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Resumo 
  
Propomos o estudo sobre (neo) liberalismo suas raízes teóricas que se difundem na segunda 
metade do século XX e seus reflexos nas políticas educacionais, pois o campo educacional 
tem sido determinado pela influência de correntes teóricas político-econômicas a partir das 
últimas décadas do século XX.  Após a crise dos anos de 1970, o consenso de Washington 
cumpre o papel de orientador de regras básicas para países, temos então, a disseminação da 
corrente neoliberal; seus precursores teóricos Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek e 
Milton Friedman, representam a escola austríaca e escola de Chicago respectivamente, 
defendem preceitos que caracterizavam-se ora pela completa abertura dos mercados mundiais 
ora pela atuação mínima do Estado,  e a retomada dos discursos de meritocracia,.Após a 
queda do muro de Berlim a hegemonia neoliberal tornou se cada vez mais forte, com o 
inimigo socialista derrotado as ideologias neoliberais começaram a dominar políticas pelo 
mundo todo, inclusive no Brasil, produzindo consequências no âmbito social, em especial na 
educação, como a precarização no campo educacional. Nesse sentido, objetivamos explanar o 
neoliberalismo, sua origem, correntes ideológicas que o sustentam, tal como sua introdução 
no Brasil, com vistas a compreender a lógica estruturante das políticas educacionais. Como 
procedimento metodológico utilizamos a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. É 
possível compreender que as políticas educacionais de cunho neoliberal, são geradas no Brasil 
a partir da década de 1990; o governo de Fernando Collor de Mello foi uma porta aberta para 
tal corrente, mas que se formalizou com o governo de Fernando Henrique Cardoso, no qual 
ocorre a elaboração do Plano Diretor de Reforma do Estado e ampla reforma no campo das 
políticas educacionais e manteve continuidade no governo de Luis Inácio Lula da Silva. 
 
Palavras-chave: Neoliberalismo. Precursores. Políticas educacionais. Lógica estruturante. 
 

                                                
1Graduanda do Curso de Pedagogia(UEL/CECA). E-mail: Lorena.peduel@gmail.com 
2Professor da Universidade Estadual de Londrina (UEL/CECA). E-mail: soraiakfouri@uel.br. 
3 Graduanda do Curso de Pedagogia (UEL/CECA). E-mail: renatakamon@hotmail.com. 
4 Graduanda do Curso de Pedagogia (UEL/CECA). E-mail: kfernandab58@gmail.com. 
5 Graduanda do Curso de Pedagogia (UEL/CECA). E-mail: querenchica@gmail.com. 



 

Introdução 

Desde a gênese aos nossos dias, o homem se constitui pelo trabalho, num processo de 

humanização busca sua posição nas relações do desenvolvimento produtivo. O processo de 

humanização ocorre num processo dialético de avanços, recuos em um campo de luta numa 

sociedade que se organiza a partir da produção.  

Atualmente, a crise econômica é consideravelmente o assunto mais comentado no 

mundo, muito em decorrência da disparidade social-econômica e acúmulo de capital de 

poucos em detrimento da maioria da população mundial. Estas características da sociedade 

atual são acentuadas devido à corrente neoliberal que se tornou hegemônica em muitos países, 

acarretando consequências no âmbito social, em especial na educação. 

Esta é uma pesquisa em andamento sobre as raízes da expressão do 

neoconservadorismo ou liberalismo clássico a partir da segunda metade do século XX, que se 

convencionou chamar de neoliberalismo, buscamos compreender seus pilares, levantando a 

raiz do pensamento a partir de seus precursores, levantando perspectivas para análise para o 

campo das políticas educacionais.  

Como procedimento metodológico, utilizamos a pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo, a partir de fontes produzidas pelos precursores como Ludwig Von Mises, 

Friedrich von Hayek e Milton Friedman. 

Neste sentido, objetivamos explanar a origem, precursores, correntes ideológicas que 

sustentam, tal como sua introdução no Brasil, com vistas a compreender a lógica estruturante 

das políticas educacionais. 

Origens e abordagem da corrente neoliberal  

Muito se tem discutido acerca do domínio das políticas neoliberais bem como de seus 

ideais e das sérias consequências que acarretam para o mundo. Essa ideologia não se limitou 

apenas em implantar programas aos países de capitalismo avançado, utilizando de 

mecanismos econômicos para introduzir em todo território mundial. Quando se fala na 

corrente neoliberal é importante que comecemos por suas origens. 

O que se nomeia neoliberalismo é uma corrente de pensamento que surgiu após a 

segunda guerra mundial, tendo como precursores Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek 

este se destacou pelo seu texto “ O Caminho da Servidão”, escrito  em 1944. Tal livro foi uma 

crítica aos socialistas ao Estado intervencionista e de bem-estar. Em 1947 Hayek organizou 



 

uma reunião em MontPèlerin, na Suíça convocando aqueles que partilhavam de suas ideias. 

Entre eles destacavam se Milton Friedman, Karl Popper, Lioner Robbins, Ludwig von Mises 

entre outros, surgindo então à sociedade de MontPèlerin. 

Para conhecer melhor a hegemonia neoliberal é importante fazer menção da corrente 

de pensamento dos principais precursores que destacaremos aqui: 

Ludwig von Mises (1881-1973) cujo nome chamou atenção de muitos no protesto pró-

impeachment de Dilma Roussef, pois estava descrito em  cartazes da seguinte maneira:mais 

Mises, menos Marx, esse nome no qual algumas pessoas estavam pleiteando é um veemente 

defensor do capitalismo competitivo e influenciador dos demais defensores do pensamento 

neoliberal, em 1956 publicou o livro “Mentalidade anti capitalista” que é a defesa impetuosa 

pelo capitalismo competitivo, pois considera que é o único sistema capaz de diminuir a 

desigualdade social através do mérito de cada individuo,além do mais “a economia capitalista 

permite que a maioria dos 20% mais pobres da população tenham a chance de, em uma 

década, fazerem parte dos 20% mais ricos” (MISES,2015 p.15). 

Mises realiza severas criticas contra qualquer organização que se impõe ao 

capitalismo, pois segundo  o autor, tal sistema econômico é único que proporciona liberdade 

para o ser humano e premeia os indivíduos talentosos que sejam capazes de satisfazer as 

massas consumistas. 

 
O capitalismo permite a muitos a oportunidade de mostrar iniciativa. Enquanto a 
rigidez de uma sociedade de status impõe a todos o desempenho invariável de uma 
rotina e não tolera qualquer desvio dos modelos tradicionais de conduta, o 
capitalismo encoraja o inovador. Lucro é o prêmio dos que são bem-sucedidos ao se 
desviar dos tipos de normais de procedimentos; perda é a penalidade daqueles que, 
por preguiça, se apegam aos métodos obsoletos. O individuo é livre para mostrar o 
que ele pode fazer melhor em comparação a outras pessoas. (MISES, 2015, p.87). 

 
Friedrich August von Hayek (1889 – 1992) discípulo da corrente ideológica de Mises 

e também líder da escola austríaca de pensamento econômico neoliberal, defende que o 

mercado é um sistema competitivo de descoberta, no qual os indivíduos são guiados pelos 

seus interesses individuais. “os elementos motores desse mundo são a função empreendedora 

do individuo e a concorrência no interior de uma complexa divisão social de trabalho” 

(MORAES, 2001, p. 24). 

Sendo inviável a intervenção estatal, pois “uma sociedade livre, sem planejamento e 

sem coerção estatal, utiliza mais conhecimento e, portanto, é mais flexível, eficiente, livre, 

plural e criativa” (MORAES, 2001, p. 24). 



 

O terceiro precursor do neoliberalismo, Milton Friedman (1912 - 2006) provém da 

escola de economia de Chicago, considerado um dos mais respeitados economistas do mundo, 

destaca-se por seu livro capitalismo e liberdade que tem o intuito de convencer os leitores que 

o único sistema econômico que proporciona maior liberdade ao cidadão é o capitalismo 

competitivo. “O tipo de organização econômica que oferece diretamente liberdade econômica, 

a saber, o capitalismo competitivo, também promove a liberdade política ao segregar poder 

econômico e poder político e, dessa maneira, permitir que um compense o 

outro”(FRIEDMAN, 2014 p.12). 

Todavia de acordo com Friedman o capitalismo competitivo pode conviver com 

sistemas políticos que não sejam democráticos, como é o caso do Chile, que em 1973, a 

mando do General Augusto Pinochet ocorreu o golpe de Estado. “Portanto, é nitidamente 

possível ter organizações econômicas fundamentalmente capitalistas e organizações políticas 

que não são livres” (FRIEDMAN, 2014 p.12). 

A partir dessa lógica, Friedman defende para a organização da sociedade a utilização 

da teoria de mercado que se caracteriza “por meio de cooperação voluntária se baseia na 

proposição elementar – embora frequentemente contestada – de que as duas partes de uma 

transação econômica com ela se beneficiem, desde que a transação seja voluntaria e 

esclarecida para ambos os lados” (FRIEDMAN, 2014 p.15). 

Através da pesquisa em andamento verifica-se que sistemas neoliberais obtiveram o 

auxilio das organizações mundiais multilaterais, criadas pelo acordo de Bretton Woods, ou 

seja, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para efetivação de 

programas neoliberais nos países latino-americanos, entre os quais se destaca o Brasil através 

de políticas de direita e esquerda, cujo objetivo foi de transferir as políticas públicas para o 

mercado, inclusive a educação, tratando pais e alunos como meros consumidores.  

Considerações finais 

Em virtude dos estudos em curso, é possível compreender as raízes do neoliberalismo, 

bem como sua sustentação ideológica, percebe-se então a defesa impetuosa a meritocracia 

como essencial por essa corrente e a liberdade do mercado para atuar de maneira a satisfazer o 

consumidor. 

Quanto à ação do Estado, os precursores defendem apenas a intervenção mínima para 

proteger os indivíduos contra aqueles que contribuem para deteriorização da pacificação da 

sociedade.  



 

Sendo assim esse estudo pretende identificar programas de cunho neoliberal no Brasil, 

a partir da década de 1990 (séc. XX), em especial na educação e seus reflexos para a 

formação do cidadão. As políticas para a educação no final do século XX tiveram forte 

influência da corrente neoliberal. 

No Brasil, no âmbito governamental ocorre com a gestão do presidente Fernando 

Collor de Mello com o início das privatizações, na gestão do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, temos a formalização no âmbito governamental com o Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado pelo ministro Bresser Pereira, pelo extinto Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (MARE), bem como devido um aparato de reformas empreendidas em sua 

gestão que empreenderam políticas neoliberais no campo da educação. No entanto, com o 

advento do governo de esquerda, na gestão do presidente Luis Inácio Lula da Silva, não 

ocorre a ruptura, mas presenciamos a continuidade e aprofundamento, num cenário de 

políticas populistas de cunho neoliberal, com forte estímulo a iniciativa privada e inúmeros 

investimentos nas políticas sociais como o programa bolsa família que cumpriu a função de 

controle da pobreza, conforme os neoliberais propagam. 

O Estado deve se limitar em produzir políticas sociais compensatórias que asseguram 

o mínimo de condições para que o cidadão possa trabalhar como pondera Hayek “mas não há 

dúvida de que, no tocante a alimentação, roupas e habitação, é possível garantir a todos um 

mínimo suficiente para conservar a saúde e a capacidade de trabalho” (HAYEK, 2013, p.154). 

O campo das políticas para a educação é carregado de contradições, percebemos que a 

corrente neoliberal imprimiu suas marcas no marco regulatório, nos sistemas de ensino e em 

unidades escolares, influenciando políticas macro e micro, nem sempre com a devida clareza 

de sua lógica estruturante. 
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