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Resumo: A educação, assim como as demais políticas sociais, vem sofrendo os impactos da 

ótica neoliberal na cena contemporânea, por torná-la um serviço a ser comercializado e, por 

sua vez, instrumento de mercado. Neste sentido, o presente artigo, fruto das discussões 

realizadas no Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social, se propõe problematizar a 

realidade do ensino superior brasileiro e os impactos na formação profissional das diferentes 

práxis sociais, das quais tem expressões significativas no próprio Serviço Social.  A luz do 

método dialético-crítico e de pesquisa bibliográfica, os resultados demonstram que o 

reordenamento da educação é resultado das orientações externas (das agências multilaterais) 

para a política educacional, que dentre seus quesitos, estipula parâmetros e índices a serem 

alcançadas em prazos estabelecidos. Mais do que isso, vislumbra-se um processo educacional 

com ênfase na certificação em massa, no aligeiramento do processo formativo e na 

tecnificação em detrimento de um perfil profissional crítico e reflexivo, requisitado por 

categorias profissionais.  
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1. Para abrir o debate! 

 

O direito a educação é uma bandeira política defendida por diferentes atores 

políticos nos mais diversos terrenos, onde a defesa dos seus interesses tem uma relação direta 

com o modelo de educação disponibilizada à população. Diante desse contexto, faz-se 

necessário olhares estejam atentos às mudanças conjunturais, para que se perceba a relação 

que elas têm com o conjunto de transformações sociais que as políticas sociais têm sofrido, 

sobretudo, as políticas educacionais (FREITAS; BICCAS, 2009). 

 

2. As mudanças conjunturais na política educacional: breve contextualização 
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Desde a Revolução Industrial no século XVIII, as relações sociais de modo 

geral sofreram grandes transformações. O aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, ou seja, a 

substituição da produção manufaturada pela fabril abre uma série de mudanças que 

modificam o cenário político, social e econômico. 

Frente à substituição da mão de obra humana pela máquina e sob reflexos da 

lógica do capital, o trabalhador, a fim de garantir a sua sobrevivência, necessita transformar 

sua mão de obra em mercadoria, ao mesmo tempo em que agrega valor ao processo de 

produção, afinal, “no capitalismo ao ser tratada como mercadoria, a força de trabalho possui 

duplo caráter: ser produtora de valor de uso e valor de troca” (BEHRING; BOSCHETTI, 

2007, p. 51). Esta realidade leva a um grande contingente de trabalhadores tornarem-se 

alheios ao “chão das fábricas”, pois os espaços de trabalho que antes demandavam número 

significativo de trabalhadores, com a inserção da máquina, passam a demandar apenas um 

trabalhador qualificado para o manuseio das tecnologias implementadas. A demanda é por um 

trabalhador incorporado ao processo produtivo, com qualificação mínima para o exercício da 

tarefa rotineira e especializada e que, ao mesmo tempo, seja versátil.  

Portanto, se por um lado, a substituição do trabalho humano pela máquina 

provoca um aceleramento da produção, de outro, trás o aprofundamento das desigualdades 

sociais, uma vez que as relações de trabalho também sofrem grandes mudanças, pois junto 

destas transformações se aperfeiçoam técnicas de produção que fragmentam o saber do 

trabalhador, suas formas de vínculo e manutenção no trabalho, cuja exploração da mão de 

obra humana (trabalhos informais e mal remunerados) torna-se evidente
3
, entre outros.   

Nesta ótica, os impactos da lógica neoliberal reconfiguram as políticas sociais, 

na medida em que “gera uma dualidade discriminatória entre os que podem e os que não 

podem pagar pelos serviços, no mesmo passo em que cria um nicho lucrativo para o capital, 

                                                             
3 Nesse sentido, pode-se verificar que as modificações realizadas pela revolução dos modelos de produção não se 
restringiram apenas a questões econômicas, pois interferem, das mais diversas e perversas formas, nas dimensões 

da vida em sociedade. 
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em especial para segmentos do capital nacional que perderam espaços com a abertura 

comercial” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 151).  

Diante de todas essas transformações que levaram a substituição do trabalho 

vivo (mão de obra humana) pelo trabalho morto (máquinas) tende a ser um dos fatores que 

levou às novas configurações pelas quais passará a educação. A partir da lógica da produção 

para atender o mercado mundial, surge à necessidade de mão de obra qualificada, ou seja, de 

um desenho educacional que atenda as necessidades desse mercado.  

É neste cenário geopolítico que a educação brasileira tem sido alvo de intensos 

debates. São tecidas reflexões acerca das influências das transformações provocadas pelo 

capital na forma de organização das relações sociais, políticas e econômicas, inclusive de 

como essas mudanças impactam nas políticas sociais brasileiras, sobretudo, nos impactos da 

política neoliberal nas transformações relacionadas aos processos de desenvolvimento da 

economia mundial, que por sua vez provocam transformações nas formas de organização do 

mundo do trabalho e que, também, definem e redefinem o perfil profissional e o modelo 

educacional necessário para atender as demandas postas por esta economia de mercado. “É 

nessa contradição que se demarca a necessidade de escolarização de massa e da configuração 

da instituição escolar como preparadora para a inserção no mundo do trabalho” (CATANI, 

2006, p.138). 

As escolas e universidades passam a exercer papéis estratégicos na nova 

configuração social, que avança de forma avassaladora trazendo sérias consequências 

principalmente para os chamados “países emergentes”, principalmente após o que se conhece 

como 3ª Revolução Industrial ou Revolução Tecnocientífica, que eleva ainda mais o 

desenvolvimento de técnicas e do saber científico e tecnológico, os quais ficam 

hegemonizados aos países cujo poderio é manifesto. 

 

Evidentemente, a educação pública que temos resulta das leis e do poder 

configurador que delas emana, mas também resulta das assimetrias políticas entre as 

pessoas que têm ganhos diferenciados, entre segmentos populacionais que se 

diversificam pela origem, entre brancos e não brancos, entre homens e mulheres e 

entre adultos e crianças, de modo que a construção e o acesso a esse “bem público” 
primordial que é a educação escolar se deu no bojo de uma sociedade 
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reconhecidamente concentradora de riqueza, benefícios e poder decisório. Portanto, 

não é somente a elucidação de labirintos que conduziam à promulgação da lei que 

nos habilitará a compreender o “lugar” da educação pública no Brasil (FREITAS; 

BICCAS, 2009, p. 18). 
 

 

Sendo assim, tanto o ensino técnico, como o ensino superior direcionam-se 

para atender à formação de profissionais requisitados pelo mercado, num curto espaço de 

tempo e facilmente absorvíveis. Dessa mudança conceptual de política educacional, decorre o 

incentivo à expansão das universidades privadas, que amplia o acesso ao ensino superior
4
, 

com inúmeras facilidades para o ingresso e permanência na instituição
5
, no entanto, sem 

preocupações efetivas com a qualidade e o perfil do egresso. Nessa lógica, Rossato (2006, 

p.95) demonstra que “a educação recebe o tratamento de mercado, a escola, de empresa e o 

estudante, de produto; o tratamento dispensado, à educação é técnico, omitindo-se o político-

pedagógico; a quantidade e os resultados são privilegiados em detrimento da qualidade”. 

 

Compreendendo a educação que forma para o mercado, o ensino desempenha aqui 

um papel de destaque: assegura e atualiza as competências e as qualificações dos 

trabalhadores, o que é essencial quando se deseja dispor de uma mão de obra capaz 
de adaptar-se às mudanças contínuas que resulta, dos progressos da tecnologia 

(PAPADOPOULOS, 2005, p. 22). 

 

 

Diante desse cenário, os organismos mundiais (Banco Mundial, por exemplo) é 

quem traçam as prioridades para a educação, para que se estabeleça um padrão de ensino que 

esteja em consonância com os objetivos das agências multilaterais, o que leva as escolas e 

universidades a assumir a postura de grande empresa. 

 

O movimento do capital tem a peculiaridade de transformar toda e qualquer 

realidade em objeto do e para o capital, convertendo tudo em mercadoria destinada 

ao mercado e por isso mesmo produzindo um sistema universal de equivalências, 

próprio de uma formação social baseada na troca de equivalentes ou na troca de 

                                                             
4 Antes de tudo, é preciso deixar claro que a crítica não se dirige à ampliação de vagas, mas como isso vem 

sendo operado e a qualidade desta formação via expansão desenfreada. 
5 Pode-se trazer como exemplos o FIES, PROUNI, as modalidades de bolsa “filantropia”, ENEM, as cotas e 
além de outros descontos para cursos específicos. 

 



5 
 

5 
 

mercadorias pela mediação de uma mercadoria, o dinheiro, como equivalente 

universal (CHAUI, 1999, p.119). 

 

Diante do exposto, é preciso levar em consideração que os maiores entraves 

existentes para a efetivação da educação enquanto direito, conforme disposto no artigo 205
6
 

da Constituição Federal de 1988, dá-se pelos impactos referentes às necessidades imposta 

pelos organismos mundiais (FMI e Banco Mundial, por exemplo), que incidem diretamente 

na organização das políticas sociais dos países orientados pelas suas diretrizes.  

Com base no contexto econômico e hegemônico vigente, ao ditar os 

parâmetros de organização das relações sociais e econômicas, estes organismos definem e 

redefinem os direcionamentos das políticas sociais, a fim de que os países executem ações 

com vistas a alcançar o patamar de grandes potências mundiais. Nessa perspectiva, o conjunto 

das relações sociais que serão tecidas são oriundas das orientações do sistema econômico, que 

materializam políticas sociais numa lógica que reforça as desigualdades sociais, uma vez que 

é negado tanto o acesso universal, quanto equitativo à política de educação, ainda que 

estabelecida enquanto direito legal.  

Diante disso, percebe-se que a fim de alavancar processos que contribuam para 

o sucesso das estratégias dos organismos mundiais de alcançar os objetivos traçados, as 

reformulações são lançadas num discurso de que o país avança para a garantia do acesso à 

população, bem como o acesso a um sistema de ensino qualificado. No entanto, o que se vê é 

a “educação num processo contraditório” (GOIN, 2008), uma vez que as ações desenvolvidas 

pelo Estado estão pautadas unicamente na perspectiva de construir mecanismos que permitam 

a consolidação do modelo vigente e conduzam a educação como seu lócus estratégico (de 

mercado). 

Nesse sentido, para compreender os avanços e retrocessos existentes nos 

processos relacionados à construção e consolidação da política de educação no Brasil, há que 

se considerar que na lógica do capital, investir em educação é um negócio bastante lucrativo. 

                                                             
6
 A educação apresenta-se como “direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 2011, p. 56). 
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É preciso atentar-se, além disso, para as formas em que as políticas educacionais vêm sendo 

executadas e de como essa oferta vem sendo acessada pela população.  

 

A educação pública que se configurou no Brasil não foi somente resultado de um 

descaso proposital do Estado. Visando empobrecer um sistema para atender “na 

medida exata” as demandas da produção que se modernizava.  A construção social 

da escola pública, no Brasil, não foi e não é somente um “reflexo” da estrutura 

econômica. Essa escola também resultou da opinião que várias camadas sociais 

compartilharam a respeito dos seus próprios direitos de mobilidade, os quais não se 

apresentaram sem demonstrar também uma disponibilidade a procurar na esfera 

privada os signos de sua distinção, de modo a fazer com que instituições básicas da 
plataforma republicana como a escola pública e o hospital público, por exemplo, em 

menos de um século fossem convertidos em símbolos de decadência social para 

alguns ou expressão de homologia entre o que são os pobres e o que são as 

instituições que os pobres frequentam, ou ainda que seja inconsistente a presunção 

de que a escola pública só recebe alunos pobres (FREITAS; BICCAS, 2009, p.22) 

 

 

Neste cenário, os impactos da política neoliberal diante da perspectiva de 

formação profissional são pautados no interesse da lógica de mercado, ao evidenciar a 

simplificação e a diversificação dos projetos pedagógicos dos cursos, a transmissão 

conteudista, a seriação e a mercantilização do ensino, o que implica na fragmentação e 

“flexibilização” dos currículos e da formação profissional.  

 

3. Formação profissional: conceito e debates 

 

Nessa perspectiva, faz necessário, a compreensão do significado de formação 

profissional e a incidência da lógica mercantil neste processo de formação da mão-de-obra 

para atender as demandas suscitadas pelo aceleramento dos processos de produção, na ótica 

capitalista. Formação
7
 que, derivada do latim, se traduz por a toda a ação, efeito, ato, modo de 

formar, educar e é relativo ao modo como se constitui um processo formativo, uma vez 

                                                             
7
 do latim Formãtiõ, ônis, subst. f. I - Sent. Próprio: 1) formação, confecção, configuração forma. II sent. 

Figurado: 2) Formação. Formador, do latim Formãtor,õris, sub. m. I sent. Próprio: 1 o que dá a forma, 

formador criador. II sent. figurado: 2) o que forma, instrui. Ou ainda, Formação[ Do lat. Formatione] S.F 1 Ato 

ou efeito de  formar. Constituição, caráter. No que diz respeito ao conceito de Profissional [de profissão + al , 

seg. padrão erudito] Adj 2 g.1. referente ou pertencente a profissão ou a certa profissão. Ensino profissional, 
deformação profissional. (Dicionário escolar latino- português). 
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significa tomar forma ou concluir uma etapa de um processo, por exemplo, conclusão de um 

curso profissional ou universitário. Além disso, formação diz respeito ao processo pelo qual 

um objeto ou uma pessoa percorre a fim de dar forma ou constituir um objetivo previamente 

pensado, planejado.  

 

Em sua acepção mais ampla, a formação profissional (FP) designa todos os 

processos educativos que permitam, ao indivíduo, adquirir e desenvolver 
conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais relacionados à produção de bens e 

serviços, quer esses processos sejam desenvolvidos nas escolas, quer nas empresas. 

A FP, como outras dimensões da vida em sociedade, está condicionada pelas 

relações sociais e pelos embates entre capital e trabalho na esfera de produção, 

refletindo, também, relações de poder e concepções de mundo dos agentes 

(CATTANI; HOLZMANN, 2006, p.136). 

 

 

É evidente que a rapidez das transformações incidem na oferta de vagas de 

emprego e no perfil profissional exigido para preencher esses postos de trabalho, ao mesmo 

tempo em que essas direcionam as formas como os governos tem de conduzir as políticas 

educacionais, com o objetivo de atender as necessidades de mão de obra que seja “útil” por 

estes “novos campos de atuação profissional”. 

É nessa lógica perversa de atendimento de uma demanda posta pelos meios de 

produção e reprodução do capital que a educação ainda será identificada com formação de 

“recursos humanos” em um contexto de restrições impostas por taxas de desemprego sempre 

elevadas. Ainda que essa falsa perspectiva de formar para o mercado não ofereça garantia do 

sucesso na conquista das vagas direcionadas para uma grande massa de profissionais que é 

formada pra um determinado número de postos de trabalho, 

 

A perspectiva de desemprego repercute no interesse dos jovens de prosseguir os 

estudos e influi na escolha dos que se orientam para uma formação profissional. Os 

poderes públicos utilizarão cada vez mais a educação e a formação como 

instrumento da política do emprego, bem como para os jovens do mercado de 

trabalho e, ao mesmo tempo, reduzem as taxas de desemprego (PAPADOPOULOS, 

2005, p. 22). 
 

 

Ainda nessa perspectiva, o autor contribui para uma reflexão de que não se 

pode exigir das políticas educacionais algo que foge de seus domínios, uma vez que ainda que 
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forme para o mercado, a educação não dá conta de garantir que os profissionais que são 

produtos desse processo de formação em massa, sejam consumidos pelo mesmo mercado que 

inclui para excluir. 

 

Evidente que a educação pode contribuir bastante na preparação dos jovens para o 

emprego e na reciclagem dos ativos, mas é preciso resistir à tentação de considerá-la 

como um remédio para o desemprego. Ela pode sem dúvida, melhorar as chances do 

indivíduo na corrida pelo emprego, mas não pode criar empregos, exceto 
marginalmente, e não se pode esperar que redefina seus objetivos para formar jovens 

para a vida inativa (PAPADOPOULOS, 2005, p. 22). 

 

 

Diante disso, pode-se visualizar o processo de formação profissional numa 

perspectiva de atendimentos de requisitos que tem ligação direta com a ordem mercadológica, 

uma vez que se criam verdadeiras empresas de produção de mão-de-obra, sendo 

responsabilidade das escolas ou universidades formar pessoas para atender essas exigências. 

Nesse sentido, recai sobre a educação o papel de “adestrar” uma massa de sujeitos aptos para 

inserir-se no mundo do trabalho, observando-se as perspectivas e perfis apresentados pelo 

atual modelo de organização da sociedade. 

 

A formação profissional está, em grande parte, associada às necessidades definidas 

pelas empresas no que concerne à sua política de organização e gestão do trabalho.  

Sob a ótica taylorista-fordista, ela assume um caráter restrito de adestramento da 

mão-de-obra e de adaptação do produtor direto ao posto de trabalho. Nas empresas 

que superaram os limites dessas práticas, a FP é incorporada como estratégia 

operacional na busca de qualidade e da produtividade. Nesse sentido, a qualificação 

do trabalhador pode estar conjugado à polivalência, ao enriquecimento das tarefas e 
ao aumento da responsabilidade dos operadores de direitos. Ela integra assim, o 

sistema técnico e o sistema de relações humanas definido pela empresa. Sob a ótica 

dos trabalhadores a FP assume um caráter radicalmente diferente, associado ás 

ideias de autonomia e de autovalorização (CATTANI; HOLZMANN, 2006, p.136-

137). 

 

 

Nessa lógica, o intuito essencial dos organismos mundiais ao estabelecer 

objetivos e prioridades para a educação, é que se estabeleça um padrão de ensino que esteja 

em consonância com as necessidades do mercado, oferecendo diferentes cursos, em diferentes 
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modalidades (presencial e a distância), para introduzir a venda de sua mercadoria (educação) 

em espaços cada vez mais diversos. De fato, não interessa a forma, mas sim formar! 

 Mais intrigante ainda é perceber que diante da ineficiência em prover 

mecanismos, a expansão do ensino superior, com o apoio da oferta de cursos na modalidade a 

distância, assume um papel de formar mais em menos tempo, uma vez que as ações do Estado 

são qualitativamente ineficazes e as estratégias de expansão têm implicado no 

desenvolvimento de uma educação nos moldes mercadológicos, cuja tendência dominante é a 

implementação de uma política de ampliação do acesso, sob falácias de garantia do direito à 

educação. 

 

4. Considerações Finais 

 

Um dos desafios que se apresentam no que diz respeito à efetivação de 

políticas educacionais na atualidade consiste na imprecisão entre o desenvolvimento de um 

sistema educacional em sintonia com os requisitos estabelecidos no que diz respeito ao perfil 

profissional exigido e a o desenvolvimento de um processo de formação profissional pautado 

nos princípios de um ensino de qualidade, sem reduzir o direito à educação a mero produto 

mercadológico.  

A expansão do acesso ao ensino superior enquanto processo de democratização 

das oportunidades de acesso à educação superior tiveram um grande crescimento 

principalmente nos governos Lula (2008- 2010) e Dilma (2011-2014), período no qual as 

estratégias de expansão reconfiguram o cenário das políticas educacionais no Brasil. Se por 

um lado temos a expansão do acesso a educação enquanto direito, do outro temos a educação 

enquanto mercadoria. Diante dessa realidade, é preciso romper com a ideia que a simples 

expansão de vagas no ensino superior ou do número de universidades é sinônimo de formação 

profissional com qualidade. 

 É necessário evitar um processo de ensino tecnicista e fragmentado, que se 

exime de oportunizar processos educacionais pautados em formar profissionais com 
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capacidade crítica e reflexiva, em detrimento de atender demandas mercadológicas impostas 

tanto às escolas, quanto às universidades.  

 

O sistema de ensino, em particular, é hoje confrontado com os apelos para uma 

aliança, mais ou menos profunda e disseminada, consoante o nível de graduação, 

com os sistemas econômico e produtivo. Dessa forma, tende a privilegiar a rapidez 

da formação em prejuízo da consolidação de conhecimentos, a eficácia em vez do 

aprofundamento e da descoberta construtiva, os conhecimentos operativos em 

primazia aos saberes humanistas e da análise crítica fundamentada, a avaliação  

processual em substituição à ponderação substancial ( BALDIN; ALBUQUERQUE, 

2012, p. 14). 
 

 

É sabido que a diversidade de instituições de ensino superior e de cursos 

ofertados, sobretudo, a partir da reformulação da política de educação superior, são 

apresentados cursos sequenciais, cursos de curta duração, cursos de formação geral e 

formação específica, que reforçam a ideia de que a finalidade está voltada puramente para a 

emissão de diplomas, certificados e atestados de aproveitamento, que evidenciem as formas 

de aligeiramento da formação profissional (LIMA, 2009, p. 03). 

Nesse sentido, percebe-se que a educação na perspectiva neoliberal é 

compreendida como moeda de troca, uma vez que tem servido a interesses econômicos, uma 

vez que ao ofertar o acesso a educação a uma grande parcela da população, a expansão do 

número de vagas e da criação de novas instituições de ensino também tem contribuído para a 

elevação de índices de desenvolvimento da educação brasileira.   

 

O projeto neoliberal para a universidade brasileira é claro e articula três núcleos 

básicos: (i) em relação ao projeto político-pedagógico, operacionaliza a redução das 

universidades públicas a “escolões de terceiro grau” através da destituição da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, especialmente para as áreas de 

humanas e ciências sociais aplicadas; (ii) em relação ao financiamento da política de 
educação superior ocorre o estímulo à privatização interna das instituições públicas e 

o aumento, tanto da isenção fiscal para os empresários da educação superior, como 

do número de IES privadas e; (iii) em relação ao trabalho docente, evidencia-se um 

aprofundamento da precarização das condições salariais e de trabalho, estimulado 

pela lógica produtivista e da competição pelas verbas dos órgãos de fomento 

(LIMA; PEREIRA, p.36, 2009). 
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A contrarreforma da educação superior conduzida pelo governo Cardoso deu 

início a um processo de privatização da educação, que colaborou para o desenvolvimento de 

uma concepção de universidade limitada ao ensino técnico e conteudista, pois a partir do 

desmonte da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, da submissão da formação 

profissional às exigências do mundo do capital, que provocam transformações tanto no 

processo de ensino, como contribui para a precarização do trabalho docente. 

 

 O escopo é que a educação se constitua na pilastra para o século 21, a medida que, 
com a  satisfação das necessidades mínimas de conhecimento, ter-se -ia qualificação 

condizente com qualquer demanda de trabalho e, consecutivamente, a redução das 

desigualdade e da pobreza. A educação é tomada como sinônimo de capital humano 

e, destarte, o reduzido “estoque” significa pouca capacidade produtiva 

(SIMIONATO; GOIN, 2012, p.32,). 

 

 

Com expansão desenfreada do acesso ao ensino superior, onde a lógica 

mercantil abre espaço para as transformações imputadas a educação superior contribui para 

que instituições privadas estabeleçam um verdadeiro mercado educacional, sobretudo, em 

universidades que ofertam cursos na modalidade a distância, que por ofertarem cursos online, 

conseguem flexibilizar as formas de ingresso, ao mesmo tempo, ofertam cursos em locais de 

difícil acesso, com horários e valores flexíveis, dessa forma, essas universidades conseguem 

garantir o acesso a educação a uma grande parcela da população brasileira que é excluída, ao 

mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento de um grande mercado educacional. 

Dessa forma, temos que essas estratégias expansionistas não devem ser consideradas como 

mecanismo de “democratização” do acesso ao ensino superior, pois tem sido manuseada 

elementarmente como uma “fórmula mágica” numa tentativa de resolução dos déficits nos 

índices educacionais. 

Vivenciamos um período em que a educação é tida como um produto rentável, 

portanto, são inúmeras as estratégias que cercam o cenário educacional e os elementos que a 

lógica do mercado elabora para firmar esse sistema de mercado educacional, sobretudo as 

estratégias utilizadas pelas universidades no que diz respeito aos atrativos necessários para a 

disputa por alunos. Por outro lado, com base no processo de expansão do ensino superior, o 
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que vemos é uma lógica em que torna-se fundamental para a sustentabilidade das instituições 

educacionais.  

Nessa lógica desenvolve-se um sistema de certificação em massa, 

corroborando para que políticas educacionais reforcem um sistema educacional em que 

instituições de ensino funcionem como uma verdadeira fábrica, com vistas a certificação em 

massa de novos profissionais, segundo um regime de produção em  grande escala, muitas 

vezes, num curto prazo de tempo.  

 Nesse sentido, parece que a educação brasileira vivencia um período marcado 

por uma lógica educacional que promove a “prostituição do diploma”, no intuito de atingir os 

índices educacionais elencados pelos organismos internacionais. Decorre que na ânsia de 

atender a demanda instituída, o Estado acaba por reproduzir estratégias e políticas 

educacionais baseadas em medidas compensatórias, na medida em que garante o acesso a 

educação por meio de medidas expansionistas em detrimento de sua (histórica) função 

precípua.  
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