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Educação e Autonomia 
 

 

Cena do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin. Apresenta uma crítica ao modo de produção capitalista e, particularmente, 
fordismo, produtivismo e ao impacto na vida do trabalhador. Hoje o professor é cada vez mais vítima desse processo.  

Bloco 2 – Políticas públicas e educação: 
As ingerências dos organismos 

internacionais na formulação de 
políticas para a educação 
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Distrito Federal e Entorno 



 
2º CICLO DE FORMAÇÃO SINDICAL- DF/ENTORNO 

“Educação e Autonomia: Teoria e ação coletiva frente aos 

atuais conflitos sociais” 

 

Objetivo Geral: 

O objetivo da formação é discutir a educação no 
contexto atual e suas potencialidades e limites 
dentro da luta de classes. Sendo um setor 
estratégico na sociedade capitalista, tanto do ponto 
de vista ideológico, quanto do econômico e de 
reprodução de mão-de-obra.  

A educação tem sido um dos setores mais atacados 
pelos governos Federal e Estaduais/Distrital. A 
privatização da educação pública por meio da 
terceirização já é uma realidade em vários estados 
do Brasil.  

As classes dominantes já compreenderam a 
importância da educação para reproduzir o 
sistema, mas quando nós trabalhadoras/es vamos 
pensar e agir seriamente sobre um projeto coletivo 
e libertador? 

 

Metodologia: 

Trabalhar por ciclos de formação. O ciclo não se dá 
de forma linear, mas apenas como forma de 
organizar as indicações bibliográfica e de filmes. 
Assim, durante a formação sobre um elemento 
teremos a liberdade de buscar fontes bibliográficas 
de outros ciclos para melhor compreender um 
fenômeno e subsidiar a discussão acerca do 
mesmo. A proposta é de que na abertura de cada 
ciclo alguma camarada abra a temática levantando 
questões, polêmicas e explicações mais didáticas 
sobre determinados assuntos. 

 

04/11 – 19h30 

Mesa de abertura: “Educação e Autonomia: 
Teoria e ação coletiva frente aos atuais 

conflitos sociais” 

Debater a conjuntura atual permeada pelo 
processo de instrumentalização, terceirização e 
privatização da educação, via Estado e empresas, 
no contexto atual de aprofundamento dos conflitos 
sociais frente à conjuntura da crise econômica.  

 

07/11 – 9h às 12h 

Bloco 1 – Luta de Classes e Educação: A função 
ideológica da educação na sociedade do 

capital 

Discutir sobre a não neutralidade da educação e 
sua função ideológica e prática dentro da luta de 
classes. 

 

14/11 –14h às 18h 

Bloco 2 - Políticas públicas e educação: As 
ingerências dos organismos internacionais na 

formulação de políticas para a educação 

Analisar a influência do Banco Mundial/FMI na 
formulação das políticas pública educacionais 
(Plano Nacional de Educação, Educação do Campo, 
militarização, privatização via OS). Discutir os 
métodos de luta dos movimentos popular frente as 
políticas públicas. 

 

21/11 – 9h às 12h 

Bloco 3 – Práticas pedagógicas e as 
possibilidades de emancipação intelectual dos 

filhos do povo  

Debater a relação de ensino e aprendizagem entre 
professores e estudante, tendo como objetivo 
repensar as práticas pedagógicas hoje: seus 
problemas institucionais, materiais e sociais, bem 
como as possibilidades de romper a relação 
alienante e reprodutiva hoje colocada como política 
Estatal e empresarial. 

 

28/11 – 14h às 18h 

Bloco 4 – Sindicalismo na Educação: a 
necessidade de organização para a luta diária 

Frente as reflexões feitas sobre a educação cabe a 
necessidade de desenvolver a luta no chão da 
escola. O objetivo é debater a especificidade 
territorial da escola no contexto da luta sindical e 
da organização popular. 



TRABALHO, EDUCAÇÃO DO CAMPO E EMANCIPAÇÃO, DA 

IDEOLOGIA À MATERIALIDADE: Uma análise do processo de 

institucionalização da Educação do Campo 

 SÁVIA BONA VASCONCELOS SOARES 

  Dissertação de Mestrado 

 

 

 3.1 O Banco Mundial e sua influência nas políticas educacionais brasileiras 

 

 Ao realizarmos um estudo acerca das políticas educacionais adotadas pelo Estado Brasileiro 

desde a década de 1960 até os dias atuais não podemos deixar de mencionar a influência do Banco 

Mundial. Para isso, consideramos essencial entender primeiramente o contexto de surgimento do 

Banco Mundial, no qual fica claro sua intencionalidade, as mudanças de foco na sua abordagem ao 

longo da história para, enfim, compreendermos qual a verdadeira funcionalidade da educação 

proposta por esse organismo internacional. 

3.1.1 O surgimento do Banco Mundial e sua proposta organizativa 

 

 O que chamamos de "Banco Mundial" consiste em um grupo que divide-se em sete 

organizações que apresentam diferentes funções, são elas, o Banco Internacional para a Reconstrução 

e o Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), a Corporação 

Financeira Internacional (CFI), A Agência Multilateral de Garantias e Investimentos (AMGI), o 

Instituto do Banco Mundial (IBM), o Painel de Inspeção e o Centro Internacional para Conciliação 

de Divergências em Investimentos (CICDI). De acordo com Pereira (2009), em geral quando 

encontramos escritos sobre o Banco Mundial estes estão se referindo ao BIRD e a AID. Os países 

com maior poder de voto no Banco são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, Reino Unido e 

França, respectivamente, sendo que os Estados Unidos mantém uma posição de privilégio em relação 

aos outros quatro, tendo poder de voto superior à somatória dos outros três países mais influentes 

(Japão, Alemanha e Reino Unido). 

 O BIRD nasceu em 1944 junto com o FMI a partir da conferência de Bretton Woods. Sua 



função consistia em fornecer empréstimos e garantias financeiras aos países-membros e prover 

serviços não financeiros de análise e assessoramento técnico. Para ser membro do Banco Mundial 

era necessário vincular-se ao FMI. Ao longo dos anos, houve um considerável aumento do número 

de países-membros, enquanto em 1947 o BIRD contava com 42 membros, em 1976 esse número 

subiu para 106 e em 2008 chegou a 185 membros.  

 A AID foi criada para oferecer empréstimos a países pobres sem acesso aos mercados de 

capitais. Assim, para os países considerados elegíveis, isto é, passíveis de receber empréstimos, os 

juros eram menores e era concedido um maior tempo para pagamento. Ao contrário do BIRD, que o 

Brasil recebe auxílio financeiro e político, na AID o Brasil não tem elegibilidade para receber 

empréstimos, pelo contrário, o Brasil está entre um dos países emergentes que emprestam às 

economias mais pobres. Entre os países que recebiam empréstimos da AID, estavam a Bolívia, a 

Índia, Madagascar, e vários outros do continente Africano.  

 Resultado da Conferência de Bretton Woods, o Banco Mundial, foi fruto de um projeto que 

visava consolidar a hegemonia mundial norte-americana, e não, como acreditam alguns, desenvolver 

humanitariamente as nações amigas no pós-guerra. Visavam minar de uma vez por todas a 

preferência inglesa no mundo capitalista além de tentar configurar-se como hegemonia econômica e 

ideológica, tentando suprimir o poder da União Soviética. Para isso, visavam a expansão dos 

mercados e estabelecer formas de barrar a expansão do comunismo . Tinha-se em mente, restabelecer 

os mercados para assim dar condições de vida mais razoáveis e, principalmente, dar novamente aos 

empresários a possibilidade de lucros exorbitantes.  

 Já no primeiro dia da conferência de Bretton Woods os Estados Unidos (EUA) deixam claro 

suas intenções ao fundar o Banco e o Fundo Monetário Internacional. Podemos identificar a real 

intencionalidade no comunicado oficial dos EUA destinado à imprensa após o primeiro dia do 

encontro: 

 

O propósito da conferência está (...) por inteiro dentro da tradição estadunidense e é 

completamente alheio a considerações políticas. Depois desta guerra, os Estados Unidos 

querem a utilização total de suas indústrias, fábricas e fazendas, emprego pleno e constante 

para seus cidadãos, em particular seus ex-militares, e paz e prosperidade completas. Para isso 

é preciso um mundo com um comércio vigoroso e este somente pode ser alcançado se as 

moedas são estáveis, se o dinheiro conserva seu valor e se as pessoas podem comprar e 

vender com a certeza de que o dinheiro que recebem na data do vencimento terá o valor que 



contrataram, e a isto se deve a primeira proposta, a do Fundo de Estabilização. Uma vez que 

tenhamos valores seguros e estáveis, o próximo passo será promover a reconstrução 

mundial, retomar o comércio normal e por fundos à disposição das empresas solventes, o 

que demandara, por sua vez, produtos estadunidenses (U.S. Departmente of State, 

1948:1148 apud Peet et al., 2004: 66-67) 

 

 Durante um curto intervalo de tempo, a União Soviética participou de atividades do Banco 

Mundial. Entretanto, ao perceber que a tentativa dos EUA de aproximar os soviéticos ao banco 

visava minimizar o poder da potência socialista e subordiná-la aos interesses norte-americanos 

colocando os Estados Unidos como única potência mundial, o governo URSS resolveu retirar-se do 

banco. Em contrapartida, o Banco já não emprestava mais dinheiro para os países que tinham 

alinhamento com o bloco socialista. Os norte-americanos tinham o receio de que ao financiar os 

países alinhados com a URSS estariam contribuindo para o fortalecimento dos comunistas. Sendo, 

assim, dedicaram-se a contribuir financeiramente com os países que se opunham ao regime soviético. 

 Um exemplo claro dessa política evidenciada acima, se deu em 1949, quando o BIRD 

concedeu o primeiro empréstimo a Iugoslávia. Este empréstimo se deu justamente quando a 

Iugoslávia, que era governada por Tito,  época em que rompeu relações com a União Soviética e 

buscava inserir-se na lógica capitalista. Além do empréstimo à Iugoslávia, o Banco ofereceu ajudas 

significativas à Nicarágua durante o governo de Somoza que, em troca, ofereceu "aos EUA uma base 

conveniente a partir da qual podia lançar suas operações militares, como a derrubada do governo de 

Jacobob Arbenz na Guatemala em 1954 e à invasão da Baía dos porcos em Cuba em 1961" 

(PEREIRA, 2009, p.73)   

 Os empréstimos evidenciados no parágrafo acima mostram como o Banco Mundial não era 

uma organização neutra comprometida apenas como a ajuda mútua e reconstrução dos países no pós 

guerra, onde não os empréstimos políticos seriam "[...]inconsistentes com a política externa" (Mc 

Cloy apud Pereira, 2009, p.74) do banco. Muito pelo contrário, o Banco foi e ainda é um instrumento 

de fortalecimento do capitalismo e da liderança norte-americana no contexto mundial. 

O Banco, que realizava mais empréstimos para a Europa, foi modificando seu foco para a 

América Latina e África, e em 1959 houve uma modificação significativa do montante dos 

empréstimo. As guerras de libertação nacional nos países africanos e a crescente simpatia a governos 

de esquerda na América Latina, a revolução em Cuba, fez com que os EUA, membro majoritário do 

Banco Mundial, tivesse um enorme receio do avanço do comunismo nessas regiões. Sendo assim, 



resolveram intensificar os empréstimos e as intervenções nos países africanos e latino-americanos.  

A intervenção estadunidense nos países latino-americanos não é algo novo. Em 1924, em 

pleno o fervilhão da revolução mexicana, os EUA consideraram a hipótese de colocar um presidente 

norte-americano na presidência do México a fim de reprimir as ações da população de tomada do 

poder. Abaixo as palavras do então secretário de Estado dos EUA Richard Lansing: 

 

Temos que abandonar a ideia de pôr na presidência mexicana um cidadão americano, já que 

isso levaria outra vez à guerra. A solução necessita de mais tempo: devemos abrir aos jovens 

mexicanos ambiciosos as portas de nossas unidades e fazer o esforço de educá-los no 

modo de vida americano, em nossos valores e no respeito à liderança dos Estados 

Unidos. O México precisa de administradores competentes. Com o tempo, esses jovens 

chegarão a ocupar cargos importantes e finalmente se apropriarão da presidência sem a 

necessidade de que os Estados Unidos gastem um centavo ou disparem um tiro. Farão o que 

queremos. E o farão melhor e mais radicalmente que nós" (PEREIRA, 2009, p.86 apud 

Vilas, 2005, p.299, grifo nosso) 

  

A intervenção estadunidense aparece, através do Banco Mundial, travestida de uma ajuda 

humanitária com um "estímulo democrático" a fim de estimular os países a recomporem suas 

economias e assim fazer uma distribuição da riqueza. Segundo Pereira (2009), os empréstimos do 

BIRD voltados para as áreas sociais tais como saúde, saneamento e educação só começam a ter 

importância a partir das décadas de 1960 e 70. De acordo com o autor, apesar da retórica, "o BIRD 

jamais apoiou ou financiou qualquer iniciativa governamental voltada à redistribuição de riqueza e, 

especialmente à democratização da estrutura agrária" (Pereira, 2009, p. 85, grifo nosso) 

3.1.2 O Banco Mundial e sua propostas para educação e para o meio rural 

 

Uma área que ganhou notável atenção do BIRD foi o meio rural. Sentia-se uma necessidade 

de expandir e modernizar o campo nos países "pobres" e "emergentes" para que estes virassem 

mercado consumidor dos produtos norte-americanos. Nas décadas de 1950, 1960 e 1970, a Fundação 

Rockefeller1, junto do governo americano, consegue produzir sementes híbridas de trigo e 

posteriormente de milho e arroz, com alta produtividade, mas que dependiam de certas condições 

                                                           
1 a fundação Rockeffeller posteriormente uniu-se com a fundação Ford e USAID 



ideais para funcionarem, tais como irrigação adequada, uso de pesticidas, fertilizantes químicos, 

máquinas agrícolas, etc. A fim de difundir essas inovadoras sementes e os fertilizantes, houve uma 

pressão das empresas que os produziam para que o Banco Mundial e a USAID (United States Agent  

of International Development) financiassem os países da periferia do capitalismo para que eles 

pudessem adquirir o material tecnológico necessário para o manejo de seus produtos. Esse processo 

ficou conhecido mundialmente como Revolução Verde, processo que foi disseminado também no 

campo brasileiro. Segundo Pereira (2009) houve outro fator que incentivou o Banco a investir na 

agricultura que seria "a aceitação da tese - logo convertida em doutrina do desenvolvimento agrícola 

- segundo a qual os agricultores 'tradicionais' seriam receptivos a incentivos econômicos e 

predispostos à otimização da produção conforme o estilo ocidental" (p. 107).  

Na área educacional nota-se que de início, o Banco Mundial não tinha um foco tão grande na 

educação, encontrando, inclusive, muita resistência ao se realizarem propostas para financiamento 

para áreas sociais como um todo. Entretanto, a partir das décadas de 1960 e 1970, o orçamento 

voltado para a área da educação subiu significativamente passando de US$ 62 milhões, de 1968-70, 

para US$ 194 milhões, entre 1971-73.  Esse fato está intimamente ligado com o processo da 

chamada Revolução Verde (ou também chamada de Modernização Conservadora), como podemos 

perceber pelo enfoque inicial das políticas educacionais que foram inicialmente voltadas ao que eles 

chamaram de "ensino produtivo", que seria o ensino agrícola e o extensionista. Já, a partir de 1968, 

houve uma concentração da atenção no ensino fundamental.  

A partir deste ano iniciou-se um alinhamento intenso entre o Ministério da Educação 

brasileiro e o Banco Mundial. Segundo Júnior & Mauez (2014) esse alinhamento era tão 

significativo que os principais responsáveis pelas políticas educacionais do Brasil já haviam feito 

parte da equipe de agências que compõe o BIRD. Segundo os pesquisadores, Paulo Renato Souza 

(ministro da Educação durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso), Guiomar Nano de 

Mello (membro do Conselho Nacional de Educação a partir de 1997 até o fim do mandato de FHC) e 

Cláudia Costin (ex-ministra da Administração) eram alguns exemplos. 

Uma questão clara no que se refere à educação proposta pelo Banco Mundial aos países da 

periferia do capitalismo é a centralidade da importância no ensino fundamental. Segundo Roberto 

Leher2  para o Banco Mundial, os países da periferia do capitalismo deveriam investir em educação 

básica fundamental para oferecer mão-de-obra para o mercado com um mínimo de escolaridade, não 

                                                           
2 Palestra ministrada na Assembleia Geral Extraordinária da APUFPR-SSind em 25 de outubro de 2010 (disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=j9aKIdeQtp0) 

https://www.youtube.com/watch?v=j9aKIdeQtp0


haveria necessidade, nem razão de um investimento grande em ensino superior, pois os países 

"subdesenvolvidos" não trariam grandes inovações capazes de competir com as inovações técnicas 

do países "desenvolvidos".  

Além da importância de qualificar mão-de-obra para o mercado, a importância de investir em 

educação fundamental estaria também em uma disputa ideológica, onde com um amplo acesso da 

população ao ensino fundamental aumentaria, assim, "a coesão da sociedade e evitar protestos e 

descontentamento social” (World Bank, 1999a, p. 51). Por outro lado, segundo a teoria defendida 

pelo BIRD, oferecendo a oportunidade de educação fundamental a todos os seus indivíduos os 

Estados estariam oferecendo oportunidades de "crescimento econômico individual" a todos, se 

desresponsabilizando das desigualdades e miséria de alguns (Júnior & Maués, 2014) 

Nessa lógica, o Banco Mundial estabeleceu uma relação com um organismo multilateral que 

muito interessa à nossa pesquisa, em 1990 após uma conferência na Tailândia, a Conferência de 

Jomtien, o Banco Mundial uniu-se à UNESCO3 no programa "Educação para Todos" que tinha como 

objetivo promover a universalização da Educação Básica. A Conferência de Jomtien contou com 155 

países e dois principais financiadores, o Banco Mundial e a ONU. Para Rabelo & Jimenez (2009) a 

conferência de Jomtiem foi um marco internacional da afirmação da educação enquanto uma 

possibilidade de reprodução do paradigma neoliberal, trazendo a perspectiva da educação como meio 

para o alívio da pobreza e também de ampliação do chamado "capital humano", a força de trabalho.   

 

Escolarizar todos os homens era condição para converter os servos em cidadão, era condição 

para que esses cidadãos participassem do processo político, e, participando do processo 

político, eles consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, é obvio, mas o papel 

político da escola estava aí muito claro. A escola era proposta como condição para a 

consolidação da ordem democrática” (SAVIANI, 2003, p. 40). 

 

Apesar de a Conferência de Jomtien não ter contado, oficialmente, com nenhum membro do 

governo brasileiro. O Brasil, por influência do Banco Mundial, acatou as diretrizes do programa 

"Educação para todos" e determinou a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), em 1996, que seguia as orientações da conferência, e indicou que o Plano Nacional de 

Educação fosse elaborado com base na Declaração Mundial de Educação Para Todos. (RABELO & 

                                                           
3 UNESCO é a Organização das Nações Unidas para a Educação.  



JIMENEZ, 2009) 

O documento, Declaração Mundial de Educação para Todos, apesar de ser um documento 

sucinto e que não traz grandes reflexões sobre a temática da educação são colocadas de maneira sutil 

alguma das indicações e preocupações dos signatários, comandados pela ONU e Banco Mundial, em 

relação à educação. Segundo o documento, a educação deve servir para a redução das desigualdades 

e para isso, há de se dar uma maior atenção ao que eles denominam de grupos excluídos: os pobres, 

as população das periferias urbanas e das zonas rurais, entre outros. (UNESCO, 1998) 

A UNESCO (1998) traz toda uma discussão que busca centrar o processo educativo na 

aprendizagem, aliviando faltas, provas e os métodos usuais de avaliação, para assim reduzir os 

índices de reprovação, aponta que para a educação tenha sucesso no quesito aprendizagem, é 

fundamental que se mobilize recursos financeiros, daí sugerem que esses recursos sejam não só 

públicos como também vindos da iniciativa privada e de voluntários, como Organizações Não-

Governamentais, por exemplo. 

É importante analisar que a partir do relatório da UNESCO houve, no Brasil, diversas 

reestruturações na educação foram realizadas, implementações de projetos como o "Amigos da 

Escola", o projeto Todos pela Educação tentativas de modificação da organização da escola de séries 

para outros sistemas que diminuíssem os índices de aprovação, parcerias público-privadas, entre 

outros. No Brasil a busca pelo aumento dos índices de aprovação trouxe consigo diversas estratégias 

governamentais para que isso ocorresse, além da tentativa de modificação do sistema seriado como 

citado acima, houveram políticas em alguns estados de incentivo financeiro à escola e professores 

que mantivessem alto os índices de aprovação. Para os professores, gratificações com o 14° e até 15° 

salário, para as escolas com maior índices de aprovação, maior recebimento de verbas. No Distrito 

Federal, por exemplo, esse incentivo vem sendo discutido durante alguns governos:  

 

O governador José Roberto Arruda disse que o projeto está em fase final de elaboração e terá 

como base o cumprimento de metas de qualidade, como a diminuição da repetência, da 

evasão escolar e da distorção idade X série - quando os alunos são mais velhos do que o 

indicado para o ano em que estão matriculados. Também contará a melhora de cada colégio 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). "Devo assinar a lei este ano, mas 

para valer só em 2009", completou Arruda. (CUT, 2008, acesso em 29/04/2015) 

 



Em 1994 outro importante fato ocorre que ajuda a modelar as ações do governo brasileiro para a 

educação. Neste ano, o Banco Mundial lançou um relatório4 chamado “Brazil The Management of 

Agriculture, Rural Development and Natural Resourcers". Esse relatório foi também marco para a 

reconfiguração da educação voltada para as áreas rurais. Nele, o BIRD evidenciou a necessidade de 

erradicar o analfabetismo no campo e capacitar trabalhadores para o trabalho na agricultura. Segundo 

este órgão, essas medidas seriam primordiais para garantia do crescimento do Brasil, por se tratar de 

um país com grande potencial agrícola, entretanto com mão-de-obra ainda não capacitada para os 

avanços tecnológicos. (BANCO MUNDIAL, 1994) 

 

O Banco Mundial recentemente realizou um exame a nível mundial do setor agrícola nos 

países que empresta dinheiro. Este estudo foi motivado pelo fraco desempenho do setor 

agrícola em muitos países e fraco desempenho de muitos projetos agrícolas financiados pelo 

Banco. Esta avaliação observa que não há uma receita única para o crescimento agrícola, 

[...].  Mas existem características comuns nas estruturas de incentivo nestas e em outras 

economias agrícolas de sucesso que indicam as direções estratégicas que os países menos 

bem sucedidos pode lucrativamente prosseguir [...].O papel do governo deve ser limitado e 

focado em: [...]O financiamento, mas não necessariamente a entrega por órgãos públicos, dos 

bens públicos, principalmente em pesquisa e extensão agrícola, infraestutura rural, e os 

serviços de educação e de saúde rurais. (BANCO MUNDIAL, 1994, p.112, tradução livre) 

[...]No curto prazo, políticas emergenciais extra-mercado, tais como a reforma agrária e a 

distribuição de terras de propriedade pública podem ser justificadas. Seja qual for o período 

de tempo considerado, os investimentos em capital humano (educação, saúde, saneamento) 

serão de extrema importância, tanto em áreas rurais e urbanas. (BANCO MUNDIAL, 1994, 

P.212, tradução livre) 

3.2 Os principais programas estatais voltados para a Educação do Campo 

 

Para a melhor reflexão acerca do processo de institucionalização da Educação do Campo, 

selecionamos dois principais programas voltadas para essa área que surgem na mesma época onde a 

Educação do Campo dá seus primeiros passos com o intuito de trazer o debate para a esfera estatal. 

Cronologicamente temos: o Escola Ativa, em 1997 e o Pronera, em 1998. Ao nos debruçarmos sob 

                                                           
4 O Banco Mundial costuma realizar relatórios nos países que empresta dinheiro, como uma forma de fazer um 

levantamento daquilo que necessitaria melhorar dentro do país para que ele se desenvolva economicamente e, assim, 

“ajudar” esses países a conseguir estabilizar sua economia e, consequentemente, diminuir as dívidas do empréstimo e 

inserir no mercado mundial capitalista de forma mais intensa. 

 



esses dois programas consideramos que poderemos ter uma melhor análise sobre as reais motivações 

estatais para adotar políticas voltadas a esse setor da educação.   

3.2.1 O Programa Escola Ativa 

 

 Em 1997, três anos após a elaboração do relatório do Banco Mundial, o Governo Federal, na 

época no governo de Fernando Henrique Cardoso, lançou um programa voltado para o campo 

brasileiro, o Programa Escola Ativa. Esse programa foi inspirado em um programa implementado na 

Colômbia sob nome semelhante "Escuela Nueva - Escuela Activa". Esse programa foi idealizado por 

um grupo de educadores colombianos que trabalhavam a mais de 20 anos com classes 

multisseriadas. No Brasil, o programa nasce na perspectiva de auxiliar o trabalho educativo com as 

classes multisseriadas, fundamentado nas orientações das “Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo” e , segundo Beserra, Martins & Souza (sem ano), sob influência e 

financiamento do Banco Mundial.  A primeira experiência do programa se deu em 1997 na região 

Nordeste,perdurando nos Governos Lula e Dilma, e expandindo-se também para outras regiões do 

Brasil. 

 O ponto de partida para a implementação do Programa Escola Ativa (PEA) se deu através de 

um curso convocado pelo Banco Mundial para difundir a estratégia educacional colombiana. Neste 

curso, que ocorreu em Bogotá, foram convocados técnicos do Projeto Nordeste5, dos Estados de 

Minas e do Maranhão e do Ministério da Educação. O objetivo seria "aumentar o nível de 

aprendizagem dos educandos, reduzir a repetência e a evasão e elevar as taxas de conclusão das 

séries iniciais do Ensino Fundamental nas escolas multisseriadas do Campo" (BRASIL, 2010). 

 Apesar das discussões nos meios acadêmicos acerca da eficácia ou não de classes 

multisseriadas (que são justificadas por uma baixa densidade geográfica), tal forma de organização 

escolar pela qual é pautado o programa, possui um referendo legal que garante sua implementação. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, está prevista formas de organização 

escolar, bem como adaptação curricular, própria segundo as necessidade e peculiaridades locais do 

meio urbano: I -conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 

dos educandos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas e III - adequação à natureza do trabalho 

na zona rural. No artigo 23 temos que “A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 

                                                           
5 Segundo o MEC o Projeto Nordeste seria um conjunto de ações para o atendimento do Ensino Fundamental na Região 

Nordeste durante 5 (cinco) anos 



períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com 

base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre 

que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

 O PEA sofreu influências do ideário da Escola Nova6, já debatido no capítulo anterior, esse 

ideário da escola bem como as indicações do Banco Mundial para a educação nos países periféricos 

são de ideologia liberal, no qual questionam a escola tradicional e, inclusive o sistema seriado, 

propondo uma forma de organização que "supere" as séries e organize a escola por ciclos, 

semestralidades, por exemplo, que ajudariam a centrar o foco da educação no "aprender a aprender" 

e no "aluno" não havendo uma preocupação tão ferrenha com as avaliações tradicionais que 

aprovariam ou reprovariam o aluno, e consequentemente um menor índice de reprovações. (Caldart, 

Pereira, Alentejano & Frigotto, 2012). O papel do professor seria o de facilitar e estimular a 

aprendizagem do aluno. 

 O PEA, segundo Agostini, Taffarel e Júnior (2012), permaneceu no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento e Educação (FNDE), órgão do MEC que coordena os recurso provenientes do 

Banco Mundial, até o ano de 2007. Nesse mesmo ano o BIRD deixa de financiar o projeto e o 

mesmo passa então a ser gerenciado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão (Secadi). 

 Apesar da controversa no seio acadêmico sobre a nomeação do programa enquanto um 

projeto voltado para a Educação do Campo, para o Estado o PEA caracterizou-se também como uma 

política estatal voltada para a Educação do Campo. Como afirmam Agostini, Taffarel e Junior (2012) 

"O programa foi assumido pela SECADI como uma ação prioritária para a educação básica do 

campo, e as universidades federais foram alçadas a participar das iniciativas nos estados brasileiros, 

juntamente com as secretarias de Educação, o que possibilitou um aprofundamento das críticas à 

proposição teórico-metodológica do programa" (p.315) 

 O Programa que, a princípio não havia sido criado em consonância com a Educação do 

Campo, aos poucos vai incorporando algumas diretrizes inclusive "avançando em suas formulações", 

mas segundo Agostini, Taffarel e Junior (2010) ainda deixa a desejar no que se refere à apropriação 

do referencial teórico e metodológico da Educação do Campo.  

                                                           
6 Consideramos importante relembrar o movimento Escola Nova como um movimento que objetiva a preparação da 

criança para o trabalho (urbano), não havendo, segundo Ribeiro (2011) uma implícita separação entre trabalho e 

educação. "Uma das propostas do Manifesto, que se mantém na política difundida pelo Programa Escola Ativa para as 

escolas multisseriadas rurais, refere-se à descentralização do ensino e à autonomia para o exercício da função educativa. 

Ao indivíduo – criança, jovem ou adulto – devem ser oportunizadas atividades de modo a desenvolver plenamente suas 

capacidades de aprender." (RIBEIRO, 2011) 



 Apesar do financiamento ao longo de uma década do Banco Mundial e da continuidade do 

programa pelo governo federal, o PEA obteve diversos obstáculos para concretizar seus objetivos. 

Segundo Agostini, Taffarel e Júnior (2010), a questão da formação de professores foi um grande 

problema devido à inexistência de formação continuada, o kit pedagógico elaborado com o intuito de 

implementar a metodologia do programa constantemente atrasava, à incapacidade dos estados e 

municípios de proverem estrutura física para as escolas, entre outros os problemas gerou uma 

impossibilidade de concretização as metas estabelecidas 

 

"[...] questiona-se como um programa voltado apenas às escolas multisseriadas, que é um 

tipo de escola do campo, é assumido pela Secadi como ação prioritária para a educação 

básica no campo com o propósito de melhorar a qualidade do desempenho escolar? Diante 

do montante de financiamento (trata-se do programa com maior verba dentro da Secadi), da 

abrangência do programa e da real demanda da Educação do Campo no que diz respeito à 

sua capacidade de 'melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multissseriadas 

das escolas do campo'" (AGOSTINI, TAFFAREL & JÚNIOR, 2010, p.316) 

 

 Sobre a autonomia que o programa propõe a dar aos camponeses Ribeiro (2011) coloca, 

Retomando-se a análise do Programa Escola Ativa, após o término do período de  

financiamento através do BM, o MEC vem mantendo a mesma política para as escolas 

multisseriadas rurais, inspirada no referido Programa. O entendimento é de que possa vir a 

estabelecer-se como um novo paradigma para a educação brasileira no século XXI, conferindo 

autonomia às escolas rurais na elaboração e execução de sua proposta pedagógica. Todavia, 

manifesta-se uma preocupação, a partir das questões levantadas por educadores/as envolvidos 

com a educação do campo, quando estes se perguntam: de qual autonomia se trata? [...] 

3.2.2 O PRONERA;  

 

Como foi mencionado anteriormente, um dos marcos da discussão da educação do campo se deu 

no I Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária que ocorreu em 1997, 

mesmo ano da criação do Programa Escola Ativa, e contou com a presença com a CNBB, a 

UNESCO, o MST, a UNICEF e a UnB). Ao fim do encontro as entidades organizadoras firmaram o 

compromisso de estabelecer uma luta para sensibilizar a sociedade e o governo acerca da 

importância de se criar políticas públicas que tenham como foco a educação da população do campo. 

Para tal, foi formada a “Articulação Nacional Por uma Educação do Campo”, que pouco tempo após 



sua criação, conseguiu que se fosse elaborado, em 1998, o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária, e em 2001 a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo. (FREITAS, 2007) 

O PRONERA, criado, assim como o PEA, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

tem como central promover a educação formal nas áreas de reforma agrária, apesar de não estar 

restrito a elas, tendo como objetivo promover capacitações que contribuam para o desenvolvimento 

sustentável dos assentamentos além de garantir a alfabetização e a educação fundamental formal de 

jovens e adultos acampados ou assentados nas áreas de reforma agrária,garantir a escolaridade e a 

formação de educadores para atuar na promoção da educação nas áreas de reforma agrária, assim 

como garantir a formação continuada e escolaridade média e superior aos educadores de jovens e 

adultos (EJA) - e do ensino fundamental e médio nas áreas de reforma agrária, garantir aos 

assentados escolaridade/formação profissional, técnico-profissional de nível médio e curso superior 

em diversas áreas do conhecimento; organizar, produzir e editar os materiais didático-pedagógicos 

necessários à execução do programa e por fim, promover e realizar encontros, seminários, estudos e 

pesquisas em âmbito regional, nacional e internacional que fortaleçam a Educação no 

Campo.(Manual de Operações do PRONERA, 2004) 

O programa tem como objetivo inicial a alfabetização de jovens e adultos no campo, tal 

escolha teria se dado devido a um alto índice de analfabetismo na área rural. Apesar disso, ensino 

médio, técnico/profissionalizante, superior e até mesmo pós-graduação também fazem parte do 

programa. A população-alvo do PRONERA são moradores de assentamentos criados pelo INCRA 

ou órgão estaduais de terra que tenham parceria com INCRA. No caso da alfabetização e ensino 

fundamental de jovens e adultos esse projeto visa atender também a moradores de acampamentos 

ainda não reconhecidos legalmente. 

O PRONERA, diferentemente do PEA, vincula-se ao INCRA e sua condução ocorre de 

forma tripartite: universidade, movimento social 7e o INCRA8 (representante do Estado) compõem a 

equipe que pensa ações e rege o programa. De acordo com Freitas (2007) tal composição do 

PRONERA gera alguns conflitos pois ora, movimento social e universidade não conseguem 

estabelecer uma síntese, ora movimento social e Estado divergem.  

O MST possui um papel central na composição e na formulação do PRONERA. Freitas 

(2007) argumenta que: 

                                                           
7 O MST é o movimento social mais significativo por conta do PRONERA centrar-se em áreas de reforma agrária.  
8 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 



 

Na preparação dos cursos do PRONERA, podemos afirmar, a princípio, que o MST mantém 

interfaces com todos os atores, uma vez que juntamente com as universidades são 

responsáveis pela elaboração dos projetos e negociação junto ao INCRA para sua aprovação. 

Mantêm interface também com os alunos que, com frequência, são militantes dos 

movimentos sociais do campo (FREITAS, 2007, p. 31) 

 

 Apesar do papel central do MST, não pode-se desconsiderar a atuação da universidade na 

formulação de propostas para o programa e sua atuação no processo de ensino-aprendizagem. Afinal, 

de acordo com os direcionamentos do programa, os projetos desenvolvidos no PRONERA devem ter 

um professor da instituição de ensino que ficará responsável pela coordenação, formulação, 

implementação, acompanhamento e controle técnico-operacional do projeto. (Manual de Operações 

do PRONERA, 2004) 

 Os principais projetos atendidos pelo PRONERA são os de alfabetização e escolarização de 

jovens e adultos no ensino fundamental e capacitação e escolaridade de educadores (as) para o 

ensino fundamental em áreas da Reforma Agrária; formação continuada e escolaridade de 

professores(as) de áreas da Reforma Agrária (nível médio na modalidade normal ou em nível 

superior por meio das licenciaturas); formação profissional conjugada com a escolaridade em nível 

médio por meio de cursos de educação profissional de nível técnico ou superior (de âmbito estadual, 

regional ou nacional) em diferentes áreas do conhecimento voltados para a promoção do 

desenvolvimento sustentável no campo. Podem propor projetos para o PRONERA instituições 

públicas ou comunitárias sem fins lucrativos 

 Sobre o processo de seleção dos professores temos um dado interessante, segundo o manual 

de operações do PRONERA, os professores da alfabetização devem ser das áreas de Reforma 

Agrária devendo estar entre os assentados/acampados(as) com maior nível de escolaridade na 

comunidade; ¨ devem ser indicados pelos movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais; ¨ 

devem ser selecionados pela instituição de ensino por meio de critérios previamente estabelecidos; ¨ 

devem ter disponibilidade para participar dos cursos de capacitação e escolaridade, além das horas-

aula a serem ministradas nas classes de alfabetização/escolaridade – 1º segmento. Já os professores 

dos 1° e 2° Segmento do ensino fundamental, devem preferencialmente ser do quadro da instituição 

de ensino, ou ainda professores da rede federal, estadual ou municipal de ensino; ¨ ser licenciados na 

disciplina/área de sua responsabilidade; ¨ devem ser indicados ou selecionados pela instituição de 

ensino; ¨ devem ter disponibilidade para ministrar as aulas, acompanhar os alunos(as) bolsistas, 

acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos(as) alunos(as) quando estes estiverem em 

regime de alternância nas áreas de Reforma Agrária. 



 Acerca dos princípios pedagógicos do programa ele propõe-se a levar em conta a diversidade 

cultural, os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática e o avanço 

científico e tecnológico voltados para o desenvolvimento das áreas de Reforma Agrária. Tendo como 

princípios norteadores da prática o diálogo, a práxis e a transdiciplinaridade. 

 

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), subordinado ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), implementa desde 1998 o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), com a missão de ampliar os níveis de 

escolarização dos trabalhadores rurais assentados, mediante formação de educadores e 

promoção de cursos de educação básica de jovens e adultos (alfabetização, ensino 

fundamental e médio), técnicos profissionalizantes de nível médio e diferentes cursos 

superiores e de especialização. No caso da alfabetização e do ensino fundamental, o 

programa acolhe também os trabalhadores rurais acampados cadastrados pelo INCRA. O 

programa é operacionalizado por convênios que regem o financiamento do INCRA a 

instituições de ensino superior que atuam em parceria com os movimentos sociais do campo. 

Ao longo dos últimos cinco anos, o Pronera fixou metas de alfabetização e escolarização de 

jovens e adultos superiores a 56 mil pessoas ao ano, a ampla maioria das quais assentadas no 

Nordeste e Norte do país. (UNESCO, 2008) 

 

Após mais de uma década de implementação do referido programa no Brasil, o INCRA, 

buscaram apresentar os resultados do projeto. Em uma pesquisa realizada em 2003, a partir de uma 

parceria entre INCRA e a organização não-governamental Ação Educativa9, foi feita uma avaliação 

sobre os resultados do programa. Aproximadamente 94% das ações educativas do PRONERA são 

voltadas para o EJA, sendo a maioria das ações voltadas paras as regiões norte e nordeste. De acordo 

com a pesquisa, entre 1999 e 2002 o programa teria sido responsável pela alfabetização de 

aproximadamente 110 mil alunos.  Segundo dados divulgados no site do MST posteriores a tal 

                                                           
9A ONG Ação Educativa é financiada tanto por agências internacionais (Fundação FORD, União Europeia, entre outros), 

como pelos “organismos multilaterais” (UNESCO, UNICEF) , por órgãos públicos nacionais (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, Fundação Casa - Governo do Estado de São Paulo, Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – Fapesp, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes – 

Fumcad,  – INEP, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Prefeitura Municipal de São Paulo/Secretaria de 

Cultura, Secretaria de Educação de Bebedouro, Secretaria de Educação de Ipatinga/MG, Secretaria de Estado da Cultura 

de São Paulo) e  por empresas nacionais (Caixa Econômica Federal, Fundação Itaú Social, Fundação Orsa, Fundação 

Roberto Marinho, Fundação Telefônica, Global Editora, Instituto C&A,Instituto Embraer, Instituto Empreender, 

Instituto IBI, Instituto Paulo Montenegro – Ação Social do Grupo Ibope, Instituto Santander Banespa, Instituto 

Unibanco, Itaipu Binacional, Petrobrás S.A., Revista Carta Capital, SESC / São Paulo, Sesc /DN, SESI / Bahia, SESI 

/DN). 

 



pesquisa, de 2003 a 2008 cerca de 400 mil adultos foram escolarizados através do programa nas 

áreas de reforma agrária. 10 

Em um relatório da UNESCO, de 2008, que faz uma avaliação sobre os projetos educacionais 

brasileiros voltados para a alfabetização são disponibilizados, também, alguns dados sobre os 

resultados do programa. A tabela abaixo, retirada do documento da organização, mostra alguns dados 

sobre o resultado do programa na alfabetização.  

 

Tabela II: Alfabetização e ensino fundamental de jovens e adultos: evolução das metas de 

atendimento do PRONERA – 2003-2006 

ANO BRASIL NORTE NORDESTE CENTRO-

OESTE 

SUDESTE SUL 

2003 59.315 20.255 29.680 3.700 3.080 2.600  

2004 53.174 12.186 25.442 9.786 3.400 2.360  

2005 64.343 15.166 35.773 4.488 6.176 2.740 

2006 48.694 13.770 25.086 1.302 6.256 2.280 

Acumulado 225.526 61.377 115.981 19.276 18.912 9.980 

   %  100 27,2 51,4 8,5 8,4 4,4 

Fonte: INCRA, Pronera. 

 

 Apesar da numerosa quantidade de atingidos pelo projeto, a avaliação da ONG Ação 

Educativa, que foi realizada por meio de estudo de caso através de um levantamento amostral, 

demonstrou algumas dificuldades do projeto, uma delas é que "o PRONERA não impacta 

significativamente as condições de vida dos educandos devido à ausência e/ou insuficiência de 

políticas públicas outras de combate à pobreza, garantia de direitos e desenvolvimento rural, como o 

acesso ao crédito e à assistência técnica, melhoria das condições físicas de infra-estrutura (moradia, 

sistema viário, meios de transporte, iluminação, saneamento básico), segurança alimentar, saúde e 

educação escolar. Nessas condições, nem sempre a população assentada encontra suficiente 

motivação para engajar-se ou permanecer em processos educativos que envolvem grande 

investimento pessoal e familiar, o que explica, em grande medida, a elevada evasão nos cursos de 

alfabetização. Outra constatação comum a outros programas refere-se à dissociação entre a proposta 

metodológica de alfabetização de jovens e adultos e a prática docente dos educadores, recomendando 

                                                           
10 http://www.mst.org.br/book/export/html/107 

http://www.mst.org.br/book/export/html/107


maior acompanhamento pedagógico por parte dos responsáveis pela formação, no caso, as 

universidades" (UNESCO, 2008) 

 

 

CAPITALISMO E CRISE: O BANCO MUNDIAL E A EDUCAÇÃO 

COMO APARELHO IDEOLOGICO NA PERIFERIA CAPITALISTA 

 

REMO MOREIRA BRITO BASTOS 

Dissertação de Mestrado 

 

4.3.2 Estratégia 2020 para a Educação do Banco Mundial - Análise crítica   

 

Será analisado, na presente seção, o documento de planejamento estratégico do Banco 

Mundial concernente o setor de Educação, para o decênio 2011-2020, intitulado Learning for All: 

Investing in People´s Knowledge and Skills to Promote Development – World Bank Group 

Education Strategy 2020 (WORLD BANK, 2011), (doravante, WBES 2020). Este documento não 

foi traduzido, em sua integralidade, até o presente momento, para a língua portuguesa, tendo sido 

nela disponibilizado apenas um breve Sumário Executivo, denominado "Aprendizagem para Todos: 

Investir nos Conhecimentos e Competências das Pessoas para Promover o Desenvolvimento – 

Estratégia 2020 para a Educação do Grupo Banco Mundial - Resumo Executivo” (BANCO 

MUNDIAL, 2011), (doravante, EEBM 2020), o qual se passa a examinar para, na sequência, 

contemplar-se o documento completo, no idioma original, produzido pela instituição.  

 

4.3.2.1 Como se estrutura o EEBM-2020  

O Resumo Executivo inicia, em seu Prefácio, pontuando que vivemos num período de 

extraordinária transformação, destacando a "impressionante ascensão dos países de renda média, 

liderada pela China, Índia e Brasil" (BANCO MUNDIAL, 2011, p. I) e os avanços tecnológicos, que 

"estão mudando os perfis e as qualificações profissionais" (BANCO MUNDIAL, 2011, p. I), o que 

suscita, na linha de argumentação do documento, a expansão e a melhoria da educação para a 

necessária adaptação à mudança e para o enfrentamento dos desafios subjacentes. Chama atenção 

para o fato de que  

 



[...] embora os países em desenvolvimento tenham feito grandes avanços na última década 

em direção aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio de educação primária universal e 

igualdade de gênero, um sem número de evidências demonstram que muitas crianças e 

jovens dos países em desenvolvimento saem da escola sem terem aprendido muito. (BANCO 

MUNDIAL, 2011, p. I). 

 

 Sem o menor esboço de questionamento das causas estruturais desse déficit, a estratégia 

elege precisamente o combate a essa deficiência como o objetivo primordial da atual política 

educacional do Banco Mundial para os próximos dez anos: “Aprendizagem para Todos”, “[...] a 

garantia de que todas as crianças e jovens [...] adquiram o conhecimento e as habilidades de que 

necessitam para terem vidas saudáveis, produtivas e obterem um emprego significativo." (BANCO 

MUNDIAL, 2011, p. I). 

 A seguir, no Sumario Executivo, após reconhecer que “o acesso à educação, que é um direito 

humano básico, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na 108 Convenção das 

Nações Unidas para os Direitos da Criança” (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 1), o documento trata de 

salientar que o objetivo global a ser alcançado é a aprendizagem, e não somente a escolaridade, 

dando-se aquela "dentro e fora da escola, desde o jardim-escola até ao mercado de trabalho”. 

(BANCO MUNDIAL, 2011, p. 1). Para isto, a nova estratégia do Banco estabeleceu duas vias de 

ação principais (direções estratégicas) a serem seguidas: a reforma dos sistemas de educação dos 

países a serem “assistidos” e o desenvolvimento de uma base de conhecimentos de alta qualidade a 

ser utilizada nessas reformas.  

A nova estratégia amplia sensivelmente a abrangência do conceito de sistema de educação, 

acrescentando ao seu escopo 

 

 a gama completa de oportunidades de aprendizagem que existem num país, quer sejam 

fornecidas ou financiadas pelo sector público quer privado (incluindo organizações 

religiosas, organizações sem fins lucrativos ou com fins de lucro). Inclui programas formais 

ou não formais, para além de toda a gama de beneficiários e interessados nestes programas: 

professores, formadores, administradores, funcionários, estudantes e as suas famílias e 

empregadores. Inclui também as regras, políticas e mecanismos de responsabilização que 

aglutinam um sistema de educação, bem como os recursos e mecanismos de financiamento 

que o sustentam. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 5).  

 

O artifício dilativo, eixo estruturante da nova Estratégia, não demora a desvelar seu propósito: 

a escancarada ampliação do que se considerava sistema educacional presta-se a dar conta da 

operação de tornar funcionais e operacionais aqueles sistemas, de acordo com os parâmetros 



prevalecentes na iniciativa privada, compatibilizando e hierarquizando seus diversos componentes de 

forma a permitir a responsabilização (accountability) e o monitoramento de resultados ("estabelecer 

um ciclo claro de retorno entre o financiamento (incluindo a ajuda internacional) e os resultados"). 

(BANCO MUNDIAL, 2011, p. 6).  

É de se observar que o Banco não se furta a, de forma velada, sinalizar que trabalhará no 

sentido de determinar unilateralmente a adoção de seus modelos educacionais aos países 

“assistidos”, no que tem reconhecida experiência, pelo extenso histórico de imposição aos países 

periféricos do seu “Ajuste Estrutural” desde o início dos anos 1980.  

 

Numa perspectiva operacional, o Banco Mundial concentrará cada vez mais a sua ajuda 

financeira e técnica em reformas do sistema que promovam os resultados da aprendizagem. 

Para esse efeito, o Banco irá concentrar-se em ajudar os países parceiros a consolidar a 

capacidade nacional para reger e gerir sistemas educacionais, implementar padrões de 

qualidade e equidade, medir o sistema de desempenho com relação aos objetivos nacionais 

para a educação e apoiar a definição de políticas e inovação com base comprovada. 

(BANCO MUNDIAL, 2011, p. 6).  

 

Quanto à segunda via de ação, ver-se-á, em seções vindouras, que o desenvolvimento dessa 

“base de conhecimentos” constitui-se uma obsessão do Banco. Compreende-se: O monopólio de uma 

imensa base de dados global, decorrente de sua tentacular atuação na maioria dos países do mundo, 

obtendo destes minuciosas informações não somente sobre seus sistemas educacionais mas sobre 

suas economias como um todo, legitimaria essa instituição para impor seus paradigmas e dogmas a 

respeito de políticas educacionais e econômicas, supostamente respaldados em dados universais e 

irrefutáveis que constituiriam aquela base de dados, e entronizariam aquela organização como o 

"Banco do Conhecimento", epíteto como o Banco Mundial se autodenomina em inúmeras passagens 

não somente deste mas de vários de seus documentos oficiais.  

Privilegiando um enfoque estritamente economicista, pautado por uma pretensa "neutralidade 

axiológica", o Banco procura, no documento em questão, como se verá adiante, fornecer dados 

estatísticos e empíricos supostamente validados por modelos matemáticos sofisticados, seletivamente 

pinçados de experiências em mais de cento e oitenta países onde atua, de modo a imprimir ares de 

"cientificidade" a suas conclusões e argumentações, aura que, ver-se-á, possui frágil sustentação 

quando se descobre as condições científicas, políticas e éticas nas quais são produzidos seus estudos, 

pesquisas e relatórios, sejam internos ou destinados ao público em geral. 

 

 4.3.2.2 Dissecando o WBES 2020  



A estruturação do WBES 2020 segue, basicamente, a mesma sequência da do EEBM 2020, 

todavia, expandindo consideravelmente a exposição de questões apenas levantadas naquele Resumo 

Executivo. Neste sentido, a presente seção, além de recuperar esses pontos abordados, agora em uma 

perspectiva analítica minuciosa e crítica, traz à baila outros aspectos da atuação do Banco Mundial 

com vistas a promover a reforma dos sistemas de educação dos países periféricos, problematizando 

dimensões ideológicas, políticas e econômicas do discurso do Banco, presente no documento de que 

se trata.  

 

110 4.3.2.2.1 Legitimidade social astuciosamente forjada  

A nova estratégia educacional do Banco Mundial para a periferia capitalista80 passou por um 

ciclo de produção dividido em quatro estágios, a saber: desenvolvimento; revisão (consulta aos 

interessados), um extenso processo que contou com duas fases internas e duas externas à 

organização, envolvendo a participação de aproximadamente cem países (WORLD BANK, 2011); 

aprovação e apresentação ao público, a qual ocorreu em 2011. Uma vez produzido, o documento tem 

sido difundido na página eletrônica da instituição na internet, bem como em cópias impressas 

distribuídas em todo o mundo à comunidade que trabalha em projetos educacionais.  

Constitui prática no meio intelectual, acadêmico ou mesmo corporativo que elaboradores de 

estratégias ou de outros textos produzidos em sua área de atuação reconheçam e agradeçam as 

críticas e colaborações recebidas de revisores ou de outros leitores de seus escritos, e mencionem que 

algumas de suas sugestões foram aceitas e incorporadas ao texto final. Esse, contudo, segundo 

Steiner-Khamsi (2012), não é o caso do WBES 2020, não obstante a retórica do Banco de 

“construção democrática” da estratégia. Sustenta a autora que quase não existe nada em comum entre 

o projeto que o Banco apresentou para revisão, a versão revisada e a versão final aprovada. Com 

efeito, o Banco aproveitou-se da ampla heterogeneidade das colaborações e sugestões oriundas da 

vastíssima base de interessados que participou da fase de consulta/revisão, e pinçou 

convenientemente as sugestões que mais se adequavam à sua agenda de políticas educacionais 

prioritárias. Diferentemente da fase de consulta, aberta ao público, a fase de aprovação ocorreu a 

portas fechadas, tal qual a primeira fase, a de desenvolvimento.  

Como se pôde ver, a ênfase dada, no documento, ao caráter participativo de sua elaboração, 

notadamente na fase de consulta, constitui ardiloso recurso retóricoargumentativo do Banco, que não 

possui sustentação factual. Mesmo assim, o WBES 2020, desenvolvido exclusivamente pela equipe 

do Banco Mundial e de seus eventuais "consultores afiliados" é, na última fase de seu processo de 

gestação, apresentado à comunidade mundial como "uma estratégia de todos", no intuito de 

emprestar ao documento uma legitimidade social que, substancialmente, não possui. 
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PIPMO,  PLANFOR,  PNQ: caminhos e descaminhos dos programas de Ensino Técnico 

antecedentes ao PRONATEC 

 

 Gaudêncio Frigotto, em artigo à Le Monde Diplomatique de março de 2013, evidencia o 

tecnicismo na educação brasileira como uma legitimação de propostas educacionais de interesse da 

iniciativa privada de grupos de industriais, do agronegócio e do setor de serviços.  

 O autor indica que as propostas de educação caminharam historicamente separando a 

formação geral da formação específica para o trabalho, através de concepções que “naturalizam a 

desigualdade social, postulando uma formação geral para os filhos da classe dominante e 

adestramento técnico para os filhos da classe trabalhadora”.  

 Um dado histórico relevante caracterizado pelo autor é a criação, em 1963, ainda no curto 

governo de João Goulart, do Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO). O 

programa correspondia a cursos profissionalizantes, que ocorriam em todo o país, para trabalhadores 

pouco escolarizados.  Com o golpe militar, o programa durou dezenove anos. Cinquenta anos depois, 

a política de formação profissional reedita o PIPMO, “com as mesmas características, mas com um 

volume maior de recursos” (2013, p.29), através do PRONATEC. 

 O planejamento do PIPMO foi efetuado em conjunto pela Diretoria do Ensino Industrial 

(DEI) no Ministério da Educação, recebendo verbas específicas para Ensino profissionalizante. Foi 

transferido para o Ministério do Trabalho em 1975. O programa  se estabelecia pela oferta contínua e 

anual de cursos obedecendo as demandas postas pelo calendário agrícola. Parte significativa dos 

coordenadores do PIPMO também fizeram parte das estruturas organizativas do Sistema Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI). 

 Os trabalhadores desempregados que integravam os cursos do PIPMO, a partir do ano de 

1965, passaram a receber uma ajuda de custo de 80% do salário-mínimo pela lei n° 4.923/65. Esse 

Plano de Assistência transformou-se em FAD (Fundo de Assistência ao Desempregado) pelo decreto 
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58.155/65, que em 1974 passa a custear o PIPMO. Em 1986, pelo decreto 2.286, o plano de 

assistência transforma-se em Seguro – Desemprego, orçado junto ao Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), que também passa a custear o PLANFOR em 1996 (MACHADO e GARCIA, 

2013). 

 o PIPMO também se desenvolvia através de convênio firmado entre o Departamento 

Nacional de Mão de Obra (DNMO) e Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), órgãos 

que tinham como principal objetivo o treinamento de pessoal para projetos governamentais e 

deliberavam também sobre o treinamento de adultos desempregados sem qualificação profissional.  

 Com o Decreto N. º 75.081 de 12 de dezembro de 1974, o PIPMO foi transferido do 

Ministério da Educação e Cultura para o Ministério do Trabalho. Nesse contexto  também foi 

efetivada a criação do Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra (SNFMO). 

 O PIPMO surgiu em um período singular da economia brasileira:   intervencionismo estatal 

de cariz desenvolvimentista.  Uma política voltada para o desenvolvimento da industrialização seria 

a forma dos países de economia periférica ingressarem em um estágio mais avançado do capitalismo. 

O programa tinha como objetivo treinar trabalhadores em larga escala e em curto tempo,  diminuindo 

o período de adaptação do trabalhador às novas tecnologias e às novas relações de produção.  

 De acordo com Duarte e Jorge os cursos do PIPMO eram divididos em 100 horas, havendo 

alguns cursos que não passavam de 20 horas. O programa utilizou a capacidade física da rede oficial 

de ensino e locais de entidades mantidas por empresas e rede de escolas particulares. Os autores 

ainda destacam que a maior concentração de ações do PIPMO se desenvolviam em torno do 

treinamento de adultos. 

 O PIPMO como um programa de preparação intensivo, carregava conteúdos de cursos que se 

limitavam a um treinamento voltado apenas para atividades específicas. Ou seja, de acordo com 

Duarte e Jorge, as formações do programa não tinham a preocupação de fornecer conhecimentos 

sistematizados amplos e articulados sobre a área de interesse e especialização do trabalhador.  

 A finalidade primordial do PIPMO foi a organização e formação de mão de obra para a 

indústria que se desenvolvia pelos padrões desenvolvimentistas no Brasil. O processo de 

reestruturação produtiva que reordenou o foco de desenvolvimento econômico nos países periféricos 

para o setor de serviços e circulação de riquezas,  tornou a existência do PIPMO dispensável.  

 De acordo com SANTOS, “da extinção do PIPMO em 1982, até a instituição do PLANFOR, 

em 1996, não há cursos gratuitos para trabalhadores desempregados com abrangência nacional”.  

 O PLANFOR – Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador foi gerido desde de sua 

implementação em 1996, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e financiado com recursos do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT. Para Bulhões (2004), o PLANFOR foi o principal 



programa de acesso à qualificação profissional na reestruturação produtiva no Brasil. De acordo com 

a autora, o programa previa a “elevação da produtividade, da competitividade e da renda; e responder 

a novas exigências de qualificação” (2004). O PLANFOR deveria formar para o desenvolvimento de 

“habilidades básicas” “habilidades específicas” e para “habilidades de gestão”, que seriam: 

i. Habilidades básicas - competências e conhecimentos gerais, essenciais para o 

mercado de trabalho e para a construção da cidadania, como comunicação verbal e 

escrita, leitura e compreensão de textos, raciocínio, saúde e segurança no trabalho, 

preservação ambiental, direitos humanos, informação e orientação profissional e outros 

eventuais requisitos para as demais habilidades. ii. Habilidades específicas - 

competências e conhecimentos relativos a processos, métodos, técnicas, normas, 

regulamentações, materiais, equipamentos e outros conteúdos próprios das ocupações. iii. 

Habilidades de gestão - competências e conhecimentos relativos a atividades de gestão, 

autogestão, melhoria da qualidade e da produtividade de micro e pequenos 

estabelecimentos, do trabalho autônomo ou do próprio trabalhador individual, no 

processo produtivo10 (BRASIL, 1999b, p. 41).  
  

 O objetivo geral do PLANFOR, era a oferta de educação profissional para qualificar e 

requalificar pelo menos 20% da população economicamente ativa até o ano de 1999. A proposta de 

qualificação do PLANFOR abarcava os eixos estratégicos de desenvolvimento do país. Entre os 

objetivos específicos do programa, figuravam as propostas de melhoria de competências básicas e a 

elevação de escolaridade por meio de treinamento de habilidades básicas e de cursos de alfabetização 

e supletivos de Ensinos Fundamental e Médio. 

 Para Bulhões (2004), a partir de um estudo de caso sobre a implementação do PLANFOR no 

Estado do Rio Grande do Sul: 

A ampliação do acesso à qualificação profissional foi garantida à PEA-RS em geral, mas 

principalmente aos segmentos de trabalhadores considerados pelo PLANFOR como mais 

vulneráveis no mercado de trabalho, os quais tiveram, no período 1996-2001, 

participação nos cursos de qualificação do plano, superior à sua representação na PEA-

RS: desempregados; trabalhadores com renda familiar per capita até um salário-mínimo; 

mulheres; jovens (16 a 24 anos); população não-branca.  

 

 O PLANFOR inseriu-se no conjunto das denominadas Políticas Públicas de Trabalho e 

Renda (PPTR), acompanhado dos outros seguintes programas: Seguro-desemprego, Serviço de 

Intermediação Nacional de Emprego – SINE, Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED.  O chamado modelo das 

competências e a ideologia da empregabilidade,  eram conceitos chaves no arcabouço teórico de 

desenvolvimento do PLANFOR (LEME BATISTA, 2009).   

 Na década de 1990 se dava uma explosão das políticas neoliberais no Brasil: privatizações, 

Plano Collor, Plano Real e a ofensiva contra a organização da classe trabalhadora  mediante os 

ataques da burguesia aliada ao Estado. Em função inicialmente dos programas lançados por Collor 

de Mello, relativos ao desenvolvimento de novas tecnologias – Programa de Apoio à Capacitação 



Tecnológica da Indústria (pacti); Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (pbpq), retoma-

se o fôlego pela implementação do Ensino Técnico.   

 Nesse bojo, em 1997 foi criado o Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), 

através de um acordo entre o Governo Federal e o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). 

O financiamento do PROEP se deu por recursos do BID (50%), em forma de empréstimo, e recursos 

do Governo Federal, em forma de contrapartida, com dotações orçamentárias da ordem de US$ 125 

milhões do MEC (25%) e do FAT (25%)  (Sobreira Santos, 2004, p.12). O PROEP durou até 2003 e 

foi um programa fundamental para a implementação da Reforma da Educação Profissional dos 

mandatos do presidente Lula da Silva/PT, a qual abordaremos brevemente mais adiante. 

 Nos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002), que tiveram o claro 

objetivo de aprofundar as políticas de privatizações dos direitos sociais, sob a justificativa de 

moralização do funcionalismo público, o capital internacional encontraria terreno fértil. 

Característica que ficava evidenciada desde o discurso de posse do então presidente 

Ao lado da informação e do divertimento, vamos engajar nossas TV’s numa verdadeira 

cruzada nacional pelo resgate da cidadania através do ensino, começando por uma 

intensa ação de alfabetização e formação cultural.[...] Isso vai demandar uma ampla 

reorganização da máquina do governo, faxina e  as reformas estruturais necessárias para 

dar eficiência ao serviço público. (Cardoso, p.6, 1995) 

 

 A partir da inserção dos governos do PT na gestão do país, a política pública de qualificação 

profissional, passou a ser instituída pelo Plano Nacional de Qualificação – PNQ (2003-2007).  Para 

Sobreira Santos (2004), a principal justificativa para a introdução do PNQ pelo Partido dos 

Trabalhadores, se referia à “necessidade de ampliação do sentido da qualificação profissional do 

trabalhador, a qual deve ganhar um caráter de qualificação social, vinculada à cidadania” (p. 1). 

Além disso, os documentos reguladores do PNQ apontavam um “quadro de crise da qualificação, 

marcado, em essência, pela perda da capacidade elaborativa e regulamentadora da política 

representada pelo PLANFOR” (PNQ, 2003) 

De um modo geral, o PNQ se estrutura em torno da articulação entre trabalho, educação e 

desenvolvimento, considerando a Qualificação Social e Profissional – QSP um direito do 

trabalhador e instrumento indispensável à sua inclusão e permanência no mercado de 

trabalho. A implementação do PNQ se dá por meio dos Planos Territoriais de 

Qualificação – PlanTeQs, dos Planos Setoriais de Qualificação – PlanSeQs e dos Projetos 

Especiais de Qualificação e Certificação Profissional – ProEsQs (Souza e Silva, 2009, 

p.5).  

 

 No entanto, o PNQ preservou aspectos do PLANFOR, tais como: público-alvo, composto de 

trabalhadores sem ocupação; trabalhadores rurais, na condição de agricultores familiares e outras 

formas de produção familiar; pessoas que trabalham em condição autônoma, por conta própria, 

cooperativada, associativa ou autogestionada; trabalhadores domésticos, entre outros. 



 O PNQ manteve também a proposta do PLANFOR de participação de setores do governo e 

empresariais na definição das ações de qualificação.Ele conservou, ainda, a proposta de participação 

desses atores na execução dos cursos, ao apontar para a oferta efetiva ou potencial de serviços de 

entidades públicas ou privadas que podem firmar convênios ou outros instrumentos legais para 

execução de programas e projetos no âmbito do PNQ. O programa também se organizou a partir da 

integração com outros programas e projetos financiados pelo FAT, particularmente os de incentivo 

ao   microcrédito, a economia solidária e o seguro-desemprego, além de outras políticas públicas que 

envolvam geração de trabalho, emprego e renda;. 

Os desdobramentos do PNQ deveriam se basear nas seguintes diretrizes: 

 

1. Política: reconhecimento da política de qualificação como direito, priorizando, no entanto, aqueles 

com maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho; ênfase na necessidade de um Estado 

democrático e participativo; 

2. Conceitual: apresenta a qualificação como uma relação social, como espaço de conflito e a 

centralidade da categoria trabalho; 3. Institucional: busca a integração com as demais Políticas 

Públicas de Emprego; 

4. Pedagógica: visa uma melhoria na qualidade dos cursos, com elevação da carga horária para uma 

média de 200 horas e articulação com a elevação da escolaridade; 

5. Ética: tem o propósito de garantir a transparência na distribuição dos recursos; 

6. Operacional: prevê a criação de um sistema de planejamento, monitoramento, avaliação das ações 

de qualificação; ((MTE, 2003, p. 20-21) 

 

Considerações finais 

O PRONATEC foi criado em 2011 no âmbito do Governo Federal e se estabelece pela 

parceria entre a Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica e os Serviços Nacionais de 

Aprendizagem, sendo estas últimas, organizações mantidas pelas empresas e indústrias do país. 

Outra característica importante do programa o FIES Técnico, o programa de Financiamento 

Estudantil através do Estado, para o Ensino Técnico e Profissionalizante nas Instituições Privadas 

que ofertam a modalidade de ensino.O PRONATEC também compõe o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), aprovado em 2007, que se justifica por ser um conjunto de programas que 

instrumentalizam as metas do Plano Nacional de Educação (PNE). O PDE foi também denominado 



de “PAC da educação”, em alusão ao Plano de Aceleração do Crescimento, assim como se manifesta 

em sintonia com o Plano de Metas Todos Pela Educação (SAVIANI, 2007, p.1231). 

Entre as razões e princípios estipulados para os programas que compõem o PDE, se 

define para o Ensino Profissionalizante a oferta de cursos em consonância com “a consolidação e o 

fortalecimento dos arranjos produtivos locais” (PDE, 2007, p. 43). O PDE, seguindo essas diretrizes, 

impulsiona a atualização anual da oferta do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos em consonância 

com as mutações do mundo do trabalho, e se ramifica em várias vertentes. Para entender o porquê 

dessas reformulações dos planos e programas de Educação é preciso situar o país no contexto dos 

megaeventos. O Brasil será sede dos jogos da Copa de 2014, assim como sediará a Copa das 

Confederações (2013) e os Serviço Nacional da Indústria – SESI; Serviço Social do Comércio – 

SESC; Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC. 

A oferta de cursos pelo PRONATEC se apresenta dividida por Eixos Tecnológicos: 

Controle e Processos Industriais, Ambiente e Saúde, Desenvolvimento Educacional e Social, Gestão 

e Negócios, Produção Cultural e Design, entre outros eixos. No caso do PRONATEC Copa, os 

cursos de Técnico em Estética, Técnico em Massoterapia, Técnico em Serviço de Restaurante e Bar, 

Técnico em Guia de Turismo, Técnico em Agenciamento de Viagens, Técnico em Cozinha, Técnico 

em Eventos, Técnico em Hospedagem e Técnico em Lazer, apresentam algumas das formações 

anunciadas. 

Em recente discurso proferido em campanha eleitoral, Dilma Rousseff, candidata a 

reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, afirmou mais uma vez o intuito de apostar no PRONATEC 

como programa prioritário de qualificação da juventude, o colocando inclusive, como uma 

alternativa aos currículos “inchados” das escolas, que apostam demasiadamente, segundo a 

presidente, em disciplinas das áreas de Ciências Humanas.  

 A noção de competência, assume uma discussão central no contexto empresarial e das 

políticas educacionais desde a década de 1990. Para Kátia Regina Rodrigues Lima (2012), ela tem 

seu correspondente pedagógico na Pedagogia das Competências e dissemina a competitividade, 

fazendo com que o trabalhador visualize seu companheiro de ofício como um inimigo, buscando 

uma posição hierárquica mais elevada no interior da empresa, para assim, ascender socialmente. 

Dessa forma, a ideologia dos empregadores é mais uma vez favorecida, corroborando com a 

perspectiva de Karl Marx em A Ideologia Alemã, quando este afirma, já no século XIX, que “a 

ideologia dominante, é sempre a ideologia das classes dominantes”. O modelo da competência, ainda 

segundo Lima (2012), embota a subjetividade do trabalhador, que não se percebe como indivíduo 

constituinte de uma classe. 



 Pesquisas recentes apontam que apesar de o Ministério da Educação ressaltar que temos pelo 

menos 8 milhões de pessoas matriculadas no PRONATEC, o número de evasões também vem sendo 

significativo, com um índice oficial de abandono, cerca de 12, 8%, e nas faculdades privadas que 

ofertam o PRONATEC através do repasse de verbas do governo, a evasão já chega a 60%.  

 Nesse artigo, esboçamos os principais antecedentes do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – PRONATEC. Nossa intenção ao apontar 

programas voltados para a oferta de ensino técnico no Brasil que antecederam ao 

PRONATEC, não se dá apenas pela necessidade de estabelecer uma analogia entre 

programas passados, mas observar em que proporção os programas: PIPMO (Programa 

Intensivo de Preparação de Mão de Obra – 1963/1982) e PLANFOR (Plano Nacional de 

Formação Profissional – 1995/ 2002), se apresentam como constituintes de um mesmo 

processo de formação de mão de obra que atende ao processo de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil.  

 A história do Ensino Técnico no Brasil se relaciona diretamente com a 

necessidade de ajustes produtivos e de introdução de um novo modelo econômico no 

Brasil. Além disso, o Ensino Técnico se estruturou mediante a perspectiva de inserir as 

camadas mais pauperizadas da sociedade nas relações de trabalho e educação.  

 

 

 

 


