
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 
TECNOCRATAS DO BANCO MUNDIAL E POLITÍCAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA NA DÉCADA DE 
1990: QUEM SE APODERA E QUEM SE BENEFICIA DA TECNOLOGIA? 

AUTOR(ES)  INSTITUIÇÃO 
Raquel Augusta Carrieri Melilo  
Wallace Andrade Melilo Carrieri 

Cefet‐MG 
UFMG 

RESUMO 
Desde  as  últimas  décadas  no  século  passado,  e  sobretudo  a  partir  do  advento  da  Terceira  Revolução 
Industrial, a educação torna‐se peça do processo de acumulação de capital e do estabelecimento de um 
consenso que torna possível a reprodução do sistema capitalista. Conforme Mészaros (1930) já alertava, a 
educação passou a  servir de mecanismo de perpetuação desse  sistema em detrimento de  cumprir  seu 
papel  como  instrumento  de  emancipação  humana.  A  perspectiva mercadológica  das  políticas  públicas 
pode  ser  exemplificada  e  elucidada  observando‐se  vários  cenários  educacionais  que  vão  desde  o 
financiamento  até  avaliações  institucionais.  No  caso  da  Educação  Tecnológica,  foco  deste  trabalho, 
percebe‐se  que  a  palavra  “tecnológica”,  longe  de  ser  simplesmente  a  adjetivação  de  um  poderoso 
substantivo,  revela  o  quanto  uma  palavra  pode  se  distanciar  de  seu  objetivo  real,  dependendo  das 
intencionalidades  subjacentes  aos  seus  usos.  A  própria  confusão  gerada  pela  interpretação  do  termo 
“Educação Tecnológica” denuncia que clareza de entendimento não é o objetivo central. Os conceitos de 
técnica  e  tecnologia  são híbridos  e  estão quase  sempre  revestidos de uma  aura quase mística  que  os 
aproximam mais do  status de  fetiche do que de  ciência. O esforço de  lançar  luz  sobre estes  conceitos 
coloca em relevo não somente as confusões epistemológicas que os cercam, mas também as relações de 
poder reveladas nos seus usos. A técnica, enquanto instrumentalização do trabalho humano, não pode ser 
tomada como uma mercadoria passível de obediência às  leis de mercado.  Isso não significa, no entanto, 
que ela não possa ser campo de disputas. A técnica, e tecnologia por extensão, são apropriadas seguindo 
interesses  conflitantes  e  manifestando  as  estruturas  de  poder  vigentes..  Este  artigo  centrou‐se  nas 
reformas  estruturais  implantadas  em  fins  da  década  de  1990,  reformas  estas  norteadas  pela 
mercantilização da educação, em consonância com os ajustes orientados pelos organismos internacionais, 
qual  sejam: descentralização  administrativa, desvinculação da  educação profissionalizante da  educação 
regular, diminuição da duração dos cursos e sua modularização, maior participação da  iniciativa privada 
nas definições e avaliações de ensino, com consequente captação de vagas por esse setor. Analisando este 
contexto específico,  sobram algumas perguntas. Quando o Estado, ou o Governo, orientam  suas ações 
baseando‐se em decisões ditas  técnicas, eles o  fazem seguindo quais preceitos e objetivando atender a 
quais  fins?  E  quando  a  tecnologia  orienta  decisões  no  âmbito  das  políticas  públicas  em  educação 
tecnológica, há uma preocupação em  fornecer à  sociedade os mesmos mecanismos de apropriação da 
tecnologia? Estas duas perguntas norteiam as discussões levantadas neste artigo, e embora não se tenha a 
pretensão de respondê‐las, um campo fértil de reflexões poderá ser aberto. 
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Resumo:  
 
Desde as últimas décadas no século passado, e sobretudo a partir do advento da Terceira 
Revolução Industrial, a educação torna-se peça do processo de acumulação de capital e do 
estabelecimento de um consenso que torna possível a reprodução do sistema capitalista. 
Conforme Mészaros (1930) já alertava, a educação passou a servir de mecanismo de 
perpetuação desse sistema em detrimento de cumprir seu papel como instrumento de 
emancipação humana. A perspectiva mercadológica das políticas públicas pode ser 
exemplificada e elucidada observando-se vários cenários educacionais que vão desde o 
financiamento até avaliações institucionais. No caso da Educação Tecnológica, foco deste 
trabalho, percebe-se que a palavra “tecnológica”, longe de ser simplesmente a adjetivação de 
um poderoso substantivo, revela o quanto uma palavra pode se distanciar de seu objetivo real, 
dependendo das intencionalidades subjacentes aos seus usos. A própria confusão gerada pela 
interpretação do termo “Educação Tecnológica” denuncia que clareza de entendimento não é 
o objetivo central. Os conceitos de técnica e tecnologia são híbridos e estão quase sempre 
revestidos de uma aura quase mística que os aproximam mais do status de fetiche do que de 
ciência. O esforço de lançar luz sobre estes conceitos coloca em relevo não somente as 
confusões epistemológicas que os cercam, mas também as relações de poder reveladas nos 
seus usos. A técnica, enquanto instrumentalização do trabalho humano, não pode ser tomada 
como uma mercadoria passível de obediência às leis de mercado. Isso não significa, no 
entanto, que ela não possa ser campo de disputas. A técnica, e tecnologia por extensão, são 
apropriadas seguindo interesses conflitantes e manifestando as estruturas de poder vigentes.. 
Este artigo centrou-se nas reformas estruturais implantadas em fins da década de 1990, 
reformas estas norteadas pela mercantilização da educação, em consonância com os ajustes 
orientados pelos organismos internacionais, qual sejam: descentralização administrativa, 
desvinculação da educação profissionalizante da educação regular, diminuição da duração dos 
cursos e sua modularização, maior participação da iniciativa privada nas definições e 
avaliações de ensino, com consequente captação de vagas por esse setor. Analisando este 
contexto específico, sobram algumas perguntas. Quando o Estado, ou o Governo, orientam 
suas ações baseando-se em decisões ditas técnicas, eles o fazem seguindo quais preceitos e 
objetivando atender a quais fins? E quando a tecnologia orienta decisões no âmbito das 
políticas públicas em educação tecnológica, há uma preocupação em fornecer à sociedade os 
mesmos mecanismos de apropriação da tecnologia? Estas duas perguntas norteiam as 
discussões levantadas neste artigo, e embora não se tenha a pretensão de respondê-las, um 
campo fértil de reflexões poderá ser aberto.  
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1. Introdução  

Desde as últimas décadas no século passado, e sobretudo a partir do advento da 

Terceira Revolução Industrial, a educação torna-se peça do processo de acumulação de capital 

e do estabelecimento de um consenso que torna possível a reprodução do sistema capitalista. 

Conforme Mészaros (1930) já adiantava, a educação passou a servir de mecanismo de 

perpetuação desse sistema em detrimento de cumprir seu papel como instrumento de 

emancipação humana.  

Chauí (2006) também ressalta os aspectos nocivos da associação entre atividade 

política e práticas de mercado no que se refere à educação. De acordo com a autora, não há 

um esforço em politizar o cidadão para que ele tenha um papel ativo numa sociedade 

pretensamente democrática. Há, ao contrário disto, e referendado no próprio vocabulário da 

indústria política, a produção de demandas sociais e a oferta, pelo Estado/Governo, de 

produtos que possam satisfazer a massa.  

A perspectiva mercadológica das políticas públicas pode ser exemplificada e elucidada 

observando-se vários cenários educacionais que vão desde o financiamento até avaliações 

institucionais. No caso da Educação Tecnológica, foco deste trabalho, percebe-se que a 

palavra “tecnológica”, longe de ser simplesmente a adjetivação de um poderoso substantivo, 

revela o quanto uma palavra pode se distanciar de seu objetivo real, dependendo das 

intencionalidades subjacentes aos seus usos. A própria confusão gerada pela interpretação do 

termo “Educação Tecnológica” denuncia que clareza de entendimento não é o objetivo 

central. 

Na tentativa de desfazer a confusão supracitada, não nos furtaremos do compromisso 

de buscar o esclarecimento acerca das diversas acepções de Educação Tecnológica.   

Entretanto, a escolha teórica por uma destas orientará o trabalho. Assim como Frigotto 

(2007), tomaremos por Educação Tecnológica a Educação Profissional. Tal interpretação será 

a chave de leitura para relacionarmos a modalidade de ensino com o mercado de trabalho, o 

que nos ajudará a entender melhor em que medida essa relação é tomada como referência para 

elaboração de políticas públicas nesse âmbito.  

As políticas públicas em Educação Tecnológica abandonaram os projetos societários 

que postulavam as reformas estruturais e os investimentos em educação, ciência e tecnologia. 

Com relação à última, cabe refletir se realmente não incorporamos tecnologia no “nosso” 

projeto de desenvolvimento de nação. Daí, precisamos primeiramente de saber o que é 

tecnologia e de nos desvincularmos das concepções inocentes que a cercam. Com um olhar 

mais aguçado, o que se perceberá é que talvez investimos sim em tecnologia, mas em um 



 

outro tipo de tecnologia e para um tipo bem restrito de público. Esta restrição não se deu por 

questões logísticas e sim como forma de munir de poder determinado grupo social. A 

tecnocracia, este apoderamento da tecnologia, é nossa categoria de análise central a partir da 

qual todas as outras convergirão. 

O trabalho concentrou-se na década de 1990 em função de acreditar-se que o período 

simbolizou mais efetivamente a dissimulação da pretensão tecnicista. Conforme apontava 

Frigotto (2007) o governo da década de 1990 valeu-se do discurso da tecnologia da 

“tecnologia do discurso” para cumprir com os ditames do neoliberalismo, representados neste 

caso, pelas agências multilaterais.   

 

1.2 Metodologia e métodos de análise   

Para empreender a análise, foram seguidos os seguintes passos operacionais:  

- Pesquisa bibliográfica acerca dos conceitos: técnica, tecnologia e tecnocracia para sua 

correta e posterior contextualização.  

- Pesquisa bibliográfica acerca do conceito de Educação Tecnológica com o objetivo de 

analisar a maneira como tal modalidade de ensino se desenvolveu no contexto brasileiro.  

- Pesquisa bibliográfica acerca da atuação do Banco Mundial no Brasil na década de 1990 

e sua influência nas decisões sobre Educação.  

A própria escolha dos autores que são utilizados neste trabalho, o orienta para a análise 

das categorias aqui elencadas à luz do pensamento dialético-crítico. Principalmente porque 

entenderemos a técnica como uma ação consciente do homem sobre a natureza é que o 

pensamento dialético começa a ser descortinado. Isso se justifica porque: 

“o homem, que por essência está destinado a procurar a natureza, para, 
sobre ela, se constituir a si mesmo, encontra em lugar dela cada vez 
mais a obra de outros homens. A perniciosidade desta situação reside 
não no fato em si mesmo, mas em não saber interpretá-lo 
dialeticamente, no curso de um processo objetivo em que a realidade 
do ser humano se constitui em função da mobilidade dos suportes 
teóricos.” (PINTO, 2005-p.225)    

  

 O ponto de partida para a adoção do método dialético na pesquisa é a análise crítica do 

objeto a ser pesquisado, o que significa tentar encontrar as determinações que o fazem ser o 

que é. Como a realidade contém relações contraditórias a elaboração de sínteses é constituída 

por meio do estabelecimento de tensões. A tensão mais clara esboçada neste trabalho é a 

distância entre os objetivos da tecnologia e a objetividade dos mesmos.     

 



 

2.  Desenvolvimento 

2.1 Tecnocracia enquanto apropriação da técnica 

“O homem é um ser vivo compelido biologicamente  
a criar o ecúmeno onde se instala”  

PINTO (2005)   
  

Antes de mais nada, torna-se necessário empreender uma discussão a respeito dos 

conceitos de técnica e tecnologia. Começaremos pelo primeiro, por entendê-lo como 

fundamento para o segundo. Para compreender melhor a definição e o conceito de técnica, o 

primeiro desafio é nos despirmos da crença de que a técnica é um instrumento utilizado por 

todos os seres vivos. As “técnicas de sobrevivência” que atribuímos à tantas espécies nada 

mais são do que estratégias orgânicas e instintivas para manter-se vivo. Não há nenhum traço 

de intencionalidade nessas ações. Portanto, só o homem teria a capacidade de desenvolver 

técnica porque só ele tem consciência da sua fragilidade. Este resgaste inicial a ideia 

defendida por Pinto (2005), muito nos auxilia neste esforço de conceituação. Segundo o autor 

técnica: 

“é sempre um modo de ser, um existencial do homem, e se identifica 
com o movimento pelo qual realiza sua posição no mundo, 
transformando este último de acordo com o projeto que dele faz.” 
(PINTO, 2005-p.225)    

 Se a técnica se materializa em instrumentos e máquinas, ela pode ser transmitida 

culturalmente e ser compreendida como “um dado da realidade objetiva, um produto da ação 

humana” (PINTO, 2005). Compreende-se então que há de existir uma ciência que a estude e a 

explore criando postulações teóricas que lhe fornecem uma gama de acepções e significados. 

A essa ciência, Pinto (2005) dá o nome de tecnologia. Na realidade, o autor investiga quais 

outras acepções e definições vestem o nome de tecnologia. Mas a epistemologia da técnica, 

longe de lhe oferecer tão somente um conceito, lhe fornece uma finalidade.  

Na mesma perspectiva, Oliveira (2014) entende por tecnologia a “forma especifica da 

relação entre o ser humano e a matéria, no processo de trabalho, que envolve o uso de meios 

de produção para agir sobre a matéria, com base em energia, conhecimento e informação” 

(OLIVEIRA, 2014). Segundo a autora, portanto, tecnologia refere-se a arranjos materiais e 

sociais que envolvem processos físicos e organizacionais, referidos ao conhecimento 

científico aplicável. Outra autora que corrobora com tal concepção define tecnologia como: 

• produtos da ação humana, historicamente construídos, expressando 
relações sociais das quais dependem, mas que também são 
influenciadas por eles. Assim, os produtos e processos tecnológicos 
são considerados artefatos sociais e culturais, que carregam consigo 
relações de poder, intenções e interesses diversos;  



 

• artefatos mediadores da interação social e cognitiva do ser humano 
com as bases materiais da sociedade;  
• recursos que, se de um lado não possuem características do sagrado 
– de poder infinito e perene -, que demandaria celebração, de outro, 
também não são artefatos destituídos de cultura e criados apenas para 
serem consumidos e trocados como mercadoria. (OLIVEIRA, M. R., 
2000, p.42). 

 

 Os arranjos materiais gerados pelo conhecimento tecnológico não se restringem às 

mercadorias produzidas seguindo a lógica de acumulação de capital. Mas, tanto no senso 

comum como no meio acadêmico ainda é forte a visão de que a tecnologia precisa ser 

incorporada à produção de mercadorias. E como o consumo é a força motriz do modo de 

produção capitalista, a tecnologia tem sempre que tornar algo recém criado em produto 

obsoleto e produzir uma nova “tecnologia mais eficiente”. A fala do pesquisador Dolce 

representa bem este tipo de pensamento: 

“(..) tecnologia é o conjunto organizado de todos os conhecimentos 
científicos, empíricos e intuitivos empregados na produção e 
comercialização de bens e serviços e no processo de sua aplicação. 
Desta forma a tecnologia não é estática, muito pelo contrário, ela é 
altamente dinâmica. A tecnologia se sujeita às leis do mercado e desse 
modo possui um ciclo de vida: surge a partir da intuição, da 
experimentação ou de um conhecimento científico novo, evolui a 
partir do acréscimo de outras tecnologias, se desenvolve, é 
comercializada e finalmente cede lugar a outra mais moderna.”(Dolce, 
1999) 

 

 Embora possa parecer bastante assustadora a constatação de que a ideia acima nos 

pareça um imperativo da vida no mundo “moderno”, várias são as evidências que a 

comprovam. A primeira delas é o status atribuído à figura do técnico, o portador do progresso 

produtivo. Para não perderem a posição dominante, os setores poderosos utilizam a figura do 

técnico, artificialmente engrandecidos, como “dirigente” do processo do desenvolvimento 

nacional. A tarefa do técnico está, portanto, em projetar racionalmente o futuro da 

humanidade. Daí que as decisões tomadas pelo técnico e levadas a cabo pela empresa, 

governo ou Estado, são verdades inquestionáveis. O conceito de tecnocracia supõe: 

uma capacidade de acumulação de informações e de descoberta de 
novas vias para o manejo e desenvolvimento dos complexos sistemas 
produtivos que não admite mais ser obra de amadores ou de simples 
indivíduos experimentados, mas tem que ser resultado de um novo 
tipo de governo, o governo da técnica, naturalmente, não podendo ser 
exercido senão pelos técnicos. (PINTO, 2005 – p.248)  

 



 

O tecnocrata, quando empregado nos setores estatais, advoga para si a capacidade de 

solucionar os conflitos sociais, reflexos e consequência da crise da educação. Esses 

especialistas, munidos de diagnósticos repletos de números indecifráveis, criam as soluções e 

os produtos para resolver os problemas da sociedade e da Educação. A influência dos 

tecnocratas do Banco Mundial nas decisões governamentais na área de educação, sobretudo 

na década de 1990, mostra o quão nociva pode ser a aplicação do receituário técnico.  

 

2.2 Políticas públicas em educação tecnológica  

O termo “políticas públicas” por si só, já seria suficiente para que se estabelece um 

objeto de pesquisa à parte tamanha as referências que se fazem a ele. Entendo-o como 

polissêmico, não temos a pretensão de decifrar todos seus conceitos. Mas também não o 

utilizaremos indiscriminadamente. Entendemos por políticas públicas um conjunto de ações e 

premissas, de Estado ou de Governo, que tem como finalidade a gestão e o controle da 

sociedade a qual ele se vincula. Dito isto, resta identificar melhor o que seriam políticas 

públicas em Educação Tecnológica no caso específico do Brasil.  

 Ao levantar-se, mesmo que brevemente, a história das políticas públicas em Educação 

no Brasil, perceberemos que até o século XIX não havia nenhuma ação sistemática por parte 

do Estado neste sentido. O aprendizado de um ofício concentrava-se até então, no modo de 

fazer artesanal, embora as Corporações de Ofício não tivessem sido tão proeminentes no 

Brasil. Mas tal qual ocorreu no restante dos países ocidentais, o modo de produção artesanal 

no Brasil começa a ceder lugar à produção manufatureira e ao seu modus operandi. Embora, o 

país ainda não tivesse uma indústria incipiente, no decorrer do século XIX, algumas 

iniciativas privadas criam instituições para atender as crianças pobres e desvalidas da fortuna. 

O projeto dessas iniciativas, que no final do século XIX passa a ser a tônica também do 

Estado, era o de instruir uma parte da população potencialmente fadada ao crime e de incutir 

uma nova valoração do trabalho. Isso se justificava, em grande medida, pelo caráter aviltante 

que o trabalho, sobretudo manual, tinha para parte da população recém liberta da escravidão. 

Cunha (2005) confirma tal afirmação:  

“... por uma inversão ideológica, os ofícios mecânicos passavam a ser 
desprezados, como se houvesse algo de essencialmente aviltante no 
trabalho manual, quando a exploração do trabalho é que o era. Para o 
objeto da exploração escravista, não poderia haver, por certo, motivo 
algum para valorizar o trabalho naquelas relações. A quebra das 
relações escravistas pela fuga do domínio do senhor, inaugurando uma 
“vida livre” era uma solução frequentemente procurada. Mas o 
trabalho continuava a ser definido como um castigo, e o ócio, um alvo 
altamente desejável” (Cunha, 2005 – p.8)  



 

  

 Nessa perspectiva, pode-se inferir que as primeiras iniciativas por parte do Estado em 

promover uma Educação Profissional tinham como objetivo preparar não somente para o 

mercado de trabalho, bem como para uma ethos do trabalho. Kuenzer (2007) propõe o ano de 

1909 como o marco para definir quando o Estado brasileiro vai assumir a responsabilidade 

pela educação profissional. É neste ano que são criadas 19 escolas de artes e ofícios em 

diferentes unidades da federação. Tais escolas, contextualizadas num período em que 

praticamente inexistiam indústrias no Brasil, tinham por finalidade maior uma formação do 

caráter do trabalho.  

 Nas décadas de 1930 e 1940, desenvolvem-se outras alternativas voltadas à formação 

dos trabalhadores e muda-se também o público preferencial. Se até então, predominam 

políticas voltadas para as crianças desvaliadas, agora a preocupação volta-se também para os 

adultos. Até 1932, depois de se concluir o curso primário o aluno podia optar por cursos 

voltados para a formação profissional nas seguintes áreas do nível ginasial: normal, técnico 

agrícola ou o técnico comercial. A possibilidade de ingressar ao Ensino Superior era restrita 

aos filhos das classes abastadas. Assim, havia nitidamente a separação entre dois tipos de 

escola. Enquanto uma possibilitava uma formação intelectualizada, a outra, voltada aos 

trabalhadores, concentrava esforços na formação profissional em instituições especializadas, 

quase que exclusivamente ensinado as formas do fazer, em detrimento do saber.   

 O processo de industrialização e modernização da economia que caracterizou, pelo 

menos em parte, a década de 1940, pressionou as camadas dirigentes para um posicionamento 

mais efetivo em relação à educação nacional. A reforma Capanema de 1942 é um reflexo 

desse novo pensamento. Na nova estruturação do ensino proposta por essa lei foram criados 

os cursos médios de 2º ciclo, cientifico e clássico, cada qual com duração de 3 anos. A 

educação profissionalizante, parte do final do ensino secundário era composta pelos cursos 

normal, industrial técnico, comercial técnico e agrotécnico, com mesmo nível e duração do 

colegial e que, no entanto, não habilitavam para o ingresso no Ensino Superior.  

 Outro marco importante para a Educação Profissional foi a promulgação, em 1961, da 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. De acordo com a interpretação de 

Kunzer (2007) é a primeira vez que a legislação educacional reconhece a integração completa 

do ensino profissional ao ensino regular de ensino.  

 Em 1971, sob a égide do governo militar, há uma profunda reforma na educação básica 

promovida pela Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/71), em uma 

tentativa de estruturar a educação de nível médio brasileiro como sendo profissionalizante 



 

para todos e obrigatória para alunos do 2º grau (antigo colegial). Tal obrigatoriedade, numa 

análise rasa, pode até parecer uma medida salutar, não fosse o fato de que ensino oferecido 

tinha uma estreita relação com as demandas da indústria incipiente.  

 O ano de 1982 marca a ruptura com a proposta educacional dos militares, por meio da 

Lei 7.046/1982 que restabelece a Educação Geral. Retorna-se então ao antigo modelo com 

escolas propedêuticas para as elites e profissionalizantes para os trabalhadores. Segundo 

Kuenzer (2007), a nova legislação apenas normatizou um novo arranjo conservador que já 

vinha ocorrendo na prática nas escolas. 

 Nesse processo a profissionalização vai perdendo força. No final dos anos 1980 e início 

dos anos 1990 o que se tem é um reforço para a que a educação profissionalizante ocorra 

quase que exclusivamente nas Escolas Técnicas Federais (ETF), nas Escolas Agrotécnicas 

Federais (EAF) e em raras unidades estaduais de ensino.   

 Para Frigotto (2000) o Brasil dos anos 90 registra uma alteração profunda do sistema 

educacional. Essas mudanças ajustam a educação no plano organizacional, de financiamento e 

no projeto político pedagógico, adequando-se ao ideário e reformas neoliberais. Tais reformas 

acabam por ampliar o processo de exclusão social, além de fragilizar a esfera pública, 

fortalecendo o ideário utilitarista e individualista próprio do mercado livre e autorregulado. 

Segundo o autor, é dentro desse ideário que, nas políticas públicas para a educação 

profissional ressurgem a “ideologia das competências, das habilidades e as noções ideológicas 

de empregabilidade, trabalhabilidade ou laboralidade que infestam os documentos oficiais dos 

governos neoliberais”. (FRIGOTTO, 2000).  

 

2.3 Tecnocratas do Banco Mundial e suas propostas em Educação Tecnológica  

  

 A inserção dos países da América Latina, em especial, do Brasil, na dita economia 

globalizada no início dos anos 1990 é marcada pelas contradições inerentes à lógica da 

acumulação do capital. A principal delas é a adoção de receituários impostos pelas agências 

multilaterais sem receber em troca o benefício “vendido” pelos discursos. Parte desses 

discursos elucida e contextualiza bem o uso da expressão “tecnocracia” por colocar em relevo 

a aceitação deliberada de práticas neoliberais por considerá-las constituintes de um 

conhecimento privilegiado. Os tecnocratas são, nesse trabalho, entendidos como os 

especialistas das agências multilaterais que detém o conhecimento “técnico” do 

desenvolvimentismo. São portanto, aqueles que podem ditar os passos rumo ao 

desenvolvimento econômico e social.  



 

Utilizaremos como referência principal o livro “Agências Multilaterais e a educação 

profissional brasileira” de Ramon de Oliveira. A leitura crítica deste autor com relação à 

adoção do receituário neoliberal na área educacional permite que se amplie a análise 

interpretando tais medidas como apropriação do discurso da tecnologia.   

 Embora o autor supracitado trate de várias agências multilaterais, vamos focar no 

Banco Mundial. Criado em 1944, essa instituição tinha como principal objetivo recuperar as 

economias destroçadas na Segunda Guerra Mundial. Embora sua receita seja proveniente dos 

recursos de mais 170 países, a participação de EUA, Japão, França Alemanha e Reino Unido 

totaliza 37% do total do capital do Banco Mundial. O Grupo Banco Mundial compreende o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), a Corporação Financeira 

Internacional (IFC), o Organismo Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA), a 

Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA),o ICSID (Centro  Internacional para 

Resolução de Disputas Internacionais) e, mais recentemente, passou para a coordenação do 

Banco, o GEF (Fundo Mundial para o Meio Ambiente). A criação dessas instituições no 

interior do grupo Banco Mundial são também marcos da mudança de sua atuação. 

 Segundo Oliveira (2007), durante a Guerra Fria o Banco Mundial tentou inserir-se nas 

economias do terceiro mundo (grupo de países que à ocasião correspondiam aos 

subdesenvolvidos) para conter tensões sociais que pudessem levar ao comunismo. 

Obviamente, o discurso utilizado era o desenvolvimentista e ele se valia de uma gama de 

expressões muito bem escolhidas, tais como “globalização da economia”, “tecnologização” e 

“competitividade internacional”.  

 O receituário proposto pelo Banco Mundial aos países em desenvolvimento, baseado 

no Consenso de Washington, previa a diminuição do Estado por meio da redução dos gastos 

públicos, da privatização de empresas e de serviços públicos e principalmente por meio da 

abertura para o capital estrangeiro.  

 Oliveira (2007), ao analisar os documentos produzidos pelo Banco Mundial entre 1990 

e 1997, destaca o incentivo dado às iniciativas privadas na área da Educação. De acordo com 

o referido autor, os “técnicos” do Banco Mundial produziam pesquisas que indicavam que a 

educação oferecida pelo setor privado tinha maior qualidade em detrimento da que era 

oferecida pelo Estado. Um diagnóstico não muito preciso uma vez que se desconsideravam os 

aspectos socioeconômicos do alunado objeto de pesquisa e a influência dele em relação à 

aprendizagem.  

 Para o referido autor, o Banco Mundial baseia-se quase que fundamentalmente nos 

ideais de competitividade e eficiência ao traçar suas metas educacionais. Como exemplo da 



 

lógica da “eficiência” atrelada à redução de custos, o Banco Mundial incentiva a distribuição 

de livros didáticos em detrimento da formação de professores e da assistência estudantil.  

 Com relação à Educação Profissional, o Banco Mundial a admite como instrumento de 

readequação da economia das nações em desenvolvimento frente às mudanças que ocorrem 

no mundo do trabalho. Defende um modelo flexível, desvinculado da educação regular e 

preponderantemente privado, visto que as escolas públicas não conseguem a realocação dos 

trabalhadores no mercado devido à rigidez de suas estruturas. Portanto, suas preposições/ 

imposições defendem a diminuição do período de formação dos cursos, sua modularização, 

que permitiria saídas intermediárias e consequentemente um retorno muito rápido do 

trabalhador desempregado ao mercado, maior integração curricular com as necessidades 

imediatas no mercado e a educação profissional complementar e separada da educação 

regular.  

Nesse sentido, o Banco Mundial definiu táticas de ação visando à consecução de suas 

políticas, inclusive como condicionantes ao financiamento. Foi imposta à educação brasileira 

a lógica da eficiência, da funcionalidade, da racionalização na aplicação dos recursos, da 

gestão desempenhada por meio de métodos empresariais, descaracterizando sua condição de 

direito público em favor da ideia de serviço a ser oferecido à população. A aplicação desse 

ideário fez surgir a Reforma da Educação Profissional.  

O aparato jurídico sustentador da Reforma da Educação Profissional teve como 

principal preceito o Decreto N° 2.208/97, cuja característica fundamental foi a desvinculação 

dos ensinos médio e técnico. O argumento utilizado pelo governo federal para concretizar a 

reforma no âmbito da Rede Federal foi a ideia de que esta desenvolvia cursos caros, que não 

davam retorno para o mercado de trabalho em termos de inserção dos egressos nas áreas de 

formação. Cálculos apresentados em pesquisas realizadas pelo Banco Mundial indicaram que 

o gasto anual do governo federal por aluno das escolas técnicas federais era de 1.700 dólares, 

sendo que os alunos do ensino médio das escolas estaduais custavam ao poder público 

aproximadamente 250 dólares ao ano. Destaca-se mais uma vez diagnósticos baseados tão 

somente em números, desconectados da realidade, mas que eram supervalorizados em função 

da linguagem técnica utilizada.  

Com a aplicação desse decreto, foi reforçado o dualismo entre a formação geral e a 

formação profissional, característico da educação profissional brasileira, mantendo em sua 

estrutura a separação entre a formação geral - propedêutica - destinada a preparar para o 

ingresso no ensino superior, e a formação técnica, dedicada a preparar para o mercado de 

trabalho imediato 



 

 Outro exemplo claro do caráter das medidas adotadas na década de 1990 foi a lei 

Federal nº 9649 de 27 de maio de 1998. Um trecho do documento deixa bem claro a 

flexibilidade pretendida ao caracterizar o novo fazer da educação profissionalizante como 

“um sistema flexível de reconhecimento dos créditos obtidos em qualquer uma das 

modalidades e certifica competências adquiridas por meios não-formais de educação 

profissional” (CARDOSO, 1998, p. 68). 

Por meio desta mesma lei, a expansão da educação profissional ficou atrelada à 

criação de novas unidades de ensino por parte da União. Ou seja, a oferta do ensino 

profissionalizante somente poderia ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito 

Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, que seriam responsáveis pela 

manutenção e gestão dos novos estabelecimentos de ensino.  

 Foi imprescindível, portanto, a criação de parcerias, sem as quais não era mais 

possível criar nenhuma escola profissionalizante. Pode-se analisar esta lei como uma forma da 

União ficar isenta da sustentabilidade destas instituições, responsabilizando somente o 

parceiro pelas formas de manutenção e gestão das escolas.  

O que esteve em jogo não foi apenas a imposição do capitalismo, mas sobretudo a 

diminuição do espaço público e a substituição da lógica do público pela do privado. A esfera 

pública, neste contexto, se encolhe em face das exigências do mercado e do discurso dos 

tecnocratas.  

 

3 Considerações finais 

 

  Fazendo referência a Durkheim, Freitag (1986), vê a educação não como um fator de 

desenvolvimento e de superação de estruturas de dominação, mas sim de manutenção da 

estrutura e o funcionamento de uma sociedade dada, em que o sistema educacional garante a 

“transmissão hereditária do poder e dos privilégios, dissimulando sob a aparência da 

neutralidade o cumprimento desta função”. (Bourdieu, apud. Freitag,1986)  

A educação, no contexto das reformas estruturais implantadas na década de 1990, foi 

articulada às forças produtivas, tendo como foco sua mercantilização, sob relações sociais 

capitalistas, em afinidade com os ajustes orientados pelos organismos internacionais. O Banco 

Mundial, principal financiador das reformas, atribuiu à educação brasileira características 

econômicas, fundamentadas, sobretudo, em indicadores financeiros, considerando fortemente 

seu custo benefício. 



 

O conjunto de medidas adotadas na década de 1990 pode resumir-se a:  

descentralização administrativa, desvinculação da educação profissionalizante da educação 

regular, diminuição da duração dos cursos e sua modularização, maior participação da 

iniciativa privada na definição curricular e na avaliação da formação profissional e o aumento 

de vagas no ensino privado.  

O projeto desenvolvimentista da classe burguesa brasileira não necessita, e nunca 

necessitou de uma educação profissional politécnica. A Educação profissional restrita dá 

conta de formar um cidadão produtivo e submisso, capaz de atender as demandas do mercado. 

Mas se esse discurso parece extremamente argucioso, é necessário que ele seja maquiado. E 

nada melhor do que a adjetiva-lo de técnico para que sua aplicação não seja colocada à prova.  

Quem, portanto, se beneficiou claramente do discurso técnico sobre educação foram 

os “parceiros” privados que acabaram recebendo o maior volume de investimento. E a 

Educação Profissional, da forma como foi posta, agravou não somente o desemprego 

estrutural e o trabalho precário, bem como a oferta de empregos de baixíssimo valor agregado 

e dominantemente de trabalho simples. O trabalhador que recebeu esta Educação Profissional 

não só não se beneficiou dela, como se viu cercado de possibilidades de se qualificar. E se 

qualificando, ou não, o insucesso da sua formação sempre pode ser interpretado como um 

fracasso individual, de alguém que não obedeceu à lógica da Meritocracia.  
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