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TÓPICOS 

 Liberalismo e Neoliberalismo; 

 Relação entre Estado e Mercado; 

 O profissional da educação e a 

educação como mercadoria nas 

políticas neoliberais. 

 



 
  

LIBERALISMO E NEOLIBERALISMO 

O neoliberalismo consiste na retomada do 
liberalismo do século XVIII. Dentre os 
princípios defendidos pelo liberalismo e que 
serão retomados pelo neoliberalismo 
destacam-se: o individualismo, a liberdade e 
a propriedade; 

O individualismo consiste na capacidade de 
perquirir seus próprios interesses egoístas 
nas relações econômicas; 



 
  

LIBERALISMO E NEOLIBERALISMO 

O individualismo burguês afirma a 
supremacia do indivíduo sobre a 
comunidade. O indivíduo é o único 
responsável pelo seu sucesso ou fracasso 
social; 

A liberdade diz respeito à capacidade de 
comercializar, de explorar o outro como meio 
para obter o sucesso econômico nas 
relações sociais; 

 

 



 

RELAÇÃO ENTRE ESTADO E MERCADO 

Para o neoliberalismo, a noção de mercado é o 
eixo das relações sociais e econômicas. Por 
isso defende a livre concorrência e a não 
intervenção do Estado na economia, ou seja, o 
Estado mínimo; 

  Estado como cão de guarda do Capital; 

Frederich Vom Hayec (O caminho da servidão, 
1944) e Milton Friedman (Capitalismo e 
liberdade, 1962); 

 

 

 



 

RELAÇÃO ENTRE ESTADO E 
MERCADO 

 “Uma sociedade livre requer certos valores 
que, em última instância, se reduzem à 
manutenção de vidas: não à manutenção de 
todas as vidas, porque poderia ser necessário 
sacrificar vidas individuais para preservar um 
número maior de outras vidas. Portanto, as 
únicas regras morais são as que levam a 
“cálculo de vidas”: a propriedade e o contrato”. 
(HAYEC, F.A. entrevista ao Mercúrio, 19/04/81, Santiago, Chile, 
citado por Franz J.Hinkelamment em Crítica à razão utópica, São 
José, DEI 1984, p.88) 

 

 



 
  

 
 
 
O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO 
COMO MERCADORIA NAS POLÍTICAS 
NEOLIBERAIS. 

 

O neoliberalismo expressa uma saída 
política, econômica, jurídica e cultural 
específica para a crise hegemônica que 
começa a atravessar a economia do mundo 
capitalista como produto do esgotamento do 
regime de acumulação fordista iniciado a 
partir do fim dos anos 60 e 70. (GENTILI, 
Pablo. Pedagogia da exclusão: crítica ao 
neoliberalismo em educação. 2000, p. 230) 

 



 
  

O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO 
COMO MERCADORIA NAS POLÍTICAS 

NEOLIBERAIS. 
 

Principais medidas adotadas pelo Consenso 
de Washington (1989): desregulamentação 
dos mercados; abertura comercial e 
financeira; equilíbrio das contas públicas; 
privatização das empresas estatais; 
flexibilização das formas de vinculação entre 
capital e trabalho; transformação da 
educação e do conhecimento em 
mercadorias. 

 

 



 
  

O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO 
COMO MERCADORIA NAS POLÍTICAS 

NEOLIBERAIS. 
 

Por um lado, a necessidade de estabelecer 
mecanismos de controle e avaliação da 
qualidade dos serviços educacionais 
(Organismos internacionais: FMI, Banco 
Mundial, BID); 

Por outro, a necessidade de articular e 
subordinar a produção educacional às 
necessidades estabelecidas pelo mercado de 
trabalho (Gentili. 2000, p. 24). 

 



 
  

O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO 
COMO MERCADORIA NAS POLÍTICAS 

NEOLIBERAIS. 
 

A concepção de educação defendida pelos 
neoliberais estaria restrita a um puro e 
simples treinamento (adestramento) do 
profissional ao mercado de trabalho; 

Dissociação entre as dimensões técnica e 
política da educação (formação profissional e 
formação humanística); 

 



 
  

O PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO 
COMO MERCADORIA NAS POLÍTICAS 

NEOLIBERAIS. 
 

Quais os tipos de práticas educativas são 
produzidas na sociedade e na escola sob a 
lógica excludente e domesticadora da ideologia 
neoliberal? 

Que tipo de práticas deve desenvolver o 
professor no interior das relações sociais e na 
escola que sejam críticas da ideologia 
neoliberal? 

Que tipo de ser humano deve a escola formar? 
Para que sociedade? 



Muito obrigado,   

pela atenção ! 

elieserzen@hotmail.com 


