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Resumo de Tese de Doutorado 

Neste trabalho analisamos as reformas educacionais nacionais empreendidas no Brasil, no 

período de 1995-2002, particularmente a política educacional nacional para o ensino médio e 

profissional, com financiamento externo do BID. Buscamos, no Capítulo I, intitulado O 
Capital Financeiro e o Estado Brasileiro, evidenciar o como as forças do capital nacional e 

internacional se articulam, se reproduzem e promovem as reformas nos diversos setores 

institucionais, produtivos e sociais, buscando compreender como a “lógica do capital”, com 

ênfase particularmente para o capital financeiro, garante as relações de acumulação, 

reprodução e dominação, e suas implicações na constituição do Estado brasileiro. No Capítulo 

II, denominado de O (Neo)liberalismo nas Reformas Educacionais Nacionais para o Ensino 

Médio e Profissional - 1995-2002, examinamos o processo de construção das justificativas 

ideológicas, ou dos pressupostos (neo)liberais, na  sustentação, constituição e consolidação da 

política educacional nacional, promovida nos Governos FHC, particularmente as diretrizes 

curriculares e os programas educacionais nacionais (PROEP e PROMED) para o ensino 

médio e profissional implementados. No Capítulo III, com o título Os Motivos Financeiros e 

Institucionais e as Razões Econômicas e Ideológicas da Política Educacional Brasileira, 

analisamos as condicionalidades financeiras e políticas para o financiamento externo das 

reformas empreendidas, particularmente para as reformas educacionais nacionais para o 

ensino médio e profissional, trazendo à tona as contradições das justificativas e argumentos 

que defendem a necessidade da educação e de sua reforma como fundamento do processo de 

desenvolvimento econômico e da superação de desigualdades sociais e, por fim, realizamos 

algumas considerações e questionamentos sobre as determinações da política educacional 

brasileira, ao examinarmos o como se sustentam e se consolidam as reformas empreendidas, 

verificando os motivos financeiros e institucionais e as razões econômicas e ideológicas que 

as engendram. Ao analisar o (neo)liberalismo nas reformas educacionais nacionais para o 

ensino médio e profissional, empreendemos o exame dos pressupostos políticos, econômicos 

e ideológicos que fundamentaram a reforma do Estado brasileiro e as diretrizes curriculares e 

os programas educacionais nacionais para o ensino médio e profissional implementados em 

período recente da história brasileira. Tivemos, também, a preocupação de compreender as 

implicações do processo de financiamento externo à educação brasileira, como um 

componente dos ajustes estruturais guarnecidos pelos organismos financeiros multilaterais, 

particularmente no âmbito do BID e Banco Mundial. Assim, evidenciamos que o 

financiamento externo realizado junto ao BID, para os programas educacionais nacionais: 

PROEP - Programa de Expansão da Educação Profissional e PROMED - Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino Médio, está inserido no processo de ajustamento estrutural, e 

conseqüentemente no crescente e espoliante endividamento externo do país, e recebe o 

mesmo tratamento financeiro e político ordenado aos outros setores econômicos e produtivos. 

Por fim, realizamos algumas considerações e questionamentos sobre as determinações da 

política educacional brasileira, ao examinarmos o como se sustentam e se consolidam as 

reformas empreendidas, sob a égide do capital financeiro e ancorado numa política 

privatizante, pelos nossos (neo)liberais. 
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