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                                     RESUMO 

 
O presente trabalho vem discutir as políticas da educação no Brasil 
pelo movimento neoliberal na década de1990. Nessa época a 
população elitizada tentava gerar um ataque violento sobre a 
educação, passando assim por uma importante transformação para 
eliminar todos os problemas, desde que a educação passasse a 
ser algo associado ao mercado globalizado, deixando de serum 
direito de todos e sim um produto comercial, seguindo assim um 
modelo empresarial. O neoliberalismo é uma política que abre 
espaço para a concorrência e oportuniza um novo tipo de 
educação em nosso país, a educação baseada no mercado, 
visando o lucro como fonte de renda para as empresas e 
instituições educacionais. Dentre o contexto apresentado, 
destacam-se os pontos fundamentais na abordagem feita pelos os 
estudiosos da temática, contemplando assim a origem do 
neoliberalismo até a sua ótica de futuro, passando pelas fases do 
desenvolvimento contínuo influência no mercado globalizado e 
capitalista. 
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Políticas Públicas. Educação. 
  
 

ABSTRACT 
 
The present paper discusses the policies of education in Brazil by the neoliberal movement in the 
1990s. At that time, the elitist population tried to generate a violent attack on education, thus 
undergoing a major transformation to eliminate all problems, provided that education became 
associated with the globalized market, leaving the right of all but a commercial product , thus 
following a business model. Neoliberalism is a policy that opens space for competition and provides 
a new type of education in our country, market-based education, aiming for profit as a source of 
income for companies and educational institutions. Among the presented context, the fundamental 
points are highlighted in the approach made by the students of the thematic, thus contemplating the 
origin of neoliberalism until its perspective of future, going through the phases of the continuous 
development influence in the globalized and capitalist market. 
 
Keywords: Neoliberalism. Public policy. Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

O referido artigo aborda atemática das consequências do neoliberalismo para 

com as mudanças ocorridas no ambiente educacional nos últimos anos, dando ênfase 

as consequências e impactos desta reforma, conduzidas sob um olhar da lógica 

neoliberal. Nesse contexto, o texto tem como principal objetivo socializar informações e 

nossos pensamentos sobre a relação do modelo político ideológico caracterizado pelo 

neoliberalismo com as políticas públicas voltadas para a educação de nosso país, e 

refletir sobre suas influências em nosso sistema educacional. 

Para que isso ocorra, buscou-se através de pesquisa teórica, acerca do assunto, 

que visa discutir sobre as consequências e atuações do modelo acima citado, com 

fundamentações sobre o tema, com um olhar social, mais priorizando a educação. O 

trabalho é divido em duas seções intituladas na devida ordem: “A Política Neoliberalista 

e Políticas Públicas na Educação Brasileira”, sendo que o primeiro faz um breve relato 

da doutrina do neoliberalismo com suas consequências e as áreas de abrangências, 

demostrando os governos que perpassaram no Brasil, sendo eles Collor de Mello e 

Fernando Henrique Cardoso. 

No momento seguinte é relatado os reflexos que o sistema de governo 

neoliberal, propôs perante a educação brasileira, as consequências que ocorreram com 

esse modelo de política. Seguida das considerações finais. 

 

A POLÍTICA NEOLIBERALISTA 

 

Apolítica neoliberalista começou a ser implantada em nosso país na década de 

1990 pelo presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Collor, teve a 

continuidade com o governo de Itamar Franco e se consolidou com Fernando Henrique 

em sua gestão. O neoliberalismo é uma doutrina que foi desenvolvida na década de 

1970 e que defende a ideia, a concepção, de liberdade de mercado devendo ter uma 

restrita intervenção do estado sobre a economia, que diz que o estado não deve 

controlar a economia dele, deixar livre para a competitividade e investimentos. No Brasil 

antes da década de 90 o poder e o controle do estado sobre a economia era forte e 

grande, influenciando e controlando o comercio, sem liberdade de mercado, sem muito 

espaço e concorrência ao setor privado, as maiores empresas do país eram estatais. 

Segundo Piaia e Scalabrin (2011, p. 2): 

O liberalismo econômico, política adotada e desencadeada na vigência 
do capitalismo industrial, possui como princípio a lei de oferta e da 
procura, tendo o mercado papel fundamental na regulação da 
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economia e das relações sociais. A prática neoliberal surge no final do 
século XX e se dissemina em grande parte do mundo capitalista; o 
neoliberalismo por meio da crença do poder da livre iniciativa a 
intervenção estatal. 

Entendemos que a política implantada em nosso país no governo Collor trouxe 

grandes avanços com o início das privatizações de empresas estatais, com o mercado 

livre para investimentos privados, oportunizando qualidade nos serviços, produtos e 

concorrência, o mercado poderia se modernizar e ao mesmo tempo exigir investimentos 

do governo para uma sociedade instruída e qualificada para o trabalho. A livre economia 

trouxe esperanças de empregos, melhorias na infraestrutura do país e dentre muitas 

outras esperadas, algo que poderia fazer o país crescer. Com isso, os nossos 

representantes legais passaram a ser pressionados e exigidas mudanças na educação 

e seu sistema no Brasil. 

Conforme Dalberio (2009, p. 28).  

O neoliberalismo é conhecido como o “novo liberalismo”, e corresponde 
a uma nova faze do desenvolvimento do capitalismo, que organiza para 
realizar um novo padrão de cumulação do capital, a partir de um alto 
grau de concentração, seja a partir do setor produtivo ou financeiro. 

Percebemos que a economia e as crises geradas por ela podem mudar toda uma 

política em sua totalidade num país ou mundo com a globalização e a interligação do 

mercado, investimentos do sistema capitalista que rege a economia mundial. Portanto, a 

mudança política no sistema econômico para o neoliberalismo, exigiu do governo e dos 

presidentes do Brasil, a partir da década de noventa, investimentos na educação do 

país e modificação para adequar a realidade e as exigências do mercado. O sistema 

educacional precisava formar pessoas capazes de pensar, agir e intervir, sabendo lidar 

com as tecnologias e seus avanços para não só produzir em quantidade, mas ter 

qualidade, fazer algo competitivo. 

Oliveira (2010, p. 5 e 6) defende: 

A revolução tecnológica desse período exigiu um conjunto de 
significativos de novos saberes, pois esse período representou uma 
sucessão de saltos que partiram da Revolução Industrial à automação 
da produção (processos automáticos, baseados na microeletrônica e na 
informática), conformando o mundo de transportes velozes, da 
telemática, da conquista pelo espaço sideral, dos satélites artificiais, da 
teleconferência, da financeirização das relações econômicas (venda de 
dinheiro pelos bancos), da urbanização, etc. 

Então, o representante do povo, o estado, teria que criar, aprimorar ou colocar em 

prática políticas públicas voltadas para a educação, teria que fazer algo. Pois, o sistema 

educacional de nosso país precisava mudar drasticamente para acompanhar a política 

do neoliberalismo. Oliveira (2010) afirma que “políticas públicas” são o que o 

representante do povo em seu governo, age ou deixa de agir, a ação ou negação dela, 

e trazendo para políticas educacionais é o estado através de seu representante legal, o 

governo, o que se vai fazer, faz ou deixa de fazer em relação à educação.  
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A maioria dos governos neoliberalistas não quer investir no sistema educacional, 

acreditam ser desnecessário, queriam e querem que essas obrigações sejam do setor 

privado, transformando a educação em um mercado, negócio, forma de arrecadar 

dinheiro. 

Piaia e Scalabrin (2011, p. 13) descrevem: 

Percebe-se com isso que os conflitos e consensos entre organizações 
e diferentes grupos sociais são forças antagônicas que compõem a 
sociedade e vão moldando as funções do Estado conforme os 
interesses daqueles que o controlam. Nesse contexto, são fomentadas 
as políticas públicas, ações desencadeadas, no caso brasileiro, nas 
escalas, federal, estaduais e municipais, com vistas ao bem coletivo. 

Agora, questionamos, se nós somos o estado, somos democráticos, colocamos 

através de eleições, do voto, representantes para governar, administrar nossos 

interesses coletivos da sociedade, sabemos que unidos e por interesses comuns fomos 

capazes ao longo do tempo e da história transformar nossa realidade com o movimento 

social, com a insatisfação, mudamos a Brasil colônia para o Brasil Império, depois para 

uma República e de lá para cá houve avanços e conquistas importantes. Por que nós 

brasileiros desejamos políticas eficazes principalmente na área da educação e espera, 

as ações dos governantes, sabendo que tão pouco vai fazer? Por que nós o estado, não 

agimos? Por que nós não fazemos política? Por que nós não exercemos nossos 

deveres quanto ao cidadão crítico e participativo? Será que pensamos no coletivo? Será 

que pensamos no amanhã? Será que pensamos no passado, presente e futuro, 

contextualizando com os problemas, ações e a política? Nós queremos mudar? O que 

temos feito? Os benefícios serão, de quem caso essas mudanças aconteçam? 

A autora Dalberio (2009, p. 44) afirma: 

É evidente que a globalização e a política neoliberal estão influenciando 
nos sistemas educacionais e que a educação está mudando, e tem de 
mudar muito mais, para dar respostas às novas circunstâncias 
advindas da globalização. 
A verdade é que, na implantação de políticas neoliberais, o Estado 
omitiu-se de sua responsabilidade de administrar os recursos públicos 
para promover a justiça social, a qual está sendo substituída por uma fé 
cega no mercado. Como consequência, temos os apelos por mais 
privatizações de escolas, e pela esperança de que o crescimento 
econômico gere uma forma de ajudar o pobre, ou que a caridade 
privada assuma aquilo que os programas de governo deixam de fora. 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

A educação começou no Brasil na chegada dos Portugueses que saíram de seu 

país no intuito de descobrir novas terras para exploração de ouro, minerais, riquezas 

para Portugal, chegando aqui encontraram povos nativos indígenas que habitavam 



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 86, nº 6, Jan/2019 

86 

essas terras, que falavam outras línguas e tinham costumes, culturas e crenças 

diferentes. No entanto, segundo a história, vieram os jesuítas trazidos pelos 

portugueses para catequizar os indígenas, domesticá-los e ensiná-los a língua falada e 

escrita por Portugal, assim deu início ao processo e políticas advindas de Portugal e da 

igreja Católica em relação ao início do Brasil colônia. Com o decorrer dos anos de 

exploração os jesuítas deram continuidade ao processo de educação ampliando e 

consolidando-o para os filhos dos portugueses, da classe dominante da época, com 

ensinamentos voltados para a fé cristã, conhecimentos básicos, alfabetização, e para 

quem quisesse seguir e se formar como padres. Mais tarde com a crise econômica de 

Portugal e movido por ela, os jesuítas foram expulsos e deu início a educação pública 

do Brasil financiado pela coroa, mas, só a partir da república que tentaram através de 

uma Constituição, implantar leis destinadas à educação e organizar a educação do 

Brasil. No decorrer do nosso processo educacional houve vários manifestos, revoluções 

e vários debates por liberais e intelectuais brasileiros pressionando os governos a 

adotarem medidas necessárias e tendências educacionais colocando-as no sistema 

educacional para transformar a educação do país através de políticas públicas. 

Oliveira (2010, p. 5) nos diz: 

[...] é imprescindível a existência de um ambiente próprio do fazer 
educacional, que é a escola, que funciona como uma comunidade 
articulando parte distintas de um processo complexo: alunos, 
professores, servidores, pais, vizinhança e Estado (enquanto sociedade 
política que define o sistema através de políticas públicas). Portanto, 
políticas públicas educacionais dizem respeito às decisões do governo 
que têm incidência no ambiente escolar enquanto ambiente do ensino-
aprendizagem. 

Sabemos que depois da sociedade insatisfeita, também, exigências internacionais 

e faltando mão de obra qualificada no mercado, surge a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em 1961, em 1988 dar início a uma nova Constituição Federal que 

vai reger todo o país, dando direitos sociais, deveres ao Estado e seus representantes, 

normas e leis a serem seguidas e cumpridas através de políticas públicas. Em 20 de 

dezembro de 1996 é aprovada a nova e mais completa LDB 9394/96, um marco para o 

sistema educacional brasileiro, criando fundos de arrecadação e investimentos, e uma 

série de seguridades para o processo de educação. Políticas públicas a longo, médio e 

curto prazo com metas, objetivos e ações para serem efetuadas com a participação da 

sociedade. Planos decenais de desenvolvimento da educação brasileira envolvendo 

todas as esferas do país: federal, estadual e municipal foi criado, além de muitas outras 

estratégias e acompanhamentos para que realmente as ações acontecessem. 

Piaia, Scalabrin (20111, p. 6) afirmam: 

É a partir da Constituição Federal de 1988, que se constrói um novo 
pensamento relacionando ciências humanas e ciências sociais 
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contrapondo-se ao pensamento neoliberal implantado pelos governos 
que vêm a disseminar uma política de diminuição do papel do Estado 
frente às questões sociais. A construção de alternativas contra 
hegemônicas que pregam a organização e a resistência da sociedade 
civil, o respeito ao ser humano, a defesa do meio ambiente e da 
qualidade de vida, são necessárias principalmente na área educacional, 
para que possa resgatar a dignidade do ser humano, que sendo um 
sujeito pleno de direitos, merece uma educação de qualidade que o 
auxilie na compreensão e transformação do mundo no qual está 
inserido. 

A democratização da educação, de uma escola igualitária, inclusiva, liberta, de 

qualidade e com equidade defendida por lei e pela sociedade só foi possível dar início, 

depois de séculos de exclusão, enraizados ao longo da história, pela luta por direitos e 

transformação do sistema educacional por toda a sociedade através do fazer política de 

cada um, do coletivo e da pressão política, da insatisfação, o diálogo, as exigências 

econômicas e do mercado de trabalho, do banco mundial, das Organizações das 

Nações Unidas, FMI, UNESCO, dentre muitos outros. Piaia e Scalabrin (2011) relatam 

que apesar dos passos lentos, alguns avanços educacionais aconteceram, certos 

problemas, o não alcance de objetivos e metas traçados com prazos para serem 

consolidados, mas, essas ações que vêm sendo implantadas e executadas possam 

realizar e concretizar os objetivos almejados, para isso, é preciso dar seguridade e 

continuidade ampliando-as. 

Analisando o processo histórico de colonização, o desenvolvimento e suas 

políticas existentes desde a chegada dos portugueses e o sistema educacional até hoje, 

através dos diálogos, debates, leituras, pesquisas e nossos conhecimentos, sabemos 

que os representantes do Estado pouco querem investir na educação e quando existe 

e/ou criam políticas educacionais defendidas por lei, o governa não a interpreta, não 

querem ou acham um jeito de a burlarem, fazendo o mínimo necessário, ou dando 

migalhas, para o povo em sua maioria continuarem alienados, submissos, oprimidos, 

satisfeitos com pouco e sem a mais poderosa arma de um estado: “o conhecimento; o 

aprendizado; a política; a liderança; o coletivismo; a ação; o pensar; e o ser cidadão”. 

Perguntamos a todo: será que a LDB é cumprida? Conhecemos nossos direitos e 

deveres enquanto cidadãos e profissionais? Conhecemos e lemos a Constituição 

Federal de 1988? As políticas públicas educacionais são criadas por nós e de nosso 

interesse? Os governos nos representam e estão administrando os interesses do povo 

ou de uma minoria da sociedade? O que cada um de nós podemos fazer para mudar o 

que não concordamos ou deixamos a desejar? Exercemos nossa cidadania?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No trabalho acima apresentado, foi averiguado e pontuado os fundamentos da 

doutrina neoliberal, analisando todos os pontos e apreciando os reflexos que podem 

acontecer em um sistema de governo neoliberal, também foi mencionado sobre os 

governos neoliberais que comandava o País, tentando implementar um novo sistema de 

governança, vale ressaltar que um dos quesitos da doutrina neoliberal é a privatizações 

pois os governantes queriam abdicar de suas funções de Estado e terceirizar para 

outras companhias, pensando assim que melhoria  qualidade no atendimento do povo 

no setores da saúde e da educação e em particular na economia. Quando o Brasil 

adentrou nessa doutrina o pensamento era privatizar as empresas estatais, como 

ocorreu, pois, o desejo do governo era adquirir capital para fortalecer a moeda 

brasileira, mais isso não ocorreu, pois iniciou uma grande avalanche no mercado de 

capital estrangeiro no território brasileiro e por consequência a inflação ficou oscilando, 

ou seja, apresentado resultado que o Estado não desejado. 

Mais o estudo foi aprofundado na área da educação demostrando que os 

governos anteriores não investiam na educação, tão pouco exigia qualidade, como o 

pensamento neoliberal a proposta era de privatização, pensou-se que com essa nova 

política a educação seria posta pela a qualidade primando na formação de cidadãos 

críticos, para formar seres humano consciente, mais isso ficou somente no papel, na 

prática as instituições tem-se uma visão capitalista pois estão preocupadas com a 

receita adquirida e esquecem de preparar o profissional para  futuro. 
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