saberes, e, por conseguinte, a redução do individuo à sua força de 
trabalho concorre para perpetuação das desigualdades.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marilis; CARVALHO, Ruy. Educação e desenvolvimento econômico: uma questão 
recolocada. III congreso latinoamericano de Sociologia del Trabajo. Buenos Aires, maio de 2000. 
Disponível em acesso em 12.05.2016.
BERNARDO, João. A produção de si mesmo. Educação em Revista. nº 10 Belo Horizonte, 1989.
BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 1. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.
BOURDIEU, Pierre. Escritos da educação. Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani (organizadores), 9. 
ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.
BRUNO, Lúcia. Educação, qualificação e desenvolvimento econômico. In: BRUNO, Lúcia (org.) 
Educação e trabalho no capitalismo contemporâneo. São Paulo: Atlas, 1996. p.91-124.
CUNHA, Luis Antônio. Educação e Desenvolvimento social no Brasil. Rio de Janeiro: F. Alves, 
1980.
FLEURY, Maria Tereza; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. Revista de 
Administração Contemporânea, vol.5, no. spe, Curitiba, 2001, p.183-196.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação, crise do trabalho assalariado e do desenvolvimento. In: FRIGOTTO, 
Gaudêncio (org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de século. Petrópolis: Vozes, 
1998.p.25-54
MACHADO, Lucília. Educação Básica, empregabilidade e competência. Trabalho & Educação. Nº 3. 
Belo Horizonte, UFMG, jan/jun, 1998.p.15-31.
OLIVEIRA, Ramon. A (Des)qualificação da educação profissional brasileira. São Paulo: Cortez, 
2003.
PARO, Vitor Henrique. Parem de preparar para o trabalho!!! Reflexões acerca dos efeitos do neoliberalismo 
sobre a gestão e o papel da escola básica. In: Ferretti, Celso João et alli; orgs. Trabalho, formação e 
currículo: para onde vai a escola. São Paulo, Xamã, 1999, p. 101-120 
POLANYI, Karl. A Grande Transformação: as origens de nossa época, Rio de Janeiro, Editora Campus, 
1944.
SCHULTZ, Theodore. O valor econômico da educação. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1973.
SOUZA, Jessé. A ralé brasileira. Quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009.
THERBORN, Göran. A crise e o futuro do capitalismo. In: SADER, Emir; GENTILI, Pablo. Pós-
neoliberalismo – as políticas sociais e o estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p.39-
50.


