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A CONFIGURACAo DAS POLíTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCACAo BÁSICA NO BRASIL E O TRABALHO
DOCENTE
Resumo: O artigo discute a intervencáo do Banco Mundial nas políticas públicas para a educacáo básica, especialmente
a partir dos anos 1990, nos países considerados periféricos, como o Brasil, em decorréncia de exigencias postas pelo
capital em sua crise estrutural. A invesüqacáo partiu da análise da essencia do fenómeno, mediante apreensáo da
totalidade, compreendida como a reconfigurac;áo do Estado brasileiro e suas repercussóes na educacáo, pesquisando
as muoancas a partir das demandas apresentadas pelas reformas instituidas pelo MEC, sobre a atividade docente. A
intervencáo do Banco Mundial nas reformas da educacáo básica no Brasil, vem promovendo a reestruturacáo do trabalho
docente, impondo novas exigencias a sua aíuacáo, em uma clara precarízacáo e intensificac;áo do trabalho docente.
Palavras-chave: Banco Mundial, educacáo básica, trabalho docente.

THE SETTlNG OF PUBLlC POLlCIES FOR BASIC EDUCATlON ANO TEACHING WORK IN BRAZIL
Abstract: This article discusses the World Bank intervention in public policies for basic education,since the 1990s,
especially in the considered peripheral countries such as Brazil, due to demands made by the capital in its structural crisis.
The investigation was based on the analysis of the essence of the phenomenon, by seizing the whole, understood as the
reconfiguration of the Brazilian state and its impact on education, researching the changes from the demands presented
by the reforms instituted by the MEe on the teaching activity. The World Bank intervention in the reform of basic education
in Brazil has been promoting the restructuring ofteachers 'work by imposing new requirements for its operations in a clear
casualization and intensification of teachers' work.
Key words: World Bank, basic education, teaching work.
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1 INTRODUCAo

No contexto da reestruturacáo capitalista, os
Organismos Internacionais, enquanto financiadores
e orientadores das políticas educacionais nos paises
considerados periféricos tem desempenhado com
esmero o papel de difusores da ideologia neoliberal.
Esses Organismos Internacionais englobam o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD)
e o Grupo Banco Mundial (BM) este, constituido
por cinco instituicoes: o Banco Internacional para
a Reconstruyao e o Desenvolvimento (BIRD),
a Corporacáo Financeira Internacional (CFI), a
Agencia Internacional de Desenvolvimento (AID), a
Agencia Multilateral de Garantias de Investimento
(AMGI) e o Centro Internacional para Concíííacáo
de Divergencia nos Investimentos (CICDI).
(ROSEMBERG, 2000)

Analisando os documentos do Banco Mundial,
instituicáo alvo de análise no presente estudo, é
possível verificar a forte presenca dos fundamentos
do liberalismo clássico, que influenciam, direta ou
indiretamente, as políticas educacionais no Brasil,
estimulando a mlnímizacáo do Estado ao máximo
possivel, em favor da liberdade de mercado.

O Banco Mundial, em coeréncia com o
postulado ideológico que fundamenta seus trabalhos,
orienta e desenvolve políticas visando empreender
um modelo de sociedad e que efetivamente atenda
aos seus interesses estratégicos. Nessa perspectiva,
considerando a educacáo como algo altamente
estratégico, essa agencia internacional financia as
políticas educacionais que supostamente deveráo
promover a "universaíizacáo da educacáo básica" e
favorecer a "mobilidade social" . (OLlVEIRA, 2000).

Nesse sentido, ressaltamos que algumas
das recomendacóss político-ideológicas do
Banco Mundial focam na defesa de uma ampla
reestruturacáo da educacáo brasileira, como
parte integrante da agenda de ajuste estrutural do
capital, repercutindo na írnposicáo de um processo
amplo de monitoramento de fatores concernentes
á prátíca socioeducacional, taís como: a avaliacáo
de ensino-aprendizagem; a avaüacáo institucional;
o financiamento educacional; o currículo; a política
e leqislacáo educacional; o trabalho docente nos
diferentes niveis e modalidades educacionais,
dentre outros.

Seguindo a orientacao mercadológica do Banco
Mundial e outros Organismos Internacionais, os paises
periféricos passaram a implementar as avatíacóes
externas, em uma perspectiva de Estado neoliberal,
utilizando a retórica da necessidade de verificacáo
de aspectos como a produtividade e a eficiencia
dos servicos públicos educacionais oferecidos,
promovendo a responsabüízacáo ou culpablltzacáo,
especialmente, dos professores que tendem a ser
premiados ou punidos conforme os resultados dessas
avaüacóes sejam positivos ou insatisfatórios.
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2 AS pOLíTICAS PÚBLICAS PARAA EDUCACAo
BÁSICA NO BRASIL E A INFLUENCIA DO
BANCO MUNDIAL

As grandes alteracóes ocorridas no campo
pontico-económico-socíal sáo oriundas de um
profundo ajuste do capitalismo neoliberal, com
rspercussóes diretas na esfera das políticas sociais.
notadamente nas políticas educacíonaís dos
paises periféricos, dentre eles, a América Latina e,
especialmente, o Brasil.

É importante ressaltar que, dado o
agravamento da crise do capital, a partir da década
de 1970, o Banco Mundial reorientou sua política de
atuacáo, voltando-se para a asststencía aos paises
pobres, sob o discurso da erradicacáo da pobreza e
de íncíusáo das nacóes periféricas no denominado
mundo globalizado. Neste cenário, a educacáo
passa a ser considerada altamente estratégica como
fomentadora do desenvolvimento e assume um
espaco de destaque na pauta do Banco Mundial que,
de acordo com Maués (2001, p. 5), o seu interesse
sobre a educacáo "[...] está vinculado á concspcáo
utilitarista da educacáo, enquanto um instrumento
que pode promover o crescimento econ6mico, por
meio da formacáo de 'capital humano' que possa
servir, sobretudo, aos interesses do mercado".

Segundo Dourado (2001), o movimento de
redefinicáo das acóes políticas e das reformas no
setor educacional passou a ser alvo de grandes
rnudancas, fortemente influenciadas pelas políticas
das agencias multilaterais de financiamento,
em especial pelo Banco Mundial, considerado o
principal órqáo financiador das políticas sociais para
os paises em desenvolvimento.

O cotidiano escolar assimilou as propostas
deste Banco ao passo que a tormulacáo das
políticas educacionais observadas por meio de
padrees como eficiencia, eficácia, produtividade e
como afirma Oliveira (2000), adotando conceitos
de empregabilidade, competencia, vigorando a
concepcáo de que a escola tem como obriqacáo a
prsparacáo para o mercado de trabalho. Ideias de
descentralízacáo das acóes estatais na educacáo
e íncorporacáo da forma de gestáo utilizada pela
iniciativa privada remeteram os paises a reformas
estruturais.

O Banco Mundial publica no ano de 2006
o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial
intitulado "Eqüidade e Desenvolvimento" o qual
apresenta de forma explícita, que o papel deste
Banco volta-se para a reducáo da pobreza absoluta
e, ainda, que a educacáo e a saúde sao essenciais
por desenvolverem a capacidade dos individuos de
se integrarem plenamente á vida social, política e
económica, superando as desigualdades existentes
em escala mundial.

No concernente á educacáo, sáo destacadas
a importancia do ensino fundamental e da
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implernentacáo de políticas que favorecarn melhorias
concretas em relacáo ao acesso á educacáo, ao
aumento do incentivo aos docentes, ao incremento
de investimentos para a melhoria da qualidade da
infraestrutura fisica das escalas, dentre outros.

Aeducacáo, portanto, é considerada como um
marco divisor de águas, ao apontar a possibilidade
de desenvolvimento individual, com base nas
capacidades particulares de cada individuo,
favorecendo o desenvolvimento social, porém, sem
necessariamente ser de forma igualitária, conforme
se verifica a segu ir:

[...] mesmo com urna igualdade de
oportunidades genuina, sernpre
sao esperadas algumas diferencas
de resultado devido a diferentes
preferencias, talentos, esforeo e sorteo
Isso está de acordo com o importante
papel desempenhado pelas diferencas
de renda no fornecimento de incentivos
para investir em educacáo e capital
físico, para trabalhar e assumir risco.
(BANCO MUNDIAL, 2006, p. 15).

Sob a perspectiva do Banco Mundial, é da
natureza do homem lutar pelo seu bem-estar, o
que no contexto do capitalismo está fortemente
identificado com a sua capacidade de consumo, a
ser realizada por meio do mercado, que deveria se
responsabilizar pelos servicos públicos, cabendo a
cada um escolher, por canta de seu próprio arbitrio,
as melhores formas de consumo. Isso, na perspectiva
neoliberal, possibilitaria uma maior concorréncta,
gerando mais qualidade no fornecimento dos
produtos. Por outro lado, caberia ao Estado financiar
a educacáo, valorizando e apoiando a iniciativa
privada, como forma de resguardar o livre mercado
e a propriedade privada. Assim, Bianchelti (2001, p.
88) afirma que:

A característica mais importante do
neoliberalismo em relacáo a outras
propostas neoliberais é a amphacáo
do raio de acáo da lógica de mercado.
Enquanto nas concessóes Iiberais
sociais se reconhece a desigualdade
derivada domodo deproducáo capitalista
e, portanto, aceita-se a intervencáo do
Estado para diminuir as polanzacóes
o neoliberalismo rechace qualquer
acáo estatal que vai além da de ser um
"árbitro imparcial" das disputas. A idéia
do Estado mínimo é uma conseqüéncia
da utilizacáo da lógica do mercado em
todasas relacóes sociais, naoreduzidas
somente ao aspecto económico.

Em relacáo á atuacao do Banco Mundial
voltada para a educacáo, cabe destacar que,
segundo Fonseca (1998), a política de financiamento
do Banco Mundial para educacáo nao foge do

tradicional modelo de empréstimos operacionalizado
pelo Banco voltado para outras áreas, portanto,
pautado por altos encargos e regras inflexiveis,
apresentadas como condicionantes para a líberacáo
dos financiamentos.

Assim, as reformas educacionais a serem
efetuadas pelos paises pobres devem seguir as
orientacóes dadas, prescritas com base na agenda
de Ecucacáo para Todos, com forte enfase na
política de universaüzacáo da educacáo básica e
nos setores marginalizados da sociedade.

O movimento em favor da educacáo em
ámbito mundial foi iniciado com a Conferencia
Mundial de Educacáo Para Todos, realizada em
1990, em Jomtien, na Tailándia. Como resultado
dessa Conferencia, os diversos organismos
internacionais, especialmente o Banco Mundial,
assumem O papel de organizadores da educacáo
em nivel mundial, definindo um conjunto de metas
a serem concretizadas pelos Estados dependentes,
além de intervirem incisivamente na elaboracáo de
suas políticas públicas educacionais, com impactos
também sobre o monitoramento de seu desempenho
na efstívacáo das metas estabelecidas.

Portanto, se, inicialmente, a educacáo náo
constava no elenco de prioridades do Banco Mundial,
passou a haver um movimento de redirecionamento
de investimentos para o setor educacional,
juntamente com a prestacáo de servicos por este,
no que se refere a imposicáo de assessoria técnica.
Nessa perspectiva, o reforce que recaiu sobre a
educacáo básica, considerada como a fórmula para
a solucao dos males que preocupam a humanidade,
cujo foco principal se mantinha sobre a questáo da
qualiñcacao para o trabalha, objetivava garantir o
alcance da sustentabilidade económica e a msercáo
dos paises periféricos ou em desenvolvimento no
contexto da nova ordem mundial global izada.

Como acima explicitado, o marco inicial para
a consolidacáo do Banco Mundial como importante
tnstáncía de controle político, económico, social e,
sobretudo, ideológico, especialmente nos paises
membros da UNESCO foi a Conferencia Mundial
de Educacáo para Todos (1990), organizada pelos
organismos mternacionaís da ONU (UNICEF,
UNESCO, PNUD), sob o financiamento do Banco
Mundial. Na referida Conferencia, foram destacadas
as Necessidades Básicas de Aprendizagem
(NEBAS), a serem alcancadas por todos os povos,
independentemente de sua origem, por meio da
universalízacáo da educacáo básica.

Torres (2007) explica que, mesmo que a
atuacao do Banco Mundial na área da educacáo
seja recente, ele vem agindo de forma direta por
mais de trinta anos, senda que seu raio de influencia
e acao abrange a pesquisa, assisténcia técnica e
de assessoria aos governos no ámbito das políticas
educativas e também de ajuda á mobllizacáo e
coordenacáode recursos externos para a educacáo.
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No campo da educacáo básica a atuacáo do
Banco Mundial:

[...]náoémonolíticanemfixa: nospróprios
documentos e estudos promovidospelo
BM [...] existem importantes diferenc;as
de enfoque, conclusóes divergentes
e até contraditórias, como também
criticas aos arcaboucos conceituais, as
metodologiase aos resultadosde outros
estudos publicados ou citados pelo BM.
(TORRES, 2007 , p. 128),

No Brasil, a intervencáo dessas agencias
Internaclonals, já mencionadas em parágrafos
anteriores, sobretudo a do Banco Mundial, decorreu
mais do que sua influencia financeira em projetos,
mas, sobretudo, se concentrava nas orientacóesnas
políticas junto aos governos por melo da imoosicáo
de temas prioritários, Ilnhas de acao e de um enfoque
economlclsta das políticas educacionais.

Os recursos destinados á educacáo foram
focal Izados no enslno fundamental, e, de acordo
com Haddad (2008), a preocupacáo estava recalndo
mais sobre a eficácia do sistema de ensino do
que sobre o aumento dos gastos, o que gerou
urna lógica de custo-benefícío. Seria, no entanto,
ampliar o atendlmento utilizando o mesmo volume
de recursos arrecadados ocasionando um resultado,
aval la Haddad (2008), terrlvel, pois houve, com essa
política, urna queda na qualldade do enslno oferecldo
pelo setor público, Esse custo-beneflclo articulado á
taxa de retorno sao as categorias norteadoras que
conflguram "[...] a tarefa educativa, as prioridades de
Investlmento, os rendlmentos e a própria qualldade".
(TORRES, 2007, p. 138).

Silva Júnior (2002, p. 121) alerta que, tratando
se de um Banco, as políticas públicas formuladas
devem se orientar com base em algum critério, e que

[...] o Banco Mundial tem como critério
a eficiencia, a eficácia, a produtividade:
razáo mercantil, o que implica dizer
que o critério fundamental é a razáo de
proporcionalidade custo/beneficio, sem
a menor preocupacáo com a formacáo
humana.

Retomando a Conferencia Mundial, nesta
foram definidas seis metas, conforme a seguir:

A expansáo dos cuidados e atividades,
visando ao desenvolvimento das
enancas em idade oré-escotar; O
acesso universalao ensino fundamental
(ou ao nível considerado básico), que
deveria ser completado com éxito por
todos: A melhoria da aprendizagem, tal
que uma determinada porcentagem de
um grupo de faixa etária "x"atingisse ou
ultrapassasse o nivel de aprendizagem
desejado: A reducáo do analfabetismo
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adulto á metade do nivel de 1990,
diminuindo a disparidade entre as
taxas de analfabetismo de homens e
mulheres:A expansáo de oportunidades
de aprendizagem para Adultos e jovens,
com impacto na saúde, no emprego
e na produtividade: A construcáo, por
individuose familias, de conhecimentos,
habilidades e valores necessários para
uma vida melhor e um desenvolvimento
sustentávet. (UNESCO, 1990).

Dez anos depols, no ano de 2000, em evento
realizado em Dakar, a UNESCO se propós a avallar
a concretízacáo das metas de Jomtlen (UNESCO,
1990), onde se constataram a permanencia da
existencia de um altlsslmo Indlce de analfabetismo, a
recorrente discriminacáo de genero ea pifia qualldade
da educacáo, presentes em multos paises. Asslm,
visando a reversáo desse quadro, foram definidas
algumas metas a serem alcancadas com vistas á
superacáo da situacáo crítica em que se encontrava
a educacáo, que sáo: a universalizacáo da educacáo
básica (EPU); educacáo e cuidados com a prlmelra
Infancia (ECPI); reducáo do analfabetismo; parldade
entre os generos; e, melhorla da qualldade da
educacáo. (UNESCO, 2008).

É Importante ressaltar que as orientacoes e
deflnicoes estabelecldas no Programa de Educacáo
Para Todos foram plenamente asslmlladas por
ocastáo da elaboracáo da leqislacáo e das políticas
educacionais no Brasil, tais como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educacáo (LDB), em 1996; o Fundo
de Manutsncáo e Desenvolvlmento do enslno
Fundamental e de valorizacáo do Maglstérlo
(FUNDEF), em 1996; os Parametros Curriculares
Naclonals (PCN's), em 1997, o Plano Nacional da
Educa9áo (PNE), em 2000; o Fundo de Manutsncáo
e Desenvolvlmento da Educacáo Básica e de
valorizacáo dos Proflsslonals da Educacáo
(FUNDEB), em 2006; e o Plano de Desenvolvlmento
da Ecucacáo (POE), em 2007.

A partir de entáo, as dlretrlzes e orientacóes
postuladas para as reformas educaclonals definidas
em Jomtien passaram a ser ratificadas em todos os
espacos de discussáosobre a Educacáo Para Todos
(EPT) e, além dlsso, sáo perlodlcamente avalladas
por melo de relatórlos de acompanhamento da
concretizacao dessas metas, pelo Banco Mundial.
Por melo desses relatórlos de monltoramento,
esse Banco sugere, como eixo central de suas
recomenoacóes, amplas reformas na educacáo dos
paises que anulram o pacto pela universalizacáo da
educacáo básica, contemplando os mals diversos
aspectos envolvldos no processo educacional,
desde os concernentes á leglslayáo até os que se
referem especlflcamente á prática de sala de aula.° Relatórlo de Monltoramento de EPT de
2008, Intitulado 'Educacáo para todos em 2015:
alcancarernos a meta?" objetiva anallsar a avalíacáo
da educacáo em nivel mundial no que tange aos
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objetivos de EPTlirmados na Conferencia Mundial de
Ecucacáo para Todos e reiterada no Fórum Mundial
de Dakar no ano 2000, destacando, dentre outros,
que em muitos países as condicoes materiais das
escalas sao extremamente precárias e a razáo do
número de alunos por professor é bastante elevada.
(UNESCO, 2000).

O referido documento afirma que é alta
a precariedade nas condicóes de trabalho na
escala, assim como a carencia na contratacáo de
professores, desencadeando grandes entraves á
melhoria da qualidade educacional. Entretanto, o
próprio documento reconhece que, especialmente
na educacáo básica, a carencia de professores
reflete a baixa atratividade dos salarios e das
condicóes de trabalho docente em geral, incluindo
a prática sistemática da contratacáo temporária em
detrimento da realízacáo de concursos públicos.

Em relacáo as políticas educacionais
brasileiras, o relatório destacou o Plano de
Desenvolvimento da Educacáo (PDE), implementado
pelo Ministério da Ecucacáo (MEC) em 2007, como
uma ferramenta capaz de promover significativas
melhorias no conjunto da educacáo básica no Brasil.
A maior parte das acóes do PDE, inclusive, sao
direcionadas para esse nivel educacional.

Algumas das principais acóes do PDE, por
exemplo, se referem especificamente ao incentivo
para atrair docentes, assegurando-Ihes uma
forrnacáo inicial e continuada, á garantia de periodo
letivo compativel com as necessidades educacionais
vigentes, á ínstituicáo de uma efetiva política de
distríbuicáo de livros didáticos escolares, á criacáo
de condicóes minimas capazes de assegurar a
aprendizagem, á víabüizacáo de parcerias entre
Estado e setores nao estatais, dentre outros.

Verifica-se que, nao obstante tratar
se de um conjunto de medidas educacionais
que historicamente fez parte da luta da classe
trabalhadara, em busca por melhores condicóes para
a educacáo pública, restou comprovada a dificuldade
que é atingir o seu cumprimento, dada acrescente
desigualdade aprofundada pela sociabilidade do
capital. Constata-se, assim, o baixo desempenho
em retacáo á aprendizagem nos sistemas escolares,
haja vista que muitas enancas chegam a concluir o
ensino primário semquetenham adquirido sequeros
conhecimentos e as habilidades básicas de leitura e
escrita e o dominio dos números.

3 AS pOLíTICAS EDUCACIONAIS ORIENTADAS
PELO BANCO MUNDIAL: algumas aproxirnacóes
em relacáo ao trabalho docente

No que tange aos professores, estes
sao considerados, pelos documentos do Banco
Mundial analisados, os atores cruciais no processo
de aquisicáo de uma educacáo efetivamente
de qualidade, pois, segundo o documento, em

muitos paises o reduzido número de professores
devidamente qualificados torna-se um dos
principais obstáculos para a obtencáo dos objetivos
estratégicos da EPT Outra questao pontuada
afirma que, nao obstante haja um grande número
de professores capacitados nas áreas urbanas, por
exemplo, acorre uma significativa desmotivacao por
parte dos mesmos em relacao á profissáo docente.

Nesse contexto, o documento aponta que é
urgente que se consiga reverter essa situacáo de
crise na educacáo, Assim, além de recomendar que
os governos dos paises que apresentam déficits
na educacáo invistam na garantia de salários e
condicóes dignas de trabalho para os professores,
determina que seja ampliada a oferta de educacáo
inclusiva, utilizando-se de abordagens flexiveis
e inovadoras, como, por exemplo, a educacáo a
distancia. Adicionalmente, insiste na importancia
do envolvimento de todos (ONG's, comunidades,
iniciativa privada, etc.) para o cumprimento de tao
relevante tarefa.

Orienta, também, que sejam utilizadas,
ao máximo, outras fontes de financiamento para
a educacáo, envolvendo parcerias com o setor
privado, institutos e fundacóes, universidades e
a comunidade em geral, por meio de voluntários
qualificados, afirmando que a crise económica
presente nos dias atuais nao devem constituir
arqumentacáo para a reducáo de recursos para a
educacáo. Portanto, cada Governo deve buscar
formas alternativas e multiplicar seu s esforcos para
avancar cada vez mais, seguindo a orientacáo da
universalizacáo da educacáo com qualidade para
todos.

Diante da exigencia posta em relacáo ao
cumprimento de uma agenda positiva de Ecucacáo
para Todos, os paises mais pobres, sob pressáo e
orientados pelo ideário de que a educacáo é panaceia
para todos os males da sociedade atual, acaba
por atribuir á comunidade escolar, principalmente
ao professor, a responsabilidade pela efetívacáo
de uma educacáo de qualidade, visando formar o
trabalhadar para a empregabilidade. Assim, recaem
sobre os ombros do profissional docente e da
comunidade escolar as exigencias relacionadas á
concretízacáo de objetivos vinculados á rnanutencáo
da hegemonia do capital.

No boja desse processo, o que se verifica,
em última instancia, é a desresponsabítizacáo
do Estado enquanto agente promotor primordial
dos direitos sociais básicos, incluindo, portanto, a
educacáo, como um dos direitos públicos subjetivos
inerentes a pessoa humana. Há, assim, uma
tendencia á mistiñcacáo do processo de cooperacáo
e das parcerias, apresentadas enquanto elementos
fundamentais alternativos ao financiamento e a
rnanutencáo da educacáo.

Na prática, o que se verifica é que há uma
grande falácia no que se refere aos supostos
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beneficios de parcerias mantidas entre o público e o
privado, afinal, nao é próprio de a iniciativa privada
agir sem fins lucrativos ou interesses particulares
nem sempre muito bem explicitados. Desse modo,
pode-se afirmar que o conjunto de propostas e
diretrizes da EPT vigentes nas politicas e programas
educacionais no Brasil atende as necessidades do
capital em crise estrutural, valorizando especialmente
o individualismo que perpassa os referenciais da
competéncia e da empregabilidade, fortalecendo,
em última instancia, a mercantílizacáo da educacáo
pública.

No interior desse processo, tem-se urna
modelagem do Estado que, aprofundando seu
relacionamentocom a iniciativa privada, torna-se urna
ferramenta em favor das demandas apresentadas
pelo mercado, favorecendo a qualificacáo dos
trabalhadores por meio do compromisso para com
a universalízacáo da educacáo básica. Segundo
Coraggio (1998), o investimento realizado com a
educacáo, para o Banco Mundial, é a principal forma
de ampliar a capacidade de trabalho da populacáo
pobre. Desse modo, pode-se afirmar que, quando o
Banco Mundial menciona a questáo da equidade na
elaboracáo das politicas educacionais, intenciona
oferecer

[...] oportunidades iguais as pessoas
de baixa renda, aumentando sua
contribuicáo económica para a
respectiva sociedade, reduzindo a
própria pobreza. (BANCO MUNDIAL,
2006).

Para o Banco Mundial (2006, p. 22):

Quando as sociedades se tomarem
mais igualitárias de modo a conduzir
a maiores oportunidades para todos,
as pessoas de baixa renda estaráo
em condicóes de aproveitar um
"duplo dividendo". Primeiramente, a
arnpliacáo de oportunidades beneficia
os pobres diretamente, por intermédio
da participacáo no processo de
desenvolvimento. Segundo, o processo
de desenvolvimento propriamente dito
pode obter mais éxito e tomar-se rnais
flexível a medida que a maior eqüidade
produzir melhores instituicóes, qestáo
mais eficaz do conflito e um melhor
uso de todos os potenciais recursos da
sociedade, inclusive os recursos das
pessoas de baixa renda.

De acordo com Coraggio (1998), as politicas
sociais no contexto do capitalismo sao voltadas
para a cornpensacáo dos efeitos da revolucáo
tecnológica e socioeconómica, de modo a garantir a
permanéncia das politicas de ajuste estrutural, além
de apoiar a reestruturacáo do governo,
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Deixando nas rnáos da sociedade civil
competitiva a alocacáo de recursos,
sem mediacáo estatal. Outro efeito
importante é introjetar nas funcóes
públicas os valores e critérios do
mercado. (CORAGGIO, 1998, p. 78).

Jimenez e Mendes Segundo (2007) afirmam
que, nesse contexto, na área educacional "seráo
necessárias reformas profundas, capazes de
modernizar o parque educacional [...] sob a
orientacáo do Banco Mundial". Essa preocupacáo
passa a desencadear reformas diversas e formas
diferenciadas de pensar as politicas de forrnacáo
de professores e a prática docente em sala de aula,
promovendo a responsabilidade de cada um e o
comprometimento de todos para com a educacáo
de qualidade.

Este processo, entretanto, pode indicar um
segmento da realidade que oculta mais do que
revela, fazendo que nao percebamos a esséncia
do fenómeno. Esséncia essa que, segundo Kosik
(2002, p. 17) "ao contraríe dos fenómenos - nao
se manifesta diretamente", [porém] "0 fundamento
oculto das coisas deve ser descoberto mediante
urna atividade peculiar", qual seja, o esforco direto
da ciéncia.

Nessa perspectiva, verifica-se que o discurso
oficial,ouseja, ofen6meno aparente, vem ressaltando
a valorizacáo e o interesse pela educacáo como
forma de líbertacáo do homem, ressaltando-o como
sujeito de sua própria aprendizagem, construtor
de conhecimentos, sujeito de suas experiéncias
particulares, visando prepara-lo para o mundo do
trabalho; contudo, ao se desvelar a esséncia desse
discurso, no aprofundamento do 'fundamento
oculto das coisas", verifica-se que, na verdade,
esse discurso é parte integrante de urna politica
económica que visa preparar o individuo para inseri
lo em uma sociedade crescentemente mistificada
pelo forte apelo cientificista e tecnológico.

Assim, em razáo da complexidad e do
objeto, sua aparéncia possui natureza fenoménica,
sendo fundamental, na perspectiva marxiana, o
seu desvelamento, o qual requer a apreensáo do
objeto estudado em sua totalidade, que, nao sendo
perceptivel no cotidiano de forma imediata, necessita
dos fundamentos da ciéncia para conhecer a integra
do objeto, dado que "toda ciéncia seria supérflua se
houvesse coincidéncia imediata entre aparéncia e a
esséncia das coísas". (MARX, 2006, p. 1080). Desse
modo, de acordo com Kosik (2002, p. 18):

o conhecimento se realiza como
separacáo de fenómeno e essencia, do
que é secundário e do que é essencial,
já que sé através dessa separacáo se
pode mostrara sua coerencla interna, e
com isso, o caráter específico da coisa.
Neste processo, o secundarlo nao é

deixado de lado como irreal ou menos
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[...] como criador de valores de uso,
como trabalho útil, é o trabalho, por isso,
urna condicáo de existencia do homem,
independente de todas as formas de
sociedade, eterna necessidade natural
de mediacáo do metabolismo entre o
homem e a natureza e, portanto, da vida
humana.

o processoque cria o sistema capitalista
consiste apenas no processo que retira
ao trabalhador a propriedade de seus
meios de trabalho, um processo que
transforma em capital os meios sociais
de subsistencia e os de procucáo e
converte em assalariados os produtores
diretos.

4CONCLusAo

De acordo com os documentos do Banco
Mundial analisados no presente artigo, verifico u
se que a educacáo básica é considerada por esse
organismo Internacional como o passaporte para
a ínsercáo dos paises pobres ou periféricos no
denominado mundo global Izado. Como condicáo para
tal, é fundamental que os paises envolvidos facarn os

Portanto, as atuaís políticas educaclonals
traduzldas, dentre outros fatores, na valorizacáo e
crescente centralldade das avaliacóes externas,
defendidas e propagadas pelo Governo, sob a tutela
de organismos rnultilaterais como o Banco Mundial,
sáo tídas como Importantes ferramentas para a
afertcáo dos resultados esperados em reiacáo ao
alcance das metas definidas para a educacáo básica
no Brasil, Impactado de forma significativa sobre o
trabalho pedagógico e a profissáo docente, Inclusive
repercutindo e desencadeando questionamentos no
ámbito de sua profissionalizacáo.

1550 porque a condicao do trabalhador no
Interior do sistema capitalista tende a ser a de
mercadoria, dada a natureza desumanizante que o
trabalho assume, levando o trabalhador a diversos
sacrificios em troca de sua subslsténcla. Nesse
sentido, segundo Marx (2006, p. 828):

Portanto, considerando o exposto acuna, as
recentes políticas educaclonals Implementadas no
Brasil nao tém contribuido para a efetiva melhoria
da qualidade da educacáo pública no Brasil, mas,
ao contrario, difundidas no Interior dos sistemas
educacionais, tém servido ao capital, atendendo
ás orientacóes e dlretrlzes dos organismos
Internaclonals.

real, mas revela seu caráterfenoménico
ousecundário mediante a dernonstracáo
de sua verdadena essencia da coisa.
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separacáo entre o trabalho Intelectual e o manual,
contrariando uma das Importantes premlssas da
teoría marxista, segundo a qual o trabalho é uma das
formas privilegiadas para que o homem se torne ser
social. Segundo Marx (1985, p. 50):Com as exlgénclas do capital fazendo parte do

contexto escolar e Intervlndo no trabalho pedagógico,
passa-se a exigir da escola uma educacáo de
qualldade capaz de propiciar diversificadas
habilidades e competénclas no processo formativo.
Asslm, conforme Gentílí (2004), o mercado de
trabalho passou a Interferir na tomada de declsóes
relativas ás políticas educaclonals, estimulando
a aptícacáo de um conjunto de avaüacóes das
mstituicóes educaclonals escolares, como forma
de auferlr criterios de qualldade, estimulando a
produtividade, a eficiencia e a eficácia na escala.

Entretanto, o que as denominadas avaliacóes
externas ou em larga escala tém favorecido tem
sido a cornparacáoe acrescente compeücáo, dada
a exlgéncla de resposta em relacáo á cobranca por
parte do Estado e da socledade para com a producáo
de resultados positivos, sem, contudo, serem
levadas em consideracáoas peculiaridades de cada
instituicáo escolar, que certamente interferem nos
resultados da avalíacáoaplicada.

O resultado da avaliacáo Imposta tende a
promover o ranking entreas escalase os professores
que sao considerados produtlvos ou nao do ponto
de vista do mercado, rotulando as escolas como
"boas" ou "rulns" e os alunos como 'fracassados"
ou "vítortosos", responsabilizando, dlreta ou
Indlretamente, aos professores pela sítuacáo da
educacáo no Brasil, desconsiderando aspectos de
suma Importancia no processo, taíscomo a auséncla
de Investlmento dos recursos necessárlos pelo
poder público na educacáo, as pésslmas condicóes
de trabalho a que a grande rnaioria da categorla
docente está submetlda, acrescente deterioracáo
de seus espacosflslcos de trabalho, a improvisacáo
de recursos materiais,a baíxa remunsracáoe a falta
de capacitacáo profissional.

Sabe-se que as avaliacoes externas
atualmente Impostas, pautadas por um novo
modelo educacional que vem sendo preconizado
sob a oríentacáo de organismos multllaterals,
notadamente o Banco Mundial, Interferem dlreta e
significativamente no trabalho docente e em sua
atlvldade pedagógica, visto que estes profissionais
passam a atuar sob a pressáo das avaliacóes, em
detrimento de sua autonomía para com a efstívacáo
de suas propostas pedagógicas.

Nesse sentido, essas avalíacóes acabam se
tornando uma ferramenta de controle do trabalho
docente, Incorrendo em sua desqualificacáo.
O discurso dominante oficial afirma a suposta
autonomía da escola e do professor, porém, na
prática, ísso náo vem se concretizando plenamente,
pois os mecanismos de controle do Estado cada
vez mals vém ínviablñzando-a. com a utiüzacáo de
ferramentas como as avalíacóes externas, numa clara
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Investlmentos necessárlos nesse nivel educacional,
comprometendo-se com o cumprlmento das metas
estabelecldas na Conferencia Mundial de Ecucacáo
Para Todos, realizada em 1990, em Jomtlen, na
Tailándia, sendo que as medidas a serem adotadas
pelos paises devem estar vinculadas as reformas
educaclonals e á implernentacáo de ajustes fiscais,
conforme as orientacóes e dlretrlzes estabelecldas
pelo Banco Mundial.

Verlflcou-se que, dada a exigencia de
cumprlmento do pacto referente á Educacáo para
Todos, os paises periféricos, sob a forte Ideologla
que a educacáo é panacela para todos os males da
socledade atual, passaram a exigir da comunldade
escolar, principalmente do proflsslonal docente, o
exerclclo do papel de protagonista em relacáo á
qualldade da educacáo, de modo a preparar a todos
para o mercado de trabalho. A qualldade, entáo, é
tomada enquanto parte Integrante dos objetivos
vinculados á hegemonla do capital.

Os relatórlos de monltoramento do Banco
Mundial, por melo de seus diagnósticos, constataram
a pequena evolucáo dos paises slgnatárlos do
pacto de Jomtlen, poís permaneceram balxos os
rendlmentos apresentados pelos alunos. Asslm, em
2000, em Dakar, o pacto fol ratificado, visando á
contlnuldade do cumprlmento das metas acordadas.

Como forma de superar a precarledade da
educacáo, o Banco Mundial e outros organismos
Internaclonals preconlzaram a atlva partic ípacáo da
socledade civil e a Importancia do estabeleclmento
de parcerlas com a Iniciativa privada e outros, de
modo a exigir o comprometlmento de todos para
o alcance das metas. Entretanto, o que se verifica
é que, em última instancia, o que os organismos
Internaclonals propóem é a desresponsabítizacáo
do Estado enquanto ator privilegiado na promocáo
dos dlreltos sociais.

Finalmente, pode-se afirmar que as dlretrizes
da EPT vlnculam-se Irrestrltamente as demandas
do capital em sua crlse estrutural, valorizando o
Individualismo, as competencias e a forrnacáo para
a empregabllldade, numa clara rnercantüizacáo da
educacáo pública, com sérlas imoücacóes sobre a
atlvldade docente, visto que os professores tendem
a ser excluidos do processo de planejamento,
atuando quase que exclusivamente, na execucáo
e apücacáo das políticas educaclonals. Além dlsso,
sao altamente cobrados e, mesmo, fiscalizados na
realízacáo de seu trabalho pedagógico, por melo,
por exemplo, das avaüacóes externas.
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