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RESUMO: Abordamos neste artigo as relações estabelecidas entre as reformas educacionais 
e a reestruturação produtiva da economia, efetuadas na década de 90, no país, tendo por pano 
de fundo o processo de globalização da economia e da política, inspirados pela ideologia do 
neoliberalismo. A idéia central é a de que a educação estaria sendo chamada pelo capitalismo, 
instalado no país, para funcionar como uma estratégia de apoio para a viabilização da reforma 
produtiva, imposta pelos padrões de concorrência mercantil mundial, formando os quadros 
técnicos demandados pelo novo   processo de produção.  
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ABSTRACT: In this article we have studied the relations established among educational 
reforms and the economy’s productive reorganization that took place in the country in the 
90’s, having the economical and political globalization process in the background, inspired by 
the neo-liberalism ideology. The main idea is that education would have been calling 
capitalism, established in the country to be a supporting strategy to make the productive 
reform practicable, imposed by world’s mercantile competition patterns, forming the technical 
scenery demanded by the new production process. 
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Introdução 

Abordamos neste artigo, as relações estabelecidas entre as reformas educacionais e a 
reestruturação produtiva da economia, acontecidas no país, na década de 90, tendo por pano 
de fundo o processo de globalização da economia e da política pela ideologia do 
neoliberalismo. 

É importante destacar que, apesar das significativas mudanças trazidas pelo 
desenvolvimento desse processo no papel do Estado e na estrutura da economia, sua 
realização não representou do ponto de vista da lógica do desenvolvimento capitalista, 
nenhuma novidade. Sua dinâmica já é há muita conhecida: a competição econômica entre os 
agentes produtores, força as empresas a melhorarem suas margens de eficácia, obrigando as 
estruturas técnicas de produção a se transformarem constantemente. Faz parte da lógica da 
produção de mercadorias que haja um permanente processo de desenvolvimento das forças 
produtivas. A novidade estaria simplesmente na escala vertiginosa em que essa competição se 
realiza, numa intensidade aparentemente sem controle e na velocidade dos índices de 
obsolescência, cada vez mais rápidos, em que as mercadorias produzidas encontram-se 
submetidas. Obrigando com isso que o aparelho de Estado, bem como suas políticas, 
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especialmente as de educação, dentro dessa lógica, sejam, o mais possível, flexíveis aos novos 
padrões de competitividade vigentes no mercado mundial.  

 

A globalização e o sentido da política social da educação 

Em artigo sobre as propostas do Banco Mundial (BM) para a educação, José Luiz 
Coraggio (1996) chama a atenção dos educadores a darem maior atenção à compreensão do 
sentido oculto implícito nas propostas do Banco. Segundo o autor, há três formas principais 
para a compreensão do sentido objetivo das políticas sociais patrocinadas pelo BM. 

O primeiro sentido proposto pelo BM para o desenho das novas políticas sociais, 
segundo CORAGGIO, é configurá-las como de “continuidade ao processo de 
desenvolvimento humano que ocorreu apesar da falência dos processos de industrialização e 
desenvolvimento econômico” das economias da região (CORAGGIO, 2000, p. 77). Dito de 
outra forma, a bandeira principal das políticas sociais promovidas pelo Banco é a de continuar 
a política de investimento nas pessoas, como potenciais reservas de “capital humano”. A 
falácia desta bandeira consiste em não levar em conta as causas estruturais, assim como o 
processo de “desindustrialização” das economias subdesenvolvidas no quadro geral das suas 
relações com as economias dos países desenvolvidos. Em outras palavras, se nega a discutir 
estruturalmente a temática proposta, ao mesmo tempo em que ignora qualquer explicação 
objetiva de como serão obtidos os recursos necessários ao financiamento dessas políticas.  

O segundo sentido que o BM procura atribuir à sua concepção de políticas públicas é 
delas servirem como instrumento de “compensação aos efeitos da revolução tecnológica e 
econômica trazidos pelo processo de globalização” (CORAGGIO, 2000, p. 78). No início, 
pensadas para amenizar as conseqüências provocadas pelo desemprego dos trabalhadores 
diretamente envolvidos com esse processo, dirigem atualmente seu foco principal para as 
populações mais pobres. Seja como for, dirigida aos trabalhadores diretamente ou 
indiretamente atingidos pelo processo de reestruturação produtiva da produção, em nenhum 
dos casos a política compensatória do BM enfrenta os efeitos da revolução tecnológica e 
econômica trazidos pelo processo de globalização. Ao contrário, o que se observa é uma 
dissimulação da discussão sobre os efeitos dessas mudanças na economia da sociedade, 
transformando-a, como em um passe de mágica, de uma discussão com um sentido 
eminentemente político-filosófico para uma outra voltada para o favorecimento de eventuais 
perdedores.  

Por fim, o terceiro sentido apontado por CORAGGIO é o mais abrangente. Segundo o 
autor, “as políticas sociais são elaboradas para instrumentalizar a política econômica, mais do 
que para continuá-la ou compensá-la. São o “Cavalo de Tróia” do mercado e do ajuste 
econômico no mundo da política e da solidariedade social” (CORAGGIO, 2000, p. 78). 
Segundo ainda o autor, a instrumentalização das políticas sociais pela política econômica, 
teria a dupla finalidade de, inicialmente, 

eliminar o papel de mediação do Estado na elaboração das políticas públicas 
transferindo para a sociedade civil competitiva essa função e, em seguida, 
introduzindo nas funções públicas os valores e critérios do mercado (a eficiência 
como critério básico; todos devem pagar pelo que recebem, e que os órgãos 
descentralizados devem concorrer pelos recursos públicos com base na eficiência da 
prestação de serviços segundo indicadores uniformes etc.) (CORAGGIO, 2000, 
p.78).  

Estado e educação estariam assim diante da necessidade de um ajuste econômico 
ditado pelas novas regras propostas pelo BM, que, por sua vez, nada mais teriam a ver com as 
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tradicionais finalidades, tanto do Estado, como mediador das políticas públicas sociais 
estabelecidas entre a economia e a sociedade, como da educação, tomada como patrimônio da 
humanidade em processo de permanente aperfeiçoamento, tendo como um dos seus objetivos 
mais importantes a utilização e a aplicação da Cultura acumulada pela humanidade no sentido 
de um maior desenvolvimento da sociedade3.  

 

Estado, mercado e escola 

Nos anos de 1980, o neoliberalismo, sem dúvida alguma, triunfou nos países de 
capitalismo avançado. Tais vitórias se deram das mais diferentes maneiras. Cada país 
implantou o neoliberalismo de acordo com as suas peculiaridades, uns de forma mais radical 
como na Inglaterra e outros menos, como nos demais países europeus. 

Perry Anderson observa o surgimento do neoliberalismo no mundo desenvolvido, na 
Europa e na América do Norte, “como uma contundente reação teórica e política contra o 
Estado intervencionista do Bem-Estar-Social” (ANDERSON, 1995, 9). Depois de anos de 
hegemonia política o famoso “Wellfare State” sai de cena abrindo espaço para o programa 
neoliberal, cujas metas principais consistiam em: deter a grande inflação dos anos de 1970, 
recuperar lucros para as empresas, derrotar o movimento sindical, conter os salários, retomar 
o crescimento da economia mundial e ainda aprofundar as relações de dependência das 
economias subdesenvolvidas às economias desenvolvidas do mundo.  

Além dos objetivos básicos na área econômica, voltados para a revitalização das 
economias desenvolvidas, o neoliberalismo se apresentou ao mundo também como uma 
tentativa de resposta a crise global que aquelas sociedades, em particular e o mundo, de forma 
geral, atravessavam naquele momento. GENTILI situa o neoliberalismo como uma tentativa 
da classe interessada na permanência do regime capitalista em dar uma resposta  

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 capitalista, como produto do esgotamento do 
regime de acumulação fordista iniciado a partir do fim dos anos 60 e começo dos 
70.(ANDERSON, 1995, p. 230) 

Nesse sentido, se pode compreender Anderson quando se refere ao neoliberalismo 
como uma crítica veemente ao “Estado do Bem-Estar-Social”. Trata-se de uma resposta à 
crise do próprio sistema capitalista que afeta não somente a vida econômica, mas o seu 
funcionamento como um todo. GENTILI se refere a ela como uma resposta que não se limita 
às esferas da economia e da política e se estende “a criação de uma nova ordem cultural” 
(GENTILI, 1995, p.232). 

No Brasil, o neoliberalismo começa sua penetração no Governo Fernando Collor de 
Mello através de duas áreas bastante delimitadas: no Estado e na economia. Na primeira, pela 
idéia de substituição do “Estado Getulista” pela do “Estado Mínimo” e na segunda, pela 
desregulamentação das alíquotas alfandegárias da política de importação vigentes no país. 
Apesar da proposição da idéia de um “Estado Mínimo” trazer implícita as idéias de 
descentralização e privatização da educação, ambas não serão, nesse momento, diretamente 
acionadas.  

O neoliberalismo se limitará apenas a marcar sua presença no plano econômico através 
de algumas políticas bastante definidas: a primeira, pela reforma administrativa do Estado e a 
segunda, pela reforma fiscal do Estado, eliminando sua condição de agente de produção 
econômica e de proprietário de ativos econômicos. O processo como um todo só acontecerá, 
na realidade, no desenrolar do período do governo Fernando Henrique Cardoso, quando não 
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só se acelera a descentralização econômica do Estado, através de uma política bastante 
abrangente de desestatização do Estado, como se fixam os marcos para a adoção de novas 
políticas públicas, dentre as quais, a política educacional, que receberá destaque especial. 

Na área da educação e do conhecimento, toda ação política do Governo consistirá em 
“reduzi-los a meros fatores de produção alheios às relações de poder” (RRIGOTTO, 1996, 
p.170/171). Para isso se constrói todo um discurso oficial, elaborado pelo MEC, relacionando 
a reconstrução econômica proposta pelos novos parâmetros da concorrência internacional 
com a reconversão tecnológica articulada às questões da qualidade total, da flexibilidade da 
produção e, sobretudo da formação de novas competências na mão de obra. O objetivo 
implícito e explícito desse tipo de discurso é o aumento da produtividade do trabalho humano. 
Para isso as reformas se orientaram no sentido da criação de um novo tipo de cognição 
(formação geral, capacidade abstrata, policognição, etc.) e atitudinais (capacidade de trabalho 
em grupo, multidiciplinaridade, etc.). 

Outro aspecto das mudanças na educação trazidas por essa onda neoliberalizante ao 
Estado, diz respeito aos padrões de gerenciamento, presentes no sistema educacional do país. 
“Para os neoliberais a educação enfrenta hoje, uma profunda crise de eficiência, eficácia e 
produtividade” (GENTILI, 1996, p.17). A crise seria conseqüência do crescimento 
desordenado do sistema escolar. Segundo essa maneira de ver, a crise seria de gerenciamento 
e não de democratização, como entendem os críticos da política oficial. Seria segundo aqueles 
a falta de gerenciamento do sistema educacional que estaria provocando “repetência, evasão e 
analfabetismo funcional, etc.” (GENTILI, 1996, p.17). Além disso, interferiria, ainda, no bom 
desempenho do sistema, segundo aqueles, a falta de um mercado educacional onde houvesse 
concorrência, instituída com sistemas de prêmios e castigos, deixando cada participante obter 
com suas próprias lutas e conquistas individuais os seus resultados. 

No mesmo nível estariam também os outros sistemas como o da previdência social e 
da saúde, que por falta de não se encontrarem estruturados em torno de mecanismos de 
mercado, estariam enfrentando crise idêntica à educação. A partir dessa maneira de ver, o 
desafio assumido pelos adeptos da idéia do Estado mínimo, seria o de introduzir nas políticas 
públicas, o dinamismo que caracteriza a concepção estratégica vigente nos serviços privados. 
Em outras palavras, as políticas públicas, entre elas a da educação, estariam sendo propostas 
tomando por base o modelo do cliente como referência das relações sociais e a estratégia 
empresarial como paradigma da gestão política. 

 

Reestruturação produtiva e o novo perfil do trabalhador 

A reestruturação produtiva no Brasil começa acontecer, na forma tal como existe 
atualmente, a rigor, em fins da década de 80, quando a economia brasileira dá os primeiros 
sinais de abertura para o exterior. As negociações realizadas com outros países exigem 
empresas reestruturadas, tanto do ponto de vista da organização técnica, como, sobretudo da 
mentalidade empresarial. Esse processo, no entanto, não se apresenta homogeneamente. Em 
cada setor econômico ou, até mesmo, em uma única empresa a reorganização técnico-
administrativa se apresenta diferenciada fazendo com que sistemas de organização e 
gerenciamento de produção, completamente diferentes entre si, convivam normalmente, tais 
como são os casos dos sistemas taylorista, fordista e toyotista. 

Em decorrência, o mercado de trabalho acompanha a mesma tendência fazendo 
conviver em um único espaço diferentes tipos de trabalhadores. Desde os tradicionais 
“trabalhadores parcelares”, dos tempos do modelo fordista, até os atuais trabalhadores 
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dotados de formação polivalente, com qualificação humana e, sobretudo capacidade para 
resolver problemas renovados a cada instante. 

Cada modelo produtivo guarda sua própria maneira de ser que se reflete, por sua vez, 
em uma forma específica de trabalhador.  Ou seja, no modelo fordista o trabalhador assume as 
características próprias da maneira de ser do modelo; se sua produção demonstra 
características inflexíveis, produção padronizada de um único produto, o trabalho reflete 
também a seu modo as mesmas características, que nesse caso são: a inflexibilidade e a 
especialização. No modelo toyotista, no entanto, cuja base técnica transita da mecânica para a 
eletrônica, microeletrônica e informática, a demanda da produção para o campo da educação 
se transforma radicalmente. Ao contrário do trabalhador “parcelar”, característico do modelo 
fordista, o modelo taylorista requer um trabalhador polivalente, flexível, que sabe trabalhar 
em equipe e tem boa formação abstrata.  

Para FRIGOTTO, a polivalência, policocgnição, multi-habilitação e a formação 
abstrata, competências apresentadas atualmente pelos homens de negócios como as últimas 
novidades a serem enfrentadas pela pedagogia moderna, não se constituem em nenhuma 
novidade. Há tempos, estas competências, naturalmente com sinais trocados, já fazem parte 
do ideário da escola unitária ou politécnica, produzidas no interior da concepção de homem e 
do processo de emancipação humana em Marx e Engels, e posteriormente em Gramsci, que 
surgem na década de 80 no pensamento brasileiro. 

(...), primeiramente mostraremos que o resgate dos conceitos de escola unitária, 
formação omnilateral e/ou politécnica, tecnológico-industrial produzidas no interior 
da concepção de homem e do processo de “emancipação humana” em Marx e 
Engels e posteriormente em Gramsci, que surgem na década de 80 no pensamento 
brasileiro, sustentam-se na mesma materialidade histórico-social das relações sociais 
de produção e relações políticas de onde emergem os conceitos de polivalência, 
policognição, multi-habilitação, formação abstrata, tão caros aos homens de 
negócio, e, ao mesmo tempo, demarcam uma perspectiva ética-política de formação 
humana numa direção que lhes é antagônica e interessa às classes trabalhadoras. 
Velho e novo, arcaico e moderno, no plano histórico, coexistem contraditoriamente 
(FRIGOTTO, 1999, p. 67). 

Essa formação abstrata, polivalente, hoje vista como expressão da última novidade 
pelos empresários “modernos”, nem sempre, no entanto, prevalece no sistema produtivo 
nacional. Muitas vezes, por circunstâncias diversas, o velho modelo de trabalhador parcelar 
suplanta a demanda pelo novo trabalhador polivalente e multi-habilitado. Isto significa falar 
de um mercado de trabalho intrinsecamente hegeterogêneo e por extensão, de uma escola 
também heterogênea, sujeita a uma demanda tão diversificada quanto forem as necessidades 
cognitivas e comportamentais exigidas pelo sistema produtivo. Ou seja, quanto mais 
tecnologicamente desenvolvido o sistema produtivo, mais elevadas são as exigências 
cognitivas requeridas à escola. 

 

A formação e qualificação do trabalhador 

Apesar das novas características do trabalho se colocarem apenas como tendência no 
mundo da produção, os empresários são unânimes em reclamar da escola uma “revolução 
cognitiva”. A “produtividade da escola improdutiva” deixa de ser natural para em seu lugar 
surgir uma escola das “competências”, mais coerente com os pressupostos de funcionamento 
das novas tecnologias de produção.  

Assim novos conceitos são usados pelos homens de negócios e seus assessores: 
globalização, integração, flexibilidade, competitividade, qualidade total, participação, 
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pedagogia da qualidade e a defesa da educação geral, formação polivalente e “valorização do 
trabalhador” - são uma imposição das novas formas de sociabilidade capitalista tanto para 
estabelecer um novo padrão de acumulação quanto para definir as formas concretas de 
integração dentro da nova reorganização da economia mundial. (FRIGOTTO, 1999, p. 41) 

A valorização humana é decorrente da necessidade de adaptar a mão-de-obra ao novo 
mercado. Esta valorização e os novos conceitos surgem justamente no processo de 
reestruturação produtiva, sendo esta marcada pela competitividade, avanços tecnológicos que 
são: “(...) à nova base científico-técnica, formada pela tríade apresentada por Schaff: 
microeletrônica, microbiologia e sua resultante – a engenharia genética e as novas fontes de 
energia” (1992, p.23). Neste âmbito “os grande grupos econômicos e os organismos que os 
representam, “os novos senhores do mundo”, ou “poder de fato” (FMI, BID, BM) empenham-
se pelo controle privado desta nova base científico-técnica” (FRIGOTTO, 1999, p. 43). 

As novas tecnologias permitem a “otimização do tempo, do espaço, da energia”; 
aumentam a produtividade e, para obtenção destes objetivos utilizam o sistema just in time e 
kanban, visando também a descentralização da produção (“teoria do foco”), que consiste em 
deixar de produzir certos componentes na empresa, para comprá-los de terceiros. 

Estes avanços tecnológicos têm levado invariavelmente à exclusão, pois os 
trabalhadores que não preenchem os requisitos são colocados a margem do mercado de 
trabalho. Para explicar a irracionalidade contida nesse processo, Frigoto utiliza uma imagem 
criada por Brecht, quando diz: “a sociedade capitalista parece uma tábua horizontal onde 
todos são situados em condições de igualdade, mas que vista de perto, manifesta ser uma 
gangorra”. (1990, p. 46) 

A preocupação com a valorização do trabalhador face à reestruturação produtiva já 
vinha sendo uma invocação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) desde a década 
de 1970. 

O empresariado parece estar se dando conta de que o baixo nível de escolaridade de 
amplas camadas da população começa a se constituir em obstáculo efetivo à reprodução 
ampliada do capital, em um horizonte que sinaliza para o emprego, em ritmo cada vez mais 
acelerado, no Brasil, de novas tecnologias de base microeletrônica e da informática assim como 
de métodos mais racionalizadores de organização da produção e do trabalho, na atual década. 
(NEVES, 1993, p.10) 

É importante registrar que o interesse dos empregadores com a formação escolar dos 
trabalhadores só aparece quando a desqualificação da mão de obra passa, a partir de meados 
da década de 80, a se constituir em obstáculo para a modernização da estrutura produtiva das 
suas indústrias. Diante desse fato, começa-se a presenciar manifestações inusitadas dos 
empregadores, expostas em diversos documentos, tais como da FIESP – Federação das 
Indústrias de São Paulo, CNI – Confederação Nacional da Indústria, IEL - Instituto Euvaldo 
Lodi, SENAI, artigos em jornais de grande circulação nacional, etc. 

Outro aspecto comum na ação dos empresários, facilmente observável, é quanto à 
escolha da educação básica como prioridade da política educacional do país e a reafirmação 
do dever do Estado como principal responsável pela sua execução. Apesar da ênfase na ação 
do Estado, parecer uma incoerência em relação ao ideário do neoliberalismo, isso não se 
confirma a medida que se observa como este ideário se encontra  representado nas políticas 
educacionais voltadas para o ensino básico daquele momento, dos quais os famosos 
parâmetros curriculares são uma comprovação mais que evidente desta afirmação.  
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Depois de inúmeros ensaios e manifestações, os empresários representados pelo CNI, 
SENAI E SESI, apresentam através do IEL, o Projeto Pedagogia da Qualidade, que se presta a 
servir como referência das posições da classe a respeito do problema da escolarização da mão 
de obra nacional. Em contraponto as essas colocações, FRIGOTTO, alerta para a necessidade 
de se “qualificar esta qualidade” (FRIGOTTO, 1990, p.50). Segundo FRIGOTTO, é preciso  

depurarmos o discurso ideológico que envolve as teses da `valorização humana do 
trabalhador´, a defesa ardorosa da educação básica que possibilita a formação do 
cidadão e de um trabalhador polivalente, participativo, flexível e, portanto, com 
elevada capacidade de abstração e decisão, percebemos que isto decorre da própria 
vulnerabilidade que o novo padrão produtivo, altamente integrado, apresenta. 
(FRIGOTTO, 1990, p. 50). 

Estaríamos assim diante de dois imperativos históricos, por um lado, precisando criar 
uma escola capaz de satisfazer as exigências de um modelo de produção flexível formando 
trabalhadores versáteis, com equilíbrio físico-emocional, habilidade de discernimento, 
comunicação, orientação global, liderança, capacidade de trabalho em equipe, etc., e por outro 
lado, suprindo as deficiências da educação-escolar no Brasil que conta um atraso de, pelo 
menos, um século na universalização da escola básica.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 aprovada no 
Congresso Nacional se constituiu em importante tentativa de conciliação das finalidades da 
educação brasileira. Não obstante à grande mobilização política da sociedade em torno da 
criação de uma escola pública democrática de qualidade e de acesso amplo e irrestrito ao 
conhecimento, seu resultado ainda parece incerto e indefinido.  Existe uma distância entre a 
lei e a realidade, que, ao que tudo indica, ainda não foi superada. 

 

 

Considerações finais 

Para concluir, pode-se afirmar que a adesão do País ao atual modelo de competição 
internacional, através da difusão de novas tecnologias, força sua adesão a determinadas 
políticas econômicas, implicando profundas mudanças tanto no Estado quanto na sociedade. 

O Estado estaria diante de uma dupla mudança, de um lado, se retraindo na elaboração 
e administração das políticas públicas transferindo essas funções para a sociedade civil e, de 
outro lado, introduzindo nas funções públicas a lógica dos serviços privados. O Estado estaria 
assim submetido a dois processos distintos e complementares entre si. Inicialmente estaria 
submetido pelo processo de descentralização ou de sua redução ao modelo de Estado mínimo 
– e, em seguida, pela privatização de funções públicas tradicionalmente sujeitas à 
responsabilidade política do Estado, inclusive as de educação. 

A base material para essas mudanças estaria centrada, conforme Gentili, no 
“esgotamento do regime de acumulação capitalista, como produto do esgotamento do regime 
de acumulação fordista”.(1995, p.230) Nesse caso, as mudanças estariam funcionando, antes 
de qualquer coisa, como uma espécie de resposta à crise do que existe de mais importante no 
sistema capitalista, que é a produção de mercadorias. Não é por acaso que alguns, dentre esses 
Coraggio, entendem a elaboração das políticas sociais, no atual contexto das políticas de 
reforma do Estado, como mera instrumentalização das políticas econômicas. 

Essas mudanças, no entanto, não se limitam ao âmbito do Estado e de suas 
conseqüências sociais, políticas e econômicas, mas também a mudanças ocorridas na própria 
estrutura da sociedade, como são as realizadas no mundo da produção e em especial no do 
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trabalho humano. Tanto na primeira como na segunda, estaríamos diante do esgotamento do 
paradigma fordista que por quase um século, ininterruptamente, vem sustentando o processo 
de acumulação e reprodução do capitalismo. Em outras palavras, pode-se afirmar que a 
inserção do País ao atual modelo de competição internacional através da absorção de novas 
tecnologias trazidas à sociedade brasileira em forma de capital de produção implica em um 
processo de reorganização da base de produção da economia nacional, incluindo nessa 
reestruturação a redefinição do papel do trabalho no processo produtivo.  

Nesse contexto, a educação estaria sendo chamada a funcionar como importante aporte 
da produção, na medida em que as suas finalidades estariam se destinando a formar as novas 
competências do trabalho exigidas pelo processo de produção.   

Desse modo, em outras palavras, se estaria, na década de 90, diante de um processo 
coordenado pelo Ministério de Educação e Cultura cuja finalidade estaria centrada no 
relacionamento do processo de reconstrução econômica do país, com base nos novos 
parâmetros de produtividade estabelecidos pela concorrência internacional através processo 
de globalização da economia, com à criação de um modelo escolar de formação de mão-de-
obra proposto para o atendimento das exigências impostas pelo modelo internacional de 
desenvolvimento econômico. 
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