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2. Descrição:
Nas últimas décadas, na América Latina,
ocorreram
profundas
transformações
econômicas e sociais, que significaram uma
mudança importante na função social da
educação. Em particular, os vínculos entre
educação e instituições com o mundo do
trabalho. Esse processo, que teve início nos
anos 90, baseado em modelos de
desenvolvimento econômico e crescimento
de características transnacionais, vinculado
às propensões neoliberais derivadas do
denominado “Consenso de Washington”,
não gerou condições para absorver as
demandas e aumentar a força de trabalho.
E ainda que grande parte da população
seguiu crescendo, a educação não
conseguiu cumprir seu papel de equidade
na sociedade. No entanto, nos primeiros
anos do novo século, muitos países latinoamericanos modificaram as abordagens
políticas, promovendo modelos sociais mais
produtivos e inclusivos, que tiveram como
ganho novas metas de crescimento e
conquista com níveis mais altos de
competitividade, obtenção de níveis mais

altos de competitividade, à luz de uma
distribuição equitativa dos recursos. Por sua
vez, as alterações nos sistemas produtivo e
científico-tecnológico e nas relações sociais
e trabalhistas produziram impacto nos
sistemas educacionais –e em suas
instituições–
com
a
consequente
modificação do papel da educação como
fator principal de mudança. Nesse contexto,
as políticas e as ações relacionadas à
educação e ao trabalho foram revisadas –
e, em alguns casos, consolidadas, sendo
inclusas nas agendas das organizações
internacionais (Unesco, OEI, OIT, dentre
outras), bem como nas organizações
regionais e locais, o conceito de
“aprendizagem permanente” ao longo da
vida, com base na necessidade de
desenvolvimento profissional constante, sob
as novas qualificações demandadas pelos
países e pela região. A apresentação
monográfica publicará trabalhos orientados
para a análise dessas políticas e processos,
revisões
teóricas,
pesquisas
ou
experiências.
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