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RESUMO 

 

 

Este estudo visa analisar as interferências do Banco Mundial na Educação 

Brasileira a partir do estudo de seis teses (aqui identificadas pelas iniciais A,B,C, D, E 

e F) de doutorado relativas ao tema, defendidas na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), sendo quatro delas (A, B, C, e D) voltadas à área de educação 

e duas (E e F) à área de Ciências Sociais e Economia. O estudo das teses parte dos 

objetivos de cada uma, que podem ser resumidos da seguinte forma: a Tese A - ―A 

Mundialização da Educação: o Projeto Neoliberal de Sociedade e de Educação no 

Brasil e na Venezuela‖ (MELO, 2003) -, sob a orientação do Prof. Dr. Nilson Joseph 

Demange, teve como objetivo investigar o processo de mundialização da educação 

como elemento de uma nova fase de internacionalização e acumulação capitalista, 

conduzida hegemonicamente pelos sujeitos políticos coletivos que assumem o 

projeto neoliberal de sociabilidade, especialmente o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial, que buscam ser condutores das reformas estruturais para a 

América Latina e Caribe; a Tese B – ―O Capital Financeiro e a Educação no Brasil‖  

(DEITOS, 2005) -, sob a orientação da Profa. Dra. Maria Elizabete Sampaio Prado 

Xavier, teve como objetivo definir quais as conseqüências da consolidação do 

projeto, para a redefinição das políticas educacionais na América Latina e Caribe; a 

Tese C – ―Globalização e Descentralização: o Processo de Desconstrução do 

Sistema Educacional Brasileiro pela Via da Municipalização‖ (ROSAR, 1995) -, sob a 

orientação do Prof. Dr. Demerval Saviani, teve como objetivo analisar as reformas 

educacionais empreendidas no Brasil, no período de 1995-2002, particularmente a 

política educacional nacional para o ensino médio e profissional, com financiamento 

externo do Banco Internacional para Reforma e Desenvolvimento (BIRD); a Tese D – 

―As Políticas Educacionais para o Desenvolvimento e o Trabalho Docente‖ (SOUZA, 

1999) –, sob a orientação da Profa. Dra. Liliana Rolísen Petrilli Segnini, trata da 

política educacional para o ensino de 1º grau, traçada segundo a visão de seu autor 

no âmbito de projetos federais, com o objetivo de induzir a municipalização do 

ensino, transferindo encargos para o município, sem a realização de investimentos 

financeiros satisfatórios nessa instância; a Tese E – ―Economia, poder e influências 

externa: O Grupo Banco Mundial e as Políticas de Ajustes Estruturais na América 

Latina, nas Décadas de Oitenta e Noventa‖ (COELHO, 2002) –, sob a orientação do 



Prof. Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz, teve como objetivo analisar as relações 

entre o projeto educacional implementado pelo governo estadual, no período entre 

1995 e 1998 e suas concepções de políticas educacionais; a Tese F - ―A Questão 

Social e os Limites do Projeto Liberal no Brasil‖ (GIMENES, 2007) –, sob a 

orientação do Prof. Dr. Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, teve como objetivo 

analisar a relação entre a economia, o poder político e a influência externa, 

focalizando o Grupo Banco Mundial e os programas de ajustamento estrutural na 

América Latina. Por fim este estudo mescla teses brasileiras advindas da área da 

Educação e da Economia; foca o banco mundial e sua influência no Brasil, 

oferecendo uma visão das conexões lógicas existentes entre elas. Como conclusão 

deste trabalho, apresentaremos as considerações finais de cada uma das teses, bem 

como as limitações e sugestões para trabalhos posteriores. 

 

Palavras-chave: Banco Mundial; Políticas Educacionais; Teses de 

Doutorado da Unicamp. 



ABSTRACT 

 

This study aims to conduct a study about the influence of the World Bank 

in the Brazilian educational area, from six doctoral thesis (A,B,C, D, E and F) of 

University of Campinas, defined during this work, which deal with issues of the World 

Bank in different aspects and forms. Exactly four thesis (A, B, C, and D) are comming 

from education area and two (E and F) in the Social Sciences and Economics area. 

This study begin with the objectives of each one of these thesis, which can be 

summarized as follows: Thesis A - "The globalization of education, the neoliberal 

project of Society and Education in Brazil and Venezuela" (MELO, 2003) - Doctoral 

dissertation in Education - Under the guidance of Nilson Joseph Demange, PhD - 

Presented on February 07, 2003- investigate the process of globalization of education 

as part of a new phase of globalization and accumulation capitalist, led by the 

hegemonic collective political actors who adopt neo-liberal project of social 

interaction, especially the International Monetary Fund and World Bank, which try to 

be the drivers of structural reforms for Latin America and the Caribbean; Thesis B -

"The Finance Capital and Education in Brazil" – (DEITOS, 2005) - Doctoral Thesis in 

Education - Under the guidance of Mary Elizabeth Prado Sampaio Xavier, PhD - 

Presented on February 28, 2005 - are set about the consequences of the 

consolidation project for the redefinition of educational policies in Latin America and 

the Caribbean; Thesis C "Globalization and Decentralization: The process of 

Deconstructing the Brazilian educational system by means of municipalization" –

ROSAR (1995) - Doctoral dissertation in Education - Under the guidance of Demerval 

Savian,PhD - Presented on November 24, 1995- examines educational reforms 

undertaken in Brazil during the period 1995-2002, particularly the national education 

policy for secondary education and training, with external financing from the 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), Thesis D "Policies for 

Educational Development and Work of Teachers" (SOUZA, 1999) - Doctoral Thesis in 

Education - Under the guidance of Liliana Rolísen Petrilli Segnini, PhD - Presented on 

August 12, 1999 – that dealing with the educational policy for teaching 1st grade, 

beginning in the view of its author in the context of federal projects, with the aim of 

inducing the decentralization of education, by transferring charge to the municipality 

don´t do the satisfactory investments for that instance. Thesis E "Economy, power, 

and external influences: The World Bank Group and the Structural Adjustment 



Policies in Latin America in the eighties and nineties decades" (COELHO, 2002) - 

PhD Thesis in Social Sciences - Under the guidance of Sebastião Carlos Velasco and 

Cruz, PhD - Defended on December 13, 2002 - the relationship between education 

project implemented by the São Paulo state government between 1995 and 1998 and 

their conceptions of educational policies; Thesis F "The Social Question and the 

Limits of the Liberal Project in Brazil" (GIMENES, 2007) – Doctoral Dissertation 

showed to Institute of Economics – Under the guidance of Carlos Alonso Barbosa de 

Oliveir, PhD – Presented on March 08, 2007 – analyze the relationship between 

economics, political power focusing on external influences and the World Bank Group 

and the structural adjustment programs in Latin America beyond the general 

conclusion of all theses. Finally, this study mingling brazilian thesis that cames from 

education and economy area, that focused World Bank influence in Brazil and offers 

one view of the logic conexions between them and their impacts in our society. 

 

Keywords: World Bank; Education Policy; Unicamp´s Doctoral Thesis. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A influência transnacional de culturas estrangeiras é exercida através de 

diversos meios, e de múltiplos canais e instrumentos, tais como câmaras comerciais, 

intercâmbios estudantis, mostras de cinema, literatura localizada, congressos, 

mostras de arte, intercâmbios culturais, artigos científicos, dissertações e teses, 

atividades culturais, sociais e econômicas. 

Por meio das leituras das teses defendidas na Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp)1 -, percebemos que as principais interferências observadas 

advêm da transmissão de uma visão subserviente da condução da educação em 

países subdesenvolvidos a partir da impressão de um trabalho de formação focado 

em ser profissionalizante, e não conformador do ser humano como um indivíduo 

pensante independente. Tal ação é concretizada a partir de linhas de financiamento 

específicas para projetos educacionais que se atêm a esta estrutura de formação, 

mas uma das mais fortes influências se consolida na construção do aparato 

educacional, centrando-o em instituições privadas de mercado e, consequentemente, 

desmantelando o aparato estatal de ensino. Com isso, há um enfraquecimento dos 

centros de liberdade de pensamento, representados pelas universidades federais e 

pelos baluartes da educação, os professores públicos e privados, que, em geral, 

atuam como forças antagônicas aos interesses das potências econômicas 

dominantes ao apregoarem uma visão crítica dos fatos e interesses externos e não 

uma simples rendição e absorção cultural. 

Pudemos perceber com este estudo que a atuação de bancos 

estrangeiros visa, em geral, melhorar as condições básicas das populações, de 

forma a possibilitar um bem-estar social, que reflita em um volume maior de 

aquisições de bens advindos das nações hegemônicas. A atuação na educação 

                                            

 
1
 Fundada em 5 de outubro de 1966, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) é considerada, 

hoje, uma das principais instituições de ensino e pesquisa do país, possuindo grande leque de cursos 
nas áreas de ciências exatas, tecnológicas, biomédicas, humanidades e artes. Com tradição na 
pesquisa científica e no desenvolvimento de tecnologias, a Universidade tem três campi – em 
Campinas, Piracicaba e Limeira – e compreende 22 unidades de ensino e pesquisa. Eis o site da 
instituição, mais especificamente da Faculdade de Educação e do Instituto de Economia, escolas 
diretamente relacionadas ao objeto desta pesquisa: http://www.fe.unicamp.br/; 
http://www.eco.unicamp.br. 



13 

 

direciona as populações das nações em desenvolvimento a cumprirem o papel 

designado pelos artífices financiadores, diminuindo barreiras de acesso e focos de 

resistências aos interesses externos. 

O interesse pelo tema se deu pela observação de uma lacuna sobre a 

temática, ressaltada pela orientação da Pós-graduação da Universidade Metodista. 

Tal assunto de pesquisa, complexo e ainda pouco estudado, denota um importante 

aspecto na influência do poder econômico-financeiro internacional nos aspectos de 

base do viver em sociedade das nações em desenvolvimento. 

O interesse pelo tema surgiu a partir de uma sugestão de investigação por 

parte dos professores do mestrado, Profª. Dra. Maria Leila Alves e Prof. Dr. Joaquim 

Gonçalves Barbosa, os quais me convidaram a colaborar como estagiária realizando 

uma pesquisa para utilizarem no subprojeto que está sob a Coordenação da Profª. 

Dra. Maria Leila Alves: ―O BANCO MUNDIAL E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA: 

Levantamento da investigação e das medidas políticas de educação e formação no 

Brasil entre os anos de 1985 e 2006‖. Por sua vez, esta pesquisa está ligada ao e faz 

parte do ―projeto-mãe‖ (PROJETO RIAIPE 2006), cujo coordenador geral é o Prof. 

Dr. Antonio Teodoro, da Universidade Lusófona de Lisboa. 

Convém recordar que ao abordar o tema pensamos em realizar um 

levantamento exploratório sobre o Banco Mundial e a Educação Brasileira, a partir de 

seis teses de doutorado da Universidade de Campinas, delimitadas no decorrer do 

trabalho, as quais tratam das questões do Banco Mundial de forma e aspectos 

diferentes, sendo quatro teses na área de educação e duas na área de Ciências 

Sociais e Economia. Tal estudo visa ser mais um trabalho que facilite o acesso ao 

tema, que vem despertando interesse devido à sua importância em relação às 

interferências ocorridas na educação brasileira e ao impacto destas gerado no país. 

Para realização deste trabalho, foi tomado por base o texto publicado na 

Revista Educação e Linguagem – Volume 12, nº 20, dos autores: Prof. Dr. Joaquim 

Gonçalves Barbosa e Fabiana Cabrera Silva, sobre – ―Abordagem Sociológica 

Política e Pensamento Plural: A linha de pesquisa Gestão e Políticas Educacionais 

no Mestrado em Educação‖ (UMESP 10 anos). 

A educação é observada sob a ótica política e econômica como uma 

ferramenta de construção dos elementos culturais de uma sociedade, ainda que não 

tenha força de ser uma alavanca na transformação social por si só (ROSAR, 1995). 

Tornou-se, portanto, alvo de manipulação das forças sociais dominantes. Tal visão é 
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fortemente influenciada por uma fundamentação cultural de reprodução social e 

análise das desigualdades sócio-educacionais, advinda de uma base filosófica 

marxista presente profundamente em pesquisas na educação no Brasil (SOUZA, 

1999). 

Ao referenciarmos historicamente o Banco Mundial, destaca-se o processo 

de reprodução da desigualdade. Este foi definido a partir de uma intermediação 

simbólica advinda das instituições que regeram o tratado de Bretton Woods, com 

destaque para o Banco Mundial (COELHO, 2002). Tal fato ressalta a amplitude do 

tema e conduz à necessidade de um levantamento histórico-bibliográfico do que foi 

produzido no campo da pesquisa científica no Brasil. 

Para realização deste trabalho de pesquisa, e por sua amplitude, foram 

focalizados, especificamente, os estudos produzidos na Universidade de Campinas 

devido à sua disponibilização e facilidade de acesso. 

Foram analisadas seis teses de doutorado da Universidade Estadual de 

Campinas, produzidas no período de 1995 a 2007: quatro voltadas à área de 

Educação, denominadas segundo uma codificação sequencial alfabética (tese A, 

tese B, tese C e tese D), e duas voltadas à área de Ciências Sociais e Economia, 

denominadas como Teses E e F. Utilizando-se o método de pesquisa descritiva, foi 

observado e construído um levantamento dos resultados, buscando-se perceber, 

com o necessário cuidado, a frequência com que as interferências do Banco Mundial 

têm exercido na educação brasileira, além das diferenças na perspectiva de cada 

autor, mediante sua área de atuação, sua ideologia e filosofia expressas tacitamente 

em suas obras. 

Este trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo está 

delimitada a trajetória da pesquisa, a definição e os parâmetros da escolha das 

teses, a descrição das características do Banco Mundial quanto à sua composição, 

organização, mecanismos de tomada de decisões, origem dos recursos, funções 

gerais do grupo com suas afiliadas. Abordaremos um pouco sobre as Influências do 

Banco Mundial na Educação Brasileira, quanto à sua constituição, direção e políticas 

de atuação. Neste capítulo também serão abordados tópicos na forma de atuação do 

banco mundial, tais como o acordo de Bretton Woods e o sistema de avaliação para 

a melhoria da qualidade. Através do levantamento realizado em diversas fontes, são 

apresentados aspectos históricos e socioeconômicos do Banco Mundial, tais como 

sua fundação, sua formação de capital, seu conselho diretor e as nações presentes 
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nele, sua composição de capital, suas métricas de eleição de Conselho Gestor e sua 

eleição de presidência. 

No segundo capítulo, as teses A, B, C e D, da área de Educação, são 

trabalhadas de forma a proporcionar um resumo de cada uma delas, bem como 

alguns aspectos descritivos como autores, tópicos chaves, data de defesa e 

metodologia apresentada. No final de cada uma das teses, serão apresentados 

gráficos com os autores que fundamentaram esses trabalhos, de acordo com o 

volume de citação. 

No terceiro capítulo foi realizado o mesmo detalhamento com as teses 

voltadas à área de Ciências Sociais e Economia, denominadas de teses E e F. 

Também são apresentados levantamentos de fontes bibliográficas detalhadas por 

volume de citações. 

No quarto capítulo, é estabelecida uma relação entre as seis teses (A, B, 

C, D, E e F), tendo em vista seus conteúdos e suas conclusões, utilizando o uso de 

figuras para especificar os aspectos principais que serão apresentados. 

No quinto capítulo, teremos as considerações finais deste trabalho. 

A contribuição deste trabalho está no fato de elucidar melhor a intervenção 

do Banco Mundial na Educação Brasileira. Espera-se, portanto, que deste trabalho 

possam ser retiradas informações que permitam a elaboração de novas análises e de 

novos trabalhos em torno do mesmo tema. Poderemos, assim, ter um melhor 

entendimento das relações de poder da política educacional brasileira. 
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1. O BANCO MUNDIAL COMO TEMA DE PESQUISA 

 

 

Este primeiro capítulo delimita a definição e os parâmetros da escolha das 

teses, a descrição das características do Banco Mundial, quanto à sua constituição, 

direção e políticas de atuação. São abordados tópicos na forma de atuação do banco 

mundial, tais como o acordo de Bretton Woods e o sistema de avaliação para a 

melhoria da qualidade. Através do levantamento em diversas fontes, são 

apresentados aspectos históricos e sócio-econômicos do Banco Mundial, tais como 

sua fundação, sua formação de capital, sua composição de capital.  

Foram tratados os aspectos sobre a influência do Banco Mundial na 

Educação Brasileira, as convergências entre propostas do Banco Mundial, via sua 

mais conhecida organização: o Banco Interamericano para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD), e um breve relato sobre a desigualdade social entre os 

países, o que será evidenciado através de gráficos. 

Iniciaremos este capítulo relatando passo a passo como foi o andamento 

da pesquisa: ―O Banco Mundial e a Educação no Brasil – Estudo Realizado a partir 

das Teses de Doutorado dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no período de 1995 a 2007‖.  

Foi efetuado um levantamento de todos os cursos de doutorado existentes 

no Brasil, divididos por região geográfica. Inicialmente, tal levantamento foi realizado 

para ser utilizado no subprojeto ―O BANCO MUNDIAL E A EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA: Levantamento da investigação e das medidas políticas de educação e 

formação no Brasil entre os anos de 1985 e 2006‖, coordenado pela Profa. Dra. 

Maria Leila Alves. A partir de então demos início ao desenvolvimento deste tema, sob 

orientação do Prof. Dr. Joaquim Gonçalves Barbosa até a realização de minha 

qualificação. Após o desligamento do Prof. Barbosa, a autora deste trabalho passou 

a ser orientada pelo Prof. Dr. Décio Azevedo Saes.  

A relação dos cursos de doutorado existentes no Brasil foi subdividida por 

regiões para facilitar a visualização. Assim, na Região Centro-Oeste (Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal), como será visto na tabela 1, foram 

encontradas seis universidades (Univ. de Brasília, Universidade Católica de Brasília, 

Universidade Federal de Goiás, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, Universidade Federal de Mato Grosso e Universidade Católica de Goiás).



17 

 

1.1 Cursos de Doutorado Existentes no Brasil por Região Geográfica 

 

Tabela 1 – Cursos de Doutorado da Região Centro-Oeste 

 

Região Universidades Área de concentração 

Centro-Oeste 

(Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e 

Distrito Federal) 

UNB – Universidade de 

Brasília 

Políticas públicas e gestão 

da educação; escola 

aprendizagem e trabalho 

pedagógico; educação e 

comunicação; 

desenvolvimento 

profissional docente; 

educação e ecologia 

humana. 

UCB – Universidade Católica 

de Brasília 
Educação 

UFG – Universidade Federal 

de Goiás 
Educação 

UFMS – Fundação 

Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul 

Educação 

UFMT – Universidade Federal 

de Mato Grosso 
Educação brasileira 

UCGO – Universidade Católica 

de Goiás 
Educação 

Fonte: MEC – (www.mec.gov.br) 
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Na Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Bahia), conforme apresentado na tabela 2, foram encontradas sete 

Universidades: Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal da 

Paraíba/João Pessoa, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 

da Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Fundação Universidade 

Federal de Sergipe e Universidade do Estado da Bahia. 

 

Tabela 2 – Cursos de Doutorado da Região Nordeste 

 

Região Universidades Área de Concentração 

Nordeste 

(Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Bahia) 

UFC – Universidade 

Federal do Ceará 
Educação Brasileira 

UFPB/J. P. – 

Universidade Federal da 

Paraíba/João Pessoa 

Educação 

UFPE – Universidade 

Federal de Pernambuco 
Educação 

UFBA – Universidade 

Federal da Bahia 

Educação, Sociedade e Práxis 

Pedagógica 

UFRN – Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Norte 

Educação 

FUFSE – Fundação 

Universidade Federal de 

Sergipe 

Educação 

UNEB – Universidade do 

Estado da Bahia 
Educação 

Fonte: MEC - (www.mec.gov.br) 

 
Na Região Norte (Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e 

Tocantins), conforme será visto abaixo na tabela 3, foi encontrada somente uma 

Universidade (Universidade Federal do Pará). 

 

http://www.mec.gov.br/
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Tabela 3 – Cursos de Doutorado da Região Norte 

 

Região Universidades Área de concentração 

Norte 

(Acre, Amazonas, 

Roraima, Rondônia, 

Pará, Amapá e 

Tocantins) 

UFPA – Universidade 

Federal do Pará 
Educação 

Fonte: MEC- (www.mec.gov.br) 

 

Na Região Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo), conforme apresentado na tabela 4, foram encontradas dezenove 

Universidades: Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Juiz 

de Fora, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade Estácio de 

Sá, Universidade Federal de São Carlos, Universidade de São Paulo, Universidade 

Estadual de Campinas, Universidade Est.Paulista Júlio de Mesquita Filho/Marília, 

Universidade Metodista de Piracicaba e São Paulo, Universidade de Sorocaba, 

Universidade Nove de Julho, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

Universidade Est. Paulista Júlio de Mesquita Filho/Araraquara, Universidade Federal 

de São Carlos, Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

Tabela 4 – Cursos de Doutorado da Região Sudeste 

 

Região Universidades Área de Concentração 

 

 

 

 

 

UFMG – Universidade 

Federal de Minas Gerais 
Educação 

UFJ – Universidade Federal 

de Juiz de Fora 
Educação 

UFU– Universidade Educação 
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Sudeste 

(Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro 

e São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal de Uberlândia 

UFRJ – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro 

Instituições Educacionais; Cultura 

e Linguagem em Educação. 

UFF – Universidade Federal 

Fluminense 
Ciências, Sociedade e Educação. 

UERJ – Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 
Educação 

PUC-Rio – 

Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro 

Educação Brasileira 

UNESA – Universidade 

Estácio de Sá 

Educação e Cultura 

Contemporânea. 

UFSCAR – Universidade 

Federal de São Carlos 
Fundamentos da Educação 

USP – Universidade de São 

Paulo 
Educação 

UNICAMP – Universidade 

Estadual de Campinas 

Filosofia e História da Educação; 

Psicologia Educacional; 

Educação. 

UNESP/MAR – 

Universidade Est.Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Marília 

Ensino na Educação Brasileira. 

UNIMEP/UNIMESP – 

Universidade Metodista de 

Piracicaba e São Paulo 

Educação 

UNISO – Universidade de 

Sorocaba 
Educação 

UNINOVE – Universidade 

Nove de Julho 
Educação 

PUC/SP – Pontifícia 

Universidade Católica de 

São Paulo 

Educação e Ciências Sociais; 

História da Educação 
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Sudeste 

(Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro 

e São Paulo) 

 

 

 

  

UNESP/ARAR – 

Universidade Est. Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho/Araraquara 

Educação Escolar 

  

UFSCAR/SP – Univ. Fed. 

de São Carlos 
Educação Especial 

UFES – Universidade 

Federal do Espírito Santo 
Educação 

Fonte: MEC- (www.mec.gov.br) 

 

Na Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), conforme 

será visto na tabela 5, foram encontradas dez Universidades: Universidade Federal 

do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade Estadual de 

Maringá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa 

Maria, Universidade Federal de Pelotas, Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Universidade Federal de 

Santa Catarina. 
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Tabela 5 – Cursos de Doutorado da Região Sul 

 

Região Universidades Área de Concentração 

Sul 

(Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul) 

UFPR – Universidade 

Federal do Paraná 
Educação, Cultura e Tecnologia 

PUC/PR – Pontifícia 

Universidade Católica do 

Paraná 

Educação 

UEM – Universidade 

Estadual de Maringá 
Educação 

UFRGS – Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul 

Educação 

UFSM – Universidade 

Federal de Santa Maria 
Educação 

UFPEL – Universidade 

Federal de Pelotas 
Educação 

PUC/RS – Pontifícia 

Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul 

Educação 

UNISINOS – Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos 
Educação 

UFSC – Universidade 

Federal de Santa Catarina 
Educação, História e Política. 

FURG – Fundação 

Universidade Federal do 

Rio Grande 

Educação Ambiental 

Fonte: MEC – (www.mec.gov.br) 

 

Conforme visto nas cinco tabelas acima apresentadas referentes aos 

cursos de doutorado existentes no Brasil, pudemos notar que na Região Sudeste 

concentra-se o maior número de Universidades com doutorado, aproximadamente 

49% (quarenta e nove por cento). Em seguida temos a região Sul, com 
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aproximadamente 23% (vinte e três por cento), as regiões Nordeste e Centro Oeste, 

com aproximadamente 13% (treze por cento) cada uma e, por fim, a região Norte, 

com aproximadamente 2% (dois por cento).  

O próximo tópico apresenta um levantamento, por região e por 

Universidades, de todas as teses de doutorado defendidas e disponibilizadas nas 

bibliotecas digitais e que tratam do tema Banco Mundial. O levantamento foi feito via 

internet, utilizando-se as bibliotecas digitais disponíveis nos sites das Universidades. 

 Após a realização do levantamento e separação das teses por região, 

foram feitas fichas que continham os seguintes dados: Título da tese, autor, 

orientador, palavras-chave e resumos feitos pelos próprios autores. Os resumos de 

cada uma das teses de doutorado que tratam sobre o tema Banco Mundial, 

encontrados no site de cada uma das Universidades, estarão disponíveis no anexo 

1da página 188. 

 

1.2 Levantamento das Teses por Região 

 

Neste tópico são apresentadas as teses de doutorado que tratam sobre o 

tema Banco Mundial, encontradas nas instituições brasileiras, e seus respectivos 

títulos, autores e seus respectivos orientadores. Foram encontradas vinte e três teses 

de doutorado no total, porém, na região sudeste, foram encontradas dezenove teses 

de doutorado, aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento); nas regiões Sul e 

Nordeste, foram encontradas duas teses em cada uma das regiões, 

aproximadamente 7,5% (sete e meio por cento) em cada região. As teses divididas 

por região serão apresentadas através do gráfico 1.   
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Gráfico 1 – Teses sobre o Banco Mundial divididas por região geográfica 

 

 

 

 

Após termos feito o levantamento das teses por regiões, mostraremos 

abaixo todas as teses encontradas, divididas por Universidades, com seus títulos, 

autores e orientadores. Os resumos, coletados na íntegra, estarão disponíveis para 

consulta no anexo I.  

 

1.2.1 Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

 

Neste tópico são apresentadas as teses que tratam sobre o Banco 

Mundial produzidas na região sul do Brasil. No total foram encontradas duas teses 

nesta região, uma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a outra da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a tese encontrada teve 

como título: “Os discursos sobre desenvolvimento como recursos político-

estratégicos: o banco mundial como organização central no campo discursivo do 

desenvolvimento‖, de autoria foi Rogério Faé e orientação da Profª. Dra. Maria Ceci 

Araujo Misoczky. Na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a tese 

encontrada teve como título: ―Organizações não governamentais: um estudo de caso 

da federação de órgãos para a assistência social e educacional‖, de autoria de Dileno 
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Dustan Lucas de Souza e orientação da Profa. Dra. Marlene Ribeiro. 

 

1.2.2 Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Bahia) 

 

Na região nordeste, duas teses foram encontradas, uma da Universidade 

Federal da Bahia, com o título: ―O banco mundial e o desenvolvimento das 

microfinanças em países da periferia capitalista‖, de autoria de Elsa Sousa Kraychete 

e orientação do Prof. Dr. Nelson de Oliveira Santos; outra é da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, com o título: ―Autonomia universitária ou liberalização do 

mercado de ensino superior brasileiro? A política educacional superior do governo 

FHC‖, de autoria de Andrea da Silva Quintanilha Souza, sob orientação da  Profª. 

Drª. Marilia Costa Morosini. 

 

1.2.3 Região Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 

Paulo) 

 

Nesta região concentrou-se o maior número de teses encontradas sobre o 

tema Banco Mundial, dezenove no total, sendo que na Universidade de São Paulo 

foram encontradas quatro teses: 1) ―A contra-reforma agrária do banco mundial e os 

camponeses no ceará–brasil‖, de autoria de Alexandra Maria de Oliveira, sob  

orientação do Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira; 2) ―O financiamento do ensino 

médio da rede estadual de mato grosso do sul (1996-2006)‖, de autoria de Terezinha 

Pereira Braz e orientação do Prof. Dr. Romualdo Luiz Portela de Oliveira; 3) 

―Planejamento da educação e cooperação internacional: uma análise dos programas 

monhangara e fundescola‖, de autoria de Elisângela Alves da Silva Scaff e 

orientação da Profª. Drª. Lisete Regina Gomes Arelaro; 4)―O regimento internacional 

dos investimentos - sistemas regional, multilateral, setorial e bilateral (balanço da 

década de 1990, seguido do estudo de dois casos: o Mercosul e o projeto da Alca)‖, 

de autoria de Eugenia Cristina Godoy de Jesus Zerbini e  orientação foi do Prof. Dr. 

Hermes Marcelo Huck.  

Na Universidade Estadual de Campinas foram encontradas nove teses, 

sendo o maior número de teses encontradas por universidades. Eis os títulos: 1) ―As 

políticas educacionais para o desenvolvimento e o trabalho docente‖, de autoria de 

javascript:void(0);
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Aparecida Neri de Souza e orientação da Profª. Drª. Liliana Rolfsen Petrilli Segnini; 2) 

―Globalização e descentralização: o processo de desconstrução do sistema 

educacional brasileiro pela via da municipalização‖, de autoria de Maria de Fátima 

Felix Rosar a orientação do Prof. Dr. Demerval Saviani; 3) ―O banco mundial e as 

políticas de saúde nos anos 90‖, de autoria de Maria Lucia Frizon Rizzotto e  

orientação do Prof. Dr. Gastão Wagner de Souza Campos; 4) ―Combate a pobreza e 

desenvolvimento humano: impasses teóricos na construção da política social na 

Atualidade‖, de autoria de Ana Paula Ornellas Mauriell e orientação do Prof. Dr. 

Valeriano Mendes Ferreira Costa; 5) ―A mundialização da educação: o projeto 

neoliberal de sociedade e de educação no Brasil e na Venezuela‖, de autoria de 

Adriana Almeida Sales de Melo e orientação do Prof. Dr. Nelson Joseph Demange; 

6) ―Século XXI: novo imperialismo e educação: Brasil-Argentina nos governos Lula e 

Kirchner: educação superior e reforma da reforma‖, de autoria de Juan Carlos 

Berchansky e orientação do Prof. Dr. Luis Enrique Aguilar; 7) ―O capital financeiro e a 

educação no Brasil‖, de autoria de Roberto Antonio Deitos e orientação da Profª. Drª. 

Maria Elizabete Sampaio Prado Xavier; 8) ―Economia, poder e influência externa: o 

grupo Banco Mundial e as políticas de ajustes estruturais na América latina, nas 

décadas de oitenta e noventa‖, de autoria de Jaime Cesar Coelho e  orientação do 

Prof. Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz; 9) ―A questão social e os limites do 

projeto liberal no Brasil‖, de autoria de Denis Maracci Gimenez e  orientação do Prof. 

Dr. Carlos Alonso Barbosa de Oliveira. 

Na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Araraquara, 

foram encontradas quatro teses. Eis os seus títulos: 1) ―Projeto nordeste de 

educação básica e o funsdescola: uma análise do discurso governamental e do 

Banco Mundial sobre a qualidade do ensino Araraquara/2007‖, de autoria de Sandra 

Márcia Campos Pereira e orientação da Profª. Drª. Maria Abadia da Silva; 2) ―O 

programa PEC – formação universitária e a formação de professores do ensino 

fundamental: uma avaliação‖, de autoria de Joice Ribeiro Machado da Silva e 

orientação do Prof. Dr. Carlos da Fonseca Brandão; 3) ―Gestão municipal, qualidade 

de ensino e a avaliação do rendimento escolar: um estudo do município de 

Cosmorama – Araraquara/SP – 2008‖, de autoria de Dione Maribel Lissoni 

Figueiredo e orientação da Profª. Drª. Maria José Viana; 4) ―Banco Mundial e política 

educacional brasileira: um olhar sobre fundescola e o plano de desenvolvimento da 

escola (PDE)‖, de autoria de Vanessa Lara Antonini e orientação do Prof. Dr. Wander 
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Luiz Vasconcelos. 

 

Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo foram encontradas duas 

teses, intituladas como: 1) ―Avaliação acadêmica institucional na universidade: 

conhecendo e transformando o ensino superior‖, de autoria de Ana Maria Coelho 

Pereira Mendes a orientação da Profª. Drª. Maria do Carmo Brant de Carvalho; 2) 

―Educação e esfera pública na serra catarinense: a experiência política do plano 

regional de educação‖, de autoria de Antonio Munarim e orientação foi do Prof. Dr. 

Sérgio Haddad. 

 

1.2.4 Região Norte e Centro-Oeste 

 

Nas regiões norte e centro-oeste não foram encontradas teses de 

doutorado que tratassem sobre o tema Banco Mundial no período de 1995 a 2007. 

 

1.3. Definição das Teses Selecionadas para Realização desta Pesquisa 

 

A organização dos dados foi feita considerando todas as teses que 

tratassem do assunto Banco Mundial, porém, ao serem selecionadas as teses que 

usaríamos na pesquisa, procuramos verificar quais estavam voltadas à questão do 

Banco Mundial e à Educação Brasileira. Desta forma, optamos por selecionar 

somente algumas das teses produzidas no interior da Universidade Estadual de 

Campinas, que, conforme foi verificado nas teses acima mencionadas, é a instituição 

que tem o maior número de teses defendidas referentes a este tema. 

Após a leitura de alguns itens das teses da Unicamp, tais como título, 

autor, resumo, introdução e conclusão, além de verificarmos as áreas de pesquisa às 

quais pertenciam, optamos por realizar esta pesquisa com a escolha de seis teses, 

sendo quatro teses da área de Educação, uma na área de Ciências Sociais e a outra 

na área de Economia, com o objetivo de observarmos quais as Interferências do 

Banco Mundial na Educação Brasileira do ponto de vista de autores de áreas de 

formação diferentes.  

Abaixo apresentaremos os títulos das seis teses selecionadas, utilizadas 

para realização desta pesquisa, com seus respectivos autores, orientadores e as 

datas em que foram defendidas: As teses foram classificadas como - Tese A  – ―A 
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mundialização da educação, o projeto neoliberal de sociedade e de educação no 

Brasil e na Venezuela‖ – Autora: Adriana Almeida Sales de Melo – Tese de 

Doutorado em Educação - Sob a orientação do Prof. Dr. Nilson Joseph Demange –, 

defendida em 07 de fevereiro de 2003 – Área de Educação; Tese B – ―O capital 

financeiro e a educação no Brasil‖ – Autor: Roberto Antonio Deitos – Tese de 

Doutorado em Educação – Sob a orientação da Profa. Dra. Maria Elizabete Sampaio 

Prado Xavier – defendida em 28 de fevereiro de 2005 – Área de Educação; Tese C – 

―Globalização e descentralização: o processo de desconstrução do sistema 

educacional brasileiro pela via da municipalização‖ – Autora: Maria de Fátima Felix 

Rosar – Tese de Doutorado em Educação – Sob a orientação do Prof. Dr. Demerval 

Saviani - Defendida em 24 de novembro de 1995 – Área de Educação; Tese D – ―As 

políticas educacionais para o desenvolvimento e o trabalho docente‖ – Autora: 

Aparecida Neri de Souza – Tese de Doutorado em Educação – Sob a orientação da 

Profª. Dra. Liliana Rolísen Petrilli Segnini – defendida em 12 de Agosto de 1999 – 

Área de Educação. Tese E – ―Economia, poder e influências externa: o grupo Banco 

Mundial e as políticas de ajustes estruturais na América Latina, nas décadas de 

oitenta e noventa‖- Autor: Jaime Cesar Coelho – Tese de Doutorado em Ciências 

Sociais – Sob a orientação do Prof. Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz – defendida 

em 13 de dezembro de 2002 – Área de Ciências Sociais; Tese F – ―A questão social 

e os limites do projeto liberal no Brasil‖ – Autor: Denis Maracci Gimenes – Tese de 

Doutorado apresentada ao Instituto de Economia – Sob a orientação do Prof. Dr. 

Carlos Alonso Barbosa de Oliveira – defendida em 08 de março de 2007 – Área de 

Economia. Ao tratarmos sobre cada uma das teses, foram dados subtítulos para 

cada uma. 

Antes de descrevermos cada uma das teses selecionadas, decidimos 

descrever, resumidamente, um pouco sobre alguns tópicos importantes nesta 

pesquisa: 

  

1.4 O Grupo Banco Mundial 

 

De acordo com o autor da Tese E, Jaime Cesar Coelho (2002), o grupo 

Banco Mundial (GBM) é composto por cinco instituições  interligadas por uma 

vocação institucional, voltada  para os problemas de desenvolvimento dos menos 

desenvolvidos. As instituições são as seguintes: o Banco Internacional para a 
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Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); a Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID); A Sociedade Financeira Internacional (IFC); a Agência 

Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI) e o Centro Internacional para 

Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI). Estas instituições atuam em 

conjunto  e têm como objetivo a ―redução da pobreza‖ (COELHO, 2002). 

O Banco Mundial (BM) tem como objetivo institucional reduzir a ―pobreza‖ 

e melhorar as condições de vida dos países que encontram-se em  desenvolvimento 

(PvD), regiões em que atua através de financiamentos, tais como empréstimos, 

doações e assistência técnica. Os seus clientes são os governos dos países 

beneficiários da ajuda (COELHO, 2002). 

O BIRD, fundado em 1945, presta assistência aos países de rendimento 

médio e aos PvD com  risco de crédito, proporcionando-lhes o  acesso ao capital em 

condições mais favoráveis em relação aos mercados financeiros internacionais, com 

prazos maiores, buscando contribuir com a  sustentabilidade financeira dos países. 

Os mercados financeiros internacionais são responsáveis por uma parte significativa 

dos fundos do BIRD, o qual conta com um presidente e um corpo de 24 diretores-

executivos, apontados ou eleitos pelos países ou por grupos de países membros.  

O BIRD é governado, no Brasil, pelo Ministro da Fazenda, e este país 

possui 1,67% do capital do Banco. À diretoria executiva da constituency integrada 

pelo Brasil (juntamente com Colômbia, Equador, Filipinas, Haiti, República 

Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago) correspondem 3,17% dos votos do 

organismo. Exemplos de projetos financiados pelo BIRD no Brasil são o 

financiamento parcial do Gasoduto Brasil-Bolívia e do Programa de Reforma do Setor 

de Saúde - Reforsus, o programa de reestruturação e privatização da malha 

ferroviária federal e programas de redução da pobreza e melhorias ambientais.  

A AID, fundada em 1960, presta seus serviços aos  países mais pobres, 

que não tem acesso aos mercados financeiros internacionais. As duas instituições 

funcionam partilhando a  mesma estrutura hierárquica e pessoal, difererindo somente 

o tipo de financiamento e a fonte de financiamento dos seus fundos (COELHO, 

2002). 

A AID concede empréstimos a taxas de juros zero, com um período de 

graça de 10 anos e uma maturidade que varia entre 35 e 40 anos, a países que não 

têm acesso aos mercados financeiros. A AID é um fundo reconstituído de três em 

três anos e é financiada por contribuições dos governos dos países mais ricos 
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(COELHO, 2002). 

―Enquanto o BIRD provê assistência técnica e crédito para os países de 

renda média, prioritariamente, a AID aloca recursos facilitados para os países mais 

pobres. A CFI tem como função dar suporte às atividades relacionadas ao setor 

privado. A AMGI procura encorajar o investimento estrangeiro nos países em 

desenvolvimento, mediante garantias contra riscos não comerciais. Ela também 

oferece serviços aos governos para atrair investimentos privados, disseminando 

informações e oportunidades. Por fim, o CIADI procura promover o investimento 

internacional por meio da conciliação e da arbitragem de disputas entre investidores 

estrangeiro em seus países hospedeiros‖ (COELHO 2002). 

O IFC, a AMGI e o CIADI são ligados ao desenvolvimento do setor 

privado. O IFC adquire participações no capital social de empresas dos PvD, 

concede empréstimos a longo prazo e oferece produtos de gestão de risco e 

assistência técnica. Tem como objetivo dar acesso ao crédito a regiões e países 

excluídos do mercado de capital privado, financiar programas em países 

considerados de risco elevado para investidores do sector privado, prestar 

assistência técnica nas áreas da corporate governance, meio ambiente e impacto 

social a todos os projectos ligados às suas operações.  

A AMGI estimula a atividade de investimento nos PvD por meio de 

garantias contra riscos não comerciais e presta assistência técnica no campo da 

política da atração de investimentos estrangeiros para esses países. O CIADI apoia a 

atividade de investimento direto estrangeiro (COELHO 2002). 

O modo de atuação do GBM varia conforme cada período histórico e 

sustenta-se sobre a intermediação financeira. A origem dos recursos é dividida da 

seguinte forma: captação de recursos junto ao setor financeiro privado, receitas 

próprias provenientes do capital empregado pelos países e rendas/receitas obtidas 

pelo mecanismo da intermediação e da assistência técnica (COELHO 2002). 

 

1.5. Desigualdade Social 

 

No Gráfico 2, mostraremos, de maneira geral, como está a questão da 

desigualdade social, com o objetivo de verificarmos como encontrava-se o Brasil 

neste período em relação. De acordo com o índice de Gini, a desigualdade social 

aumentou em 2 de cada 3 municípios brasileiros. Em se tratando da questão da 
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desigualdade, de acordo com o mesmo índice, mede-se a desigualdade nas 

distribuições de renda. Ele varia de 0, que representa a igualdade perfeita, e 1, que 

indica a desigualdade máxima. O índice aumentou em 3.654 municípios do Brasil na 

década de 90; em 23 Unidades da Federação, o índice é pior em 2000 do que era 

em 1991. O Estado mais desigual do Brasil passou a ser Alagoas, cujo índice de Gini 

aumentou de 0,63 para 0,69. O Estado menos desigual continua sendo Santa 

Catarina, a despeito de uma pequena elevação deste índice de 0,55 para 0,56. A 

desigualdade social, de acordo com o índice, tem piorado no decorrer dos anos  

Os gráficos 2 e 3, expostos a seguir, apresentam os países onde há maior 

desigualdade social, mensurada em 2002 e 2007, respectivamente, conforme o 

índice de Gini. 

O Gráfico 2 demonstra que em 2002 o Brasil aparece com um índice 

de 60,7%, que comparado ao gráfico 3, em 2007, passa para 57%, ou seja, no 

período de cinco anos houve uma redução de 3,7% na desigualdade social. 

 

Gráfico 1 – 12 Países mais desiguais em 2002 

 

 

Fonte: Relatório do índice de Gini de 2002 de acordo com a ONU-Brasil (www.onu-

brasil.org.br) e www.cia.gov. 
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Gráfico 2 – 12 Países mais desiguais em 2007 

 

 

Fonte: Relatório do índice de Gini de 2007 de acordo com a ONU-Brasil (www.onu-

brasil.org.br) e www.cia.gov. 

 

1.6 Presidência do Banco Mundial 

 

No que se refere ao presidente do Banco Mundial, este é tradicionalmente 

eleito para presidir o (BM), um cidadão dos EUA, enquanto que o presidente do 

Fundo Monetário Internacional (FMI) é tradicionalmente um europeu, com exceção 

da cidadã Anne Krueger, que manteve o posto no FMI até que um novo diretor fosse 

nomeado. A nominação do presidente do Banco Mundial pelo governo dos Estados 

Unidos não é passível de discussão, e sua aceitação pelos europeus ou outros 

países membros não é requerida. 

A escolha dos presidentes do Banco Mundial denota a influência e o poder 

político de algumas nações na direção da organização. O anexo II da página 149  

identificará a relação dos presidentes do banco mundial, e um breve resumo de perfil 

profissional. 

Percebe-se que algumas das nações com maior PIB mundial encabeçam 

a lista percentual de participação e de poder de voto. Aliados a alguns países 

desenvolvidos, a presidência e os quadros executivos concentram-se nos membros 
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destes países, que também são os que mais pesadamente contribuem para o fundo 

monetário do banco. O gráfico seguinte apresenta as porcentagens de poder de voto 

dos principais países integrantes. Encabeçando a lista vem os Estados Unidos da 

América, seguido de Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Estas cinco nações 

concentram 47,44% do poder de voto, enquanto os outros 179 membros dividem 

62,66% do poder de voto. Com algumas alianças, o domínio sobre o banco é 

facilmente estabelecido. 

O gráfico 4,  representa o poder de voto do Banco Mundial, que é 

composto por 184 países, mostrando que os EUA influencia grandemente nas 

votações. Abaixo dos EUA vêm os quatro outros países que também tem seu 

percentual de influência . 

Os EUA contam com um percentual de 16,39% de poder de voto; em 

seguida vem o Japão, com 7,86%, e Alemanha, França e Reino Unido com  

aproximadamente 4%; os demais 179 países aparecem com 62,66% dos votos 

restantes.   

Gráfico 3 – Representação do poder de voto do Banco Mundial  

(composto por 184 países) 

 

 Fonte: Site do Banco Mundial (http://web.worldbank.org) 
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1.7 Bretton Woods 

 

O Banco Mundial foi criado em julho de 1944, na Conferência de Bretton 

Woods, com o objetivo de reconstruir os países europeus e contribuir com o  

desenvolvimento dos países em desenvolvimento. Entretanto, o primeiro objetivo foi 

realizado através do Plano Marshall, com a questão do desenvolvimento (COELHO, 

2002). 

Participaram da conferência de Bretton Woods aproximadamente 

quatrocentos delegados de quarenta e quatro países aliados. Nesta conferência 

criou-se o Fundo Monetário Internacional (FMI), que passou por um período de 

intensa instabilidade política e econômica do entre-guerras e na passagem da 

hegemonia britânica para a norte-americana, responsável pelos auxílios de curto 

prazo, contendo quebra de liquidez oriunda de crises financeiras temporária, em que 

o FMI passaria a ser responsável pelas políticas de longo prazo (COELHO, 2002). 

No período de reconstrução do mundo, sob a hegemonia norte-americana 

e sob as regras firmadas em Bretton Woods, havia regras que previam um grau de 

insuflação econômica suficiente para permitir políticas fiscais e monetárias 

razoavelmente efetivas, operantes no interior das fronteiras nacionais. Os principais 

traços do período foram: o crescimento econômico rápido em número muito grande 

de países do centro e da periferia do sistema; a expansão do "welfare state", ainda 

que em diferentes modelos e com desiguais graus de cobertura; os sistemas de 

representação (partidário-eleitorais) razoavelmente estáveis ou definidos, baseados 

em alinhamentos ideológicos, religiosos ou de classe; os sistemas de relações de 

trabalho altamente institucionalizados; os sistemas de relações internacionais estável 

e razoavelmente previsível. Estas instituições, esboçadas sob a égide dos ideais 

keynesianos, promoveram durante a vigência do Acordo de Bretton Woods o 

chamado embedded liberalism, um liberalismo institucionalizado, em que o Estado 

impedia a livre circulação de capital, evitando os transtornos da crise de 1929 e 

contendo o avanço socialista. Seriam consideradas importantes mecanismos 

políticos, pois a intervenção delas em questões domésticas é menos invasiva que a 

de um Estado (COELHO, 2002). 

O objetivo era a criação de um sistema capaz de possibilitar mecanismos 

ágeis de intermediação para a reconstrução dos países afetados pela guerra, bem 

como restabelecer um ambiente internacional estável do ponto de vista comercial e 
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financeiro (COELHO, 2002). 

Conforme Einchengreen, o sistema monetário internacional do entre-

guerras foi marcado por três características: a tensão entre diferentes objetivos 

econômicos no sistema de Estados; a livre mobilidade de capitais e a transição da 

hegemonia britânica para a dos EUA (COELHO, 2002). 

A Conferência de Bretton Woods trabalhou com esses problemas e refletiu 

o crescente poderio americano, bem como suas divisões internas. As principais 

características acordadas em Bretton Woods tinham como referência a busca de um 

sistema monetário internacional estável, no qual o câmbio exerceria um papel central 

(COELHO, 2002). 

Havia um amplo consenso de que o mercado, por si mesmo, não era 

capaz de alcançar os objetivos de pleno emprego, que estavam no horizonte do 

pacto entre capital e trabalho que surgiria no pós-guerra. Por outro lado, os objetivos 

do pleno emprego e da segurança social eram vistos como alicerces para a 

manutenção do sistema capitalista (GILPIN, 2000; COELHO, 2002). 

As delegações dos países periféricos, notadamente México, Venezuela e 

Índia pressionaram para que a questão do desenvolvimento fosse colocada no 

mesmo patamar que a da reconstrução. Esses apelos foram efetivamente incluídos 

nos acordos da criação do Banco (COELHO, 2002). 

 

1.8 A Influência do Banco Mundial na Educação Brasileira 

 

A influência do Banco Mundial na política macroeconômica brasileira vem 

se espalhando em diversos setores, entre eles, a educação (ALTMANN, 2002). 

O BIRD tem estabelecido uma política de crédito à educação que apesar 

de se denominar como cooperador, nada mais era do que um modelo de empréstimo 

do tipo convencional, por possuir os mesmos  encargos e rigidez das regras de 

financiamento, além das precondições financeiras e políticas inerentes ao processo 

de financiamento comercial (ALTMANN, 2002). 

Os créditos concedidos à educação eram, na verdade, parte de projetos 

econômicos que integravam a dívida externa do país para com as instituições 

bilaterais, multilaterais e bancos privados (FONSECA, 1998). 

As questões sociais tornaram-se prioridades para o BM, com o intuito de 

garantir a estabilidade econômica dos países em desenvolvimento, tornando-se 
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necessário criar oportunidades para que as pessoas pobres se desenvolvam, 

investindo em educação e em reforma agrária (ALTMANN, 2002). 

 O BIRD, desde 1990, tem salientado que seu principal objetivo é o ataque 

à pobreza, recomendando, assim, o trabalho e fornecimento de serviços básicos aos 

pobres, em especial saúde elementar, planejamento familiar, nutrição e educação 

primária. Desta forma, o BIRD considera o investimento em educação a melhor forma 

de aumentar os recursos dos pobres (ALTMANN, 2002). 

O BM vê a educação como uma forma de recompensa para proteger os 

pobres, como uma medida importante para contenção demográfica e para o aumento 

da produtividade das populações mais carentes, e diminuição das possíveis tensões 

no setor social. 

 ―De acordo com TORRES (1996), o BIRD apresenta uma proposta 

articulada para melhorar o acesso, a equidade e a qualidade dos sistemas escolares. 

Embora reconheça que cada país tem sua especificidade, trata-se, de fato, de um 

único ―pacote‖ de reformas proposto aos países em desenvolvimento‖ (ALTMANN, 

2002). 

De acordo com TORRES (1996), o BIRD propõe os seguintes elementos: 

Prioridade depositada sobre a educação básica e a Melhoria da qualidade e da 

eficácia da educação como eixo da reforma educativa (ALTMANN, 2002). 

 ―O BIRD recomenda investir prioritariamente: no aumento do tempo de 

instrução; na oferta de livros didáticos, os quais são vistos como a expressão 

operativa do currículo e cuja produção e distribuição deve ser deixada ao setor 

privado; no melhoramento do conhecimento dos professores, privilegiando a 

formação em serviço em detrimento da formação inicial; sobre os aspectos 

financeiros e administrativos da reforma educativa, dentre os quais assume grande 

importância a descentralização; na descentralização em instituições escolares 

autônomas e responsáveis por seus resultados; na convocação para uma maior 

participação dos pais e da comunidade nos assuntos escolares; no impulso para o 

setor privado e organismos não-governamentais como agentes ativos no terreno 

educativo, tanto nas decisões como na implementação; na mobilização e alocação 

eficaz de recursos adicionais para a educação como temas principais do diálogo e da 

negociação com os governos; um enfoque setorial; na definição de políticas e 

estratégias baseadas na análise econômica (ALTMANN, 2002). Ficaria sob a 

responsabilidade dos governos manter centralizadas apenas quatro funções: fixar 
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padrões; Facilitar os insumos que influenciam o rendimento escolar; adotar 

estratégias flexíveis para a aquisição e uso de tais insumos e monitorar o 

desempenho escolar (ALTMANN, 2002). 

 

1.9 Convergências entre Propostas do BIRD e a Educação Brasileira 

 

As convergências entre as propostas do BIRD e a educação brasileira, são 

identificadas na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). ―A nova LDB 

opera mudanças significativas em relação às leis anteriores, e de acordo com Cury 

(1996), há uma mudança na concepção da lei, havendo uma flexibilização em termos 

de planejamento e uma centralização da avaliação. O controle não é mais exercido 

na base através de um currículo mínimo, mas na saída, mediante a avaliação final‖ 

(ALTMANN, 2002). 

O Programa Nacional do Livro Didático é citado pelo governo como 

exemplo de investimento que visava à melhoria da qualidade de ensino. O Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) ficou responsável pela avaliação dos livros, cabendo 

aos professores a escolha dos mesmos. No entanto, essa medida ficou restrita a 

livros didáticos, não sendo enfrentado o problema da falta de acesso a livros em 

geral. No lugar de investimento em bibliotecas, o governo priorizava a instalação de 

microcomputadores nas escolas (ALTMANN, 2002). 

O governo brasileiro também se empenhou em convocar os pais e a 

comunidade para uma maior participação nos assuntos escolares, como demonstrou 

o projeto ―Amigos da escola‖ e o ―Dia da família na escola‖. Por meio de uma ampla 

campanha na mídia, o projeto ―Amigos da escola‖ convoca a sociedade civil a prestar 

serviços voluntários às escolas, tirando do governo a responsabilidade e levando a 

comunidade a se responsabilizar (ALTMANN, 2002). 

Outro problema enfrentado pelo país é a alfabetização de adultos. O 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elaborado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), que mede a qualidade de vida das pessoas de 174 países no mundo, 

mostra problemas na alfabetização de adultos. De 1997 a 1998, o índice de 

alfabetização de adultos subiu de 84 para 84,5% (ROSSI, 2000). Segundo dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 13,3% dos brasileiros são 

analfabetos. O Nordeste tem o maior índice, onde 26,6% da população não lê nem 

escreve. Em face destas dificuldades, o governo declarou aumentar o investimento 
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no programa de Alfabetização de Jovens e Adultos em 2001. O Orçamento previu um 

investimento de R$ 300 milhões no programa, enquanto que, até 2000, o Orçamento 

previa cerca de R$ 30 milhões para a área de educação de jovens e adultos.  

 

Através destas poucas situações apresentadas no decorrer deste período, 

vemos o caminho que tem sido trilhado na educação brasileira, o preocupante rumo 

que tem tomado a educação. Neste próximo capítulo estudaremos as teses 

selecionadas para realização desta pesquisa. 
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2. O BANCO MUNDIAL E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NAS TESES DEFENDIDAS 

NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) NA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO 

 

Este segundo capítulo será totalmente voltado às teses da área de 

educação, as quais trabalharemos no sentido de identificar a problemática e o 

objetivo de cada uma delas, através de uma análise qualitativa. Abordaremos os 

seguintes aspectos: formação e atuação de cada autor das teses, análise dos 

resumos e apontamento das discussões dos temas. Destacaremos através de 

gráficos os autores que mais aparecem na fundamentação das  pesquisas, e 

procuraremos destacar suas principais conclusões, com o objetivo de verificarmos 

quais foram as interferências do Banco Mundial na Educação Brasileira de acordo 

com os autores da área de educação. Todas as teses foram renomeadas com um 

título para melhor visualização: Tese A (Reformas Educacionais) com o título – ―A 

Mundialização da Educação, o Projeto Neoliberal de Sociedade e de Educação no 

Brasil e na Venezuela‖ – Autora: Adriana Almeida Sales de Melo – Tese de 

Doutorado em Educação - Sob a orientação do Prof. Dr. Nilson Joseph Demange – 

defendida em 07 de fevereiro de 2003; Tese B (Política Educacional no Brasil) com o 

título – ―O Capital Financeiro e a Educação no Brasil‖ – Autor Roberto Antonio Deitos 

– Tese de Doutorado em Educação - Sob a orientação da Profª. Dra. Maria Elizabete 

Sampaio Prado Xavier – defendida em 28 de fevereiro de 2005; Tese C 

(Municipalização do Ensino) com o título – ―Globalização e Descentralização: O 

Processo de Desconstrução do Sistema Educacional Brasileiro Pela Via da 

Municipalização‖ – Autora: Maria de Fátima Felix Rosar – Tese de Doutorado em 

Educação – sob a orientação do Prof. Dr. Demerval Saviani - defendida em 24 de 

novembro de 1995; Tese D (Políticas Educacionais) com o título – ―As Políticas 

Educacionais para o Desenvolvimento e o Trabalho Docente‖ – Autora Aparecida 

Neri de Souza – Tese de Doutorado em Educação – Sob a orientação da Profª. Dra. 

Liliana Rolísen Petrilli Segnini – defendida em 12 de agosto de 1999. 
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2.1 Tese A - Reformas Educacionais 

 

O estudo da tese A inicia-se descrevendo um pouco sobre a formação da 

autora, Adriana Almeida Sales de Melo. Sua formação é de Licenciatura e 

Bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco (1989), 

mestrado em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco (1996) e 

doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (2003). 

Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Alagoas e dirige o Centro 

de Educação entre 2006 e 2010. Foi eleita Vice-Presidente Nacional do Forumdir no 

período de 2008 (previsto até 2010). Foi coordenadora-adjunta do Comitê-Gestor do 

Plano Estadual de Educação de Alagoas no período de 2006 (previsto até 2015). 

Atua como Pesquisadora do PPGE/CEDU/UFAL, coordena o Grupo de Planejamento 

e Política Educacional (CNPQ/UFAL), além de colaborar com o Grupo de Avaliação e 

Gestão Educacional (CNPQ/UFAL), e o Coletivo de Estudos sobre Políticas 

Educacionais (CNPQ/FIOCRUZ). Atualmente está trabalhando com Desenvolvimento 

do PROCAD/CAPES sobre trabalho docente (dados retirados do Curriculum Lattes 

do CNPq). 

Sua pesquisa se deu através de um longo processo de trabalho de 

investigação, que se iniciou em 1992, com o mestrado, em torno da construção do 

Plano Decenal de Educação do Município de Recife (1993 a 2003). A partir de 

então, a autora começou a se aprofundar e definir suas pesquisas no sentido de 

investigação do planejamento como realização política, como vemos em um de seus 

comentários: ―os planos e programas não expressam somente construções de 

interesses sociais diferentes, mas são resultado do embate histórico-social de 

projetos diferentes, distintos, até mesmo contraditórios, de sociedade e de 

educação; defendidos e implementados historicamente, de formas múltiplas, por 

diversos sujeitos políticos coletivos‖.  

Na dissertação de mestrado, a autora afirma a existência da hegemonia 

do projeto neoliberal de sociedade e de educação na composição do Plano Decenal 

do Ministério de Educação (MEC) e também do Município do Recife, através da 

realização de investigação das propostas educacionais, entre os anos 80 e 90, da 

Organização das Nações Unidas (ONU), da Confederação Nacional das Indústrias 

(CNI), dos empresários leigos da educação e da Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB); no início dos anos 90,  a partir das propostas da Central Única dos 
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Trabalhadores (CUT) e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação 

(CNTE), começou a defenir-se o processo que teve como projeto contra hegemônico 

o projeto democrático de massas de sociedade e de educação. Neste trabalho, a 

autora conclui que o programa de Educação para todos era um programa de 

educação voltado para as massas, num processo de modificação técnica e política 

das diversas estruturas educacionais no Brasil, na condução específica das polítícas 

educacionais na América Latina e Caribe. O Programa busca atingir o planejamento 

educacional em diversos níveis, desde a conformação de nosso sistema educacional 

até uma forma seletiva do atendimento às massas, em que se dissocia a educação 

fundamental, de caráter básico e geral, da educação profissional, de caráter 

complementar e particular, com uma forma restrita, de formação técnica para o 

trabalho. 

Em 1999, a autora começa estudar o tema de sua tese de doutorado, 

procurando retomar suas conclusões anteriores como novas hipóteses: ela começa a 

investigar como as reformas educacionais, realizadas a partir dos anos 80, na 

América Latina e Caribe, fizeram parte do processo de condução de reformas 

econômicas, políticas e sociais neoliberais, num processo histórico de mundialização 

do capital. Neste trabalho ela procurou romper com uma metodologia que 

privilegiasse a caracterização do fenômeno da educação e a descrição de 

circunstâncias históricas. A autora busca retomar a questão dos determinantes 

destas mudanças nas políticas educacionais no fim do século passado, colocando 

em relevância a questão da mundialização como um processo histórico de 

aprofundamento das características de internacionalização capitalista, como 

processo social, que se realiza numa dupla contradição real: a socialização da 

participação política, com uma apropriação privada do poder; e a socialização do 

trabalho, com uma apropriação privada crescente dos frutos da produção. 

No decorrer de sua pesquisa ela busca elementos para afirmar as 

complexas reformas educacionais impulsionadas pelo projeto neoliberal e realizadas 

a partir do final dos anos 80 na América Latina e Caribe: ―além de cumprirem a meta 

de redução do gasto público, com o progressivo desmonte das agências do estado-

de-bem-estar-social, e de preocupação dos organismos internacionais com a 

redução da pobreza e a governabilidade dos países latino-americanos; são também 

resultados dos movimentos reais de deslocalização da produção e de restrição da 

criação científica e tecnológica para os países dependentes; bem como resultado dos 
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movimentos de flexibilização do trabalho e das relações trabalhistas; o que atinge 

diretamente as propostas e demandas por educação de vários sujeitos políticos 

coletivos‖. 

Foram analisadas pela autora, as mudanças de ação política educacional 

do Banco Mundial e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), no sentido de articular e conduzir o programa de Educação 

para todos, como a realização de novas características do projeto neoliberal de 

sociedade e de educação. 

Conforme a autora, este processo também envolveu a instituição de novas 

funções para o Estado, na relação entre Estado e Sociedade, e na incorporação, pelo 

BM e FMI, de categorias e conceitos que fundamentam a nova social-democracia, 

mostrando as mudanças no projeto neoliberal nos últimos anos do século passado, 

colocando em evidência a questão da mundialização como um processo histórico de 

aprofundamento das características de internacionalização capitalista, ―como 

processo social contraditório e excludente, que se realiza numa dupla contradição 

real: a socialização da participação política, com uma apropriação privada do poder; 

e a socialização do trabalho, com uma apropriação privada crescente dos frutos da 

produção‖. 

Esta tese teve como principal objetivo investigar o processo de 

mundialização da educação como elemento de uma nova fase de internacionalização 

e acumulação capitalista, conduzida hegemonicamente pelos sujeitos políticos 

coletivos que assumem o projeto neoliberal de sociabilidade, especialmente o Fundo 

Monetário Internacional e o Banco Mundial, condutores das reformas estruturais para 

a América Latina e Caribe. Foram definidas quais as conseqüências da consolidação 

deste projeto, para a redefinição das políticas educacionais na América Latina e 

Caribe. No contexto da refuncionalização do Estado e da implantação do programa 

de Educação para Todos, conduzido pelo BM/UNESCO para a região, foram 

investigados o processo de desmonte da nação no Brasil e na Venezuela, 

enfatizando a educação como elemento do projeto neoliberal e do projeto 

democrático de massas de sociabilidade e de educação. 

Quanto à discussão de seu tema, a autora dividiu seu trabalho em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo ela trata da questão do liberalismo nos anos 80, como 

uma década que ganha para a mundialização do capital, na hipótese de que existe 

um projeto neoliberal de sociedade e de educação que se consolida de formas 



43 

 

específicas, desde os anos 70, como um projeto hegemônico, no Brasil e Venezuela, 

na América Latina e Caribe e no mundo, como elemento do processo de 

mundialização do capital, modificando nossas vidas e interferindo no planejamento e 

realização de nossas políticas educacionais. 

A autora, em seu primeiro capítulo, pretende dar conta de uma 

representação histórica e crítica do projeto neoliberal, explorando a hipótese de que 

existe um projeto neoliberal de sociedade e de educação que se consolida de 

formas específicas, desde os anos 70, como um projeto hegemônico, no Brasil, na 

Venezuela na América Latina, Caribe e no mundo, como elemento de um processo 

de mundialização do capital, trazendo mudanças às nossas vidas e interferindo no 

planejamento e realização de nossas políticas educacionais. Este estudo mostra 

elementos para investigar no mesmo movimento de liberalização e mundialização do 

capital que, entre outros aspectos, provocou a reestruturação do sistema monetário 

financeiro mundial através da realização das reformas político-econômicas, dirigidas 

pelos organismos internacionais e multilaterais, criados pelo Acordo de Bretlon 

Woods, e por organismos integrados no sistema da Organização das Nações Unidas 

(ONU), a partir do pós-guerra. A partir dos anos 70 iniciaram-se as reformas 

econômicas e sociais, instituídas e implantadas na América Latina. A autora coloca  

em questionamento qual a relação destes organismos com este projeto renovado de 

liberalismo num contexto de mundialização do capital, já que o neoliberalismo se 

constituiu especificamente contra esse consenso keynesiano. 

Este primeiro capítulo buscou mostrar a dialeticidade entre os resultados 

da crise de acumulação capitalista no pós-guerra, afirmação do neoliberalismo como 

projeto social que se consolida mundialmente a partir dos anos 70 como 

hegemônico, porque mostra a dominação, de coerção, de poder econômico-social, 

como no direcionamento político e cultural, no sentido de renovações culturais 

dentro do próprio capitalismo. 

Através do texto de MORAES (1997), a autora mostra-nos como o projeto 

neoliberal se realiza e consolida no mundo a partir dos anos 70. 

 

―Os neoliberais preservaram sua ortodoxia na travessia do deserto. E 
voltaram à cena, na ocasião propícia. Estava no fim o período dos 
Trinta Gloriosos, os bons tempos do capitalismo do pós-guerra. No 
início dos anos 70, a reforma monetária cambial norte-americana 
dava o sinal: o dólar não teria mais conversão automática em ouro. 
Em 1974, registrava-se pela primeira vez a estagflação -para o 
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conjunto dos países capitalistas desenvolvidos, juntavam-se inflação 
alta e estagnação. Mas ainda seriam necessários alguns anos de 
crise e de insistente pregação para que o novo ideário impusesse 
sua hegemonia. Em 1979, Margaret Tatcher conquista a Inglaterra. 
Em 1980 é a vez de Reagan, nos EUA. Em 1982, Helmut Kohl, na 
Alemanha. Para a América Latina, as datas seriam outras. Pioneiros 
foram o Chile de Pinochet (1973) e a Argentina dos generais e do 
ministro Martinez de Hoz (1976). Outros países seguem choques e 
reformas similares: Bolívia, em 1985 (receita de Jeffrey Sachs, o 
mesmo da Polónia e Rússia); México, 1988, com Salinas de Gortari; 
1989, novamente a Argentina, desta vez com Menem; 1989, 
Venezuela, com Carlos Andrés Perez; Fujimori, no Peru, em 1990‖ 
(MORAES, 1970, p. 20-21). 

 

De acordo com a autora, este capítulo marca a defesa dos defensores do 

neoliberalismo como engrandecimento da humanidade, tendo o início de uma nova 

vida que tanto se esperava e que demorava a se realizar. Um projeto de 

sociabilidade hegemônico, que teria realizado uma utopia antiga de pleno 

funcionamento da sociedade. 

A autora ressalta que nossa realidade é oposta a estas imposições 

apologéticas, de acordo com os resultados que temos vivenciado, isto é, de 

degradação, exclusão social, desigualdade social que tem crescido constantemente, 

além da questão da destruição ambiental que tem sido gerada nessas duas décadas 

de introdução e consolidação do neoliberalismo. De acordo com a autora, esta 

consolidação do projeto social neoliberal não se fez nem se faz sem resistências. Os 

próprios setores conservadores que apóiam o neoliberalismo, o fazem de forma 

seletiva, com seus interesses imediatos e particulares, como no Brasil, por exemplo, 

quando nos anos 80 e 90: 

 

[...] os grandes proprietários fundiários se manifestam a favor do 
programa neoliberal, desde que este não implique o fim da 
intervenção estatal a favor da "agricultura" [ ... ] A grande burguesia 
industrial apóia o programa neoliberal, desde que este não implique a 
abertura do seu setor ao capital internacional. Os grandes bancos 
nacionais [...] desde que esta não contemple uma abertura 
incondicional do "setor financeiro" ao capital estrangeiro [...] amplos 
setores da classe média e das classes trabalhadoras se identificam 
com o programa neoliberal pelo fato de o verem como a arma mais 
eficaz na luta pela liquidação do Estado parasitário [...] Contudo, 
estes mesmos setores rejeitam a política neoliberal de 
"modernização", quando esta significa a liquidação de direitos 
trabalhistas que os beneficiam (SAES, 2001:131). 
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No segundo capítulo, a autora irá tratar elementos para a discussão das 

políticas de ajustes econômicos e reformas estruturais e institucionais impostas à 

América Latina, tendo como conseqüências o desmonte dos estados nacionais, a 

constante destruição das conquistas democráticas e o processo crescente de uma 

exclusão social. 

A autora aprofundou-se na análise das características do projeto 

neoliberal de sociedade, buscando apresentar como este se consolidou 

especificamente na América Latina e Caribe como parte do processo de 

mundialização do capital. Além disso, analisa os seguintes aspectos: ―o consenso 

keynesiano como a ideologia da interdependência, e o neoliberalismo como a 

ideologia da transnacionalização e da mundialização, como um projeto social que se 

realiza concretamente como tendência hegemônica; as diferenças de 

implementação da liberalização e desregulamentação dos mercados e do estado 

entre os países centrais e a América Latina e Caribe; a formação de novos blocos 

históricos em função de novas relações de dependência; e as mudanças na 

estratégia político-econômica dos organismos internacionais, em especial o FMI. 

Investiga, ainda, a agenda do Consenso de Washington e a tese da transformação 

produtiva com equidade da CEPAL, e sua participação nos ajustes e reformas na 

América Latina e Caribe‖.  

A autora busca neste segundo capítulo investigar, de forma analítica, as 

categorias que constituem a organização interior do projeto neoliberal e como este 

se realiza em sua condução político-econômica para a América Latina e Caribe, 

tendo o ponto de vista da ação de sujeitos políticos coletivos de ação internacional, 

que representam o olhar do capital. A autora analisou as condicionalidades para 

empréstimos de agências de cooperação internacional, principalmente o Fundo 

Monetário Internacional como formas de mostrar uma direção político-econômica 

hegemônica para os países latino-americanos, além de indicar diferenças históricas 

específicas, procurando analisar características distintas do processo de 

mundialização do capital no Brasil e na Venezuela. Utilizou-se do consenso 

keynesiano como a ideologia da interdependência, do neoliberalismo como  

ideologia da transnacionalização e da mundialização como um projeto social que se 

realiza concretamente como tendência hegemônica. Além desses, abordou as 

diferenças de implementação da liberalização e desregulamentação dos mercados 

entre os países centrais e a América Latina; a formação de novos blocos históricos 



46 

 

em função de novas relações de dependência; as mudanças na estratégia político-

econômica dos organismos internacionais e sua participação nos ajustes e reformas 

na América Latina e Caribe; novas relações entre o estado e a sociedade apontadas 

especialmente pelo Banco Mundial‖. É relatada pela autora, ainda no mesmo 

capítulo, a questão da desigualdade social e da pobreza que se manifestam através 

da diminuição dos índices de qualidade de vida, tomando como exemplo o aumento 

da favelização urbana, com pobreza e miséria crescentes, transformando-se em 

bairros e cidades construídas ao redor de centros urbanos. Quanto à especificidade 

das políticas sociais, argumenta-se que ficou marcado, no Brasil, no final dos anos 

70, por ações seletivas e contraditórias: 

 

[...] de um lado, as políticas voltadas para a reprodução da força de 
trabalho adaptada ao processo acelerado de monopolização do 
capital; de outro, as políticas voltadas para a reprodução da força de 
trabalho potencialmente disponível para o ingresso na economia não-
monopolista. Essa sedimentação, pelas condições precárias de 
trabalho e de vida, veio a constituir-se uma ameaça à segurança do 
projeto desenvolvimentista (NEVES, 2000, p. 50). 

 

De acordo com a autora, o crescimento da desigualdade social e do 

empobrecimento da população, cuja causa se dá devido um alto nível de 

concentração de renda e de exploração do trabalho, levava a reações da sociedade 

que, mesmo estando em um regime militar repressivo, começavam a organizar-se 

em associações corporativas trabalhistas, criando assim novos partidos e 

movimentos sociais. A desigualdade social e a pobreza eram medidas conforme a 

diminuição dos índices de qualidade de vida.  

Neste capítulo a autora aborda a questão da solução da crise da dívida do 

ponto de vista do FMI, do Banco Mundial e do GATT, os quais passam por várias 

fases de aplicação de políticas que surgem nos anos 80: ―se dá a fase inicial de 

contração de demanda para os países devedores, quando o volume de empréstimos 

diminuiu e a transferência externa para pagamento da dívida aumentou; passam 

pelos planos da Secretaria do Tesouro norte-americanos que enfatizavam a 

necessidade de crescimento, local em que serão feitos novos investimentos 

específicos e usados instrumentos baseados no mercado livre; e, finalmente, o 

direcionamento para a redução do débito, envolvendo ações integradas entre as 

diversas instituições multilaterais‖ (CARMICHAEL, 1989). 
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O final dos anos 80 foi marcado por um planejamento e ações das 

diversas instituições que formam o sistema das Nações Unidas. Fundações, fundos 

monetários, bancos de fomento, comissões, escritórios, todos tendem a adotar 

estratégias de ampliação de quadros, decentralizações de ações, e fortalecimento 

de redes de ação e cooperação. A autora sugere, para uma visão mais atual da 

amplitude deste Sistema, consultar www.unsystem.org; para a questão das 

mudanças na UNESCO em relação às políticas educacionais entre os anos 80 e 90, 

consultar Melo (1998). 

No terceiro capítulo, a autora investiga as reformas educacionais dirigidas 

para a América Latina, entre os anos 80 e 90 como parte do processo de reformas 

estruturais impulsionadas nos anos 80 principalmente pelo FMI e pelo BM, dirigido 

aos países em desenvolvimento. Estas reformas educacionais se realizam como 

elemento do projeto neoliberal de sociedade, num processo histórico de 

mundialização do capital. No segundo e terceiro capítulos, a autora procura mostrar 

a significação das categorias que fazem parte da organização interior do projeto 

neoliberal e como este projeto se dá em relação às transformações políticas 

educacionais no nosso continente, aprofundando a hipótese da mundialização da 

educação como processo hegemônico de condução de políticas educacionais nas 

várias regiões do mundo. 

A autora busca elementos para afirmar que estas reformas educacionais 

fazem parte de metas específicas do projeto neoliberal para os países dependentes: 

―a refuncionalização do Estado e a redução da pobreza dentro dos movimentos de 

liberalização, privatização e desregulamentação‖. No entanto, também afirma que ―a 

educação, como política social do estado capitalista, assume também as suas 

contradições, no sentido de que as mudanças nos [...] 

[...] sistemas educacionais no mundo capitalista contemporâneo, 
respondem de modo específico às necessidades de valorização do 
capital, ao mesmo tempo em que se consubstanciam numa demanda 
popular efetiva de acesso ao saber socialmente produzido. 

 
Precisa-se admitir que o ritmo e a direção do desenvolvimento das 
políticas educacionais, em determinada formação social concreta 
capitalista na atualidade, estão relacionados tanto com a 
consolidação dos níveis de participação popular alcançados, ou seja, 
com o alargamento dos mecanismos de controle social das decisões 
estatais, como também com o nível de desenvolvimento das forças 
produtivas e das relações de produção‖ (NEVES, 1994, p. 16). 
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―A América Latina e Caribe, especialmente o Brasil e a Venezuela, na 

contemporaneidade; as complexas reformas educacionais impulsionadas pelo 

projeto neoliberal e realizadas a partir do final dos anos 80. Além de cumprirem a 

meta de redução do gasto público, com o progressivo desmonte das agências do 

estado de bem-estar-social, e de preocupação dos organismos internacionais, com a 

redução da pobreza e a governabilidade dos países latino-americanos, são também 

resultado dos movimentos reais de deslocalização da produção e de restrição da 

criação científica e tecnológica para os países dependentes, bem como resultado 

dos movimentos de flexibilização do trabalho e das relações trabalhistas, o que 

atinge diretamente as propostas e demandas por educação dos vários sujeitos 

políticos coletivos nestes países‖. 

A autora mostra por meio desta pesquisa as mudanças nas políticas 

sociais das instituições internacionais realizadas através das mudanças na direção 

política do próprio neoliberalismo, quando, nos anos 80, os sujeitos assumem o 

projeto de sociabilidade e um discurso menos economicista e mais voltado para a 

―face humana do capital‖. Nos anos 90, a social-democracia adquire um caráter mais 

socializante. 

No quarto capítulo, a autora sintetiza a realização do projeto neoliberal de 

sociedade e de educação no Brasil e na Venezuela, como formações sociais 

concretas, nas quais se pode distinguir fases distintas de sua implementação, a 

despeito de suas profundas diferenças históricas, em nossa região, na América 

Latina e no Caribe. Neste capítulo, MELO (2003) relata a discussão dos períodos 

históricos em que se consolidaram as políticas educacionais hegemônicas de 

caráter neoliberal, traduzidas na implantação do programa de ―educação para 

todos‖, que incentivou o processo de desmonte da educação pública nestes países. 

Tenta, também, mostrar elementos de construção do projeto contra-hegemônico, do 

projeto democrático de massas nestes países. 

A autora aponta elementos para a discussão de como se realizaram neste 

contexto atual de redirecionamento das reformas neoliberais dirigidas aos países em 

desenvolvimento, em especial para a América Latina e Caribe, as mudanças 

políticas educacionais no contexto da mundialização do capital, no Brasil e na 

Venezuela, conduzidas principalmente pelo BM e pela UNESCO, nos movimentos 

de implantação do programa de ―educação para todos‖ nestes países. ―Estes dois 

países passaram por formas distintas de aprofundamento da ocidentalização, entre 
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os anos 80 e 90 e, no entanto, a agenda de continuidade e homogeneização das 

reformas políticas educacionais da UNESCO/BM foi mantida e realizada‖. De acordo 

com a autora, o objetivo principal deste capítulo foi o programa de Educação para 

todos, procurando considerar os movimentos dos sujeitos políticos coletivos que 

fizeram a defesa deste projeto hegemônico neoliberal e também os passos para a 

construção de um projeto contra-hegemônico democrático de massas. 

Este capítulo trata do Grupo Banco Mundial como intervencionista, assim 

como o FMI e o BIRD como condutores político-econômicos e sociais nas fases de 

desenvolvimentismo, de crise da dívida e de ajuste para os países latino-

americanos, bem como na condução das reformas neoliberais, tanto pelo volume 

dos empréstimos quanto pela imposição das suas condicionalidades, que foram se 

ampliando de condicionalidades para empréstimos específicos de programas e 

projetos a condicionalidades de condução de políticas econômicas e sociais 

nacionais. 

De acordo com a autora, a avaliação dos impactos causados pelas 

políticas econômicas e sociais do BM para a América Latina é, geralmente, negativa, 

quando considerados o crescimento da pobreza e os índices de crescimento dos 

países, principalmente nos anos 80, apesar de resultados positivos de vários 

programas específicos. ―Nos ‗Informes Anuais‘ (BM, de 1971 a 1997), encontram-se 

resumos de atividades do ano fiscal anterior, mensagens dos diretores e escritórios 

executivos, tabelas e dados estatísticos com sinopses das operações dos vários 

órgãos do BM, descrição das linhas gerais de programas, operações e uma seção 

permanente de 'perspectivas regionais‘‖. 

―Nos 'Relatórios sobre o Desenvolvimento Mundial‘ (BM, de 1978 a 2000), 

encontram-se, na exposição do corpo técnico do BM, indicadores de 

desenvolvimento mundial por países e regiões, e a discussão sobre assuntos 

presentes com relação ao desenvolvimento econômico mundial. Enfatizou-se os 

temas de 1990 –―Pobreza‖ (focalizando, principalmente, os pobres da América Latina 

e da África Sub-Saariana); de 1994 – ―Infra-Estrutura para o Desenvolvimento‖ 

(dirigido à qualidade dos investimentos nos serviços de infraestrutura); e de 1997 – 

'O Estado num mundo em transformação‘ (comparando casos bem-sucedidos de 

desenvolvimento, em que o Estado optou por se adaptar aos mecanismos do 

mercado, em parceria com as empresas privadas e os indivíduos)‖. 

A autora conclui sua tese fazendo um apanhado geral de tudo que foi 
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relatado em seu trabalho. Começa falando sobre a mundialização da educação que 

se realiza como um processo hegemônico de condução de políticas educacionais, 

como elemento do próprio processo histórico da mundialização do capital. Um 

processo global que, no entanto, tem direcionamentos regionais, característica do 

processo de internacionalização e acumulação capitalista atual. Um processo que, 

conforme a autora, mesmo sendo fundado num discurso de integração mundial e 

regional, é excludente, como evidenciou ao apresentar a história do capitalismo. Ela 

procurou apresentar o neoliberalismo como um projeto de sociabilidade e de 

educação, que se implanta como projeto global hegemônico desde o final dos anos 

70 em todo o mundo no processo de mundialização do capital, redimensionando a 

condução das políticas econômicas e sociais dirigidas especialmente para os países 

em desenvolvimento. 

Em sua conclusão, a autora relata a questão do neoliberalismo que se 

constrói historicamente como projeto hegemônico de sociedade e de educação; 

fundamenta-se no individualismo como um valor moral. ―Além de ter um caráter de 

conformação ético-política, em que o individualismo fundamentaria a própria 

dinâmica da economia, considerando a mercadoria como a própria realização do 

valor, F. Hayek centra a importância da realização do capital na esfera do consumo 

e no interesse do indivíduo na utilização e aquisição da mercadoria‖. 

De acordo com a autora, o neoliberalismo reduz o conceito de capital a 

lucro financeiro, de trabalho a emprego e salário, de homem a indivíduo interessado 

na realização de suas escalas parciais de valores. O conceito de social é deixado de 

lado como inexistente, descartando a dimensão social e coletiva da humanidade. ―O 

neoliberalismo eternaliza e naturaliza o conceito de capital, conceituando-o como 

uma ordem humana ampliada espontaneamente pelo mercado competitivo, 

colocando este mercado como o fim último para a humanidade, como fim último da 

realização dos interesses dos indivíduos‖. 

Conforme a autora, a questão da educação, no sentido neoliberal, é 

também de responsabilidade de cada um. Formar o indivíduo deve ser 

responsabilidade de cada indivíduo e, se forem crianças, de cada família. O Estado 

deveria subvencionar apenas os que não tivessem a capacidade de financiar sua 

própria educação, ou a de seus filhos. A educação deveria ser ―desnacionalizada‖, 

nos termos de M. Friedman, no sentido da desresponsabilização do Estado. 

 A autora faz o seguinte relato sobre a redução de gastos públicos: ―Nos 
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anos 90 implanta-se a ―agenda de Washington‖, que começa a discutir as condições 

de redução do gasto público, inclusive os gastos com educação e saúde, no sentido 

de focalizar as políticas sociais públicas para programas mínimos de combate à 

pobreza. Estas políticas assumem reconhecidamente a função de apaziguamento 

das chamadas ―tensões sociais‖ causadas pelos programas de ajustes e reformas 

estatais‖. 

Em 1993, dando seguimento à articulação do programa de Educação 

para todos, o Ministério da Educação (MINED) e o Conselho Nacional da Educação 

(CNE) lançam o Plano Decenal de Educação (1993-2003), tendo como objetivos a 

educação para todos, a descentralização educativa, a erradicação do analfabetismo, 

a formação para a democracia e a instituição de um 'moderno Estado Docente'. No 

entanto, este Plano se desenvolveu no sentido do contexto de refuncionalização do 

Estado, para desenvolver uma maior 'integração competitiva internacional', 

focalizando gastos e realizando uma educação seletiva e restritiva para as massas. 

Conforme a autora, o que provocou um desmoronamento da educação nacional 

pública no Brasil e na Venezuela foi a implantação do projeto neoliberal de 

sociedade e de educação nos anos 80 e 90, tendo como agravante as condições de 

exclusão seletiva para a população. 

A autora conclui com ―a capacidade de associação e esclarecimento do 

projeto democrático de massas que se realiza nos diversos embates vividos nestes 

dois países por uma diversidade cada vez maior de sujeitos políticos coletivos, na 

defesa da educação pública, para todos, em todos os níveis. No Brasil, a eleição do 

candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2002, indica mudanças nos rumos 

conservadores da educação nacional‖. 

A próxima etapa será apresentarmos os autores que fizeram parte da 

fundamentação teórica desta tese A. Mostraremos os autores citados e os seus 

respectivos anos, e citaremos a quantidade de vezes que esses autores aparecem 

no decorrer desta pesquisa.  

O gráfico 5 apresenta os autores que fundamentaram a Tese A, desde 

Arrighi até Giddens, bem como os relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e do Banco Mundial (BM), os quais foram referenciados entre os autores. Tais 

relatórios são, na realidade, elaborados por equipes técnicas destas organizações, e 

devido à sua relevância de citação foram elencados entre os autores. 
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Gráfico 4 – Número de autores que fundamentaram a Tese A  
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 O gráfico 6, uma continuação do 5, apresenta os demais autores que 

fundamentaram a Tese A, de Hayek a Willamson. 

 

Gráfico 5 – Número de autores que fundamentaram a Tese A  
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O gráfico 7 apresenta os autores que foram citados quatro vezes ou mais, 

bem como os relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial 

(BM), os quais foram referenciados entre os autores. Tais relatórios são, na 

realidade, elaborados por equipes técnicas destas organizações, e devido à sua 

relevância de citação foram elencados entre os autores. 

 

Gráfico 6 – Autores citados mais de quatro vezes na Tese A 
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2.2 Tese B – Política Educacional no Brasil 

 

O estudo da tese B começará descrevendo a formação do autor Roberto 

Antonio Deitos. Formado em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná - UNIOESTE (1992), o autor é portador do título de Mestrado (2000) e 

Doutorado (2005) em Educação pela Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP, na área de história, filosofia e educação. Atualmente é professor adjunto 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Cascavel, Centro de 

Educação, Comunicação e Artes. Faz parte do colegiado do curso de Pedagogia e 

coordena o Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado em Educação da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atuante como pesquisador do Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Política Educacional e Social - GEPPES - tem experiência 

na área de Educação, principalmente nos seguintes temas: políticas sociais; política 

educacional brasileira; organismos internacionais; ensino médio e profissional; e, por 

fim, sociedade, estado e educação. (Dados retirados do Curriculum Lattes do CNPq). 

Sua investigação inicia-se através da elaboração da dissertação de 

mestrado cujo tema versou sobre o ensino médio e profissional no Estado do 

Paraná. Foram analisadas as propostas educacionais desencadeadas pelo PROEM 

- Programa de Expansão, Melhoria e Inovação no Ensino Médio do Estado do 

Paraná. Durante esse processo, o autor pesquisou como as propostas educacionais 

expressas no referido programa respondem a motivos financeiros e desempenham 

importantes funções ideológicas, considerando a sua relação com as orientações do 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento/Banco Mundial ou BIRD - Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, além de suas 

condicionalidades requeridas para o financiamento externo. O autor mostra também 

que essas questões estavam colocadas e articuladas às políticas nacionais, tanto 

para o ensino médio e profissional como para o conjunto das reformas educacionais 

implementadas no Brasil, especialmente as promovidas nos Governos Collor, Itamar 

e FHC - Fernando Henrique Cardoso. Ele relata que, em decorrência dos estudos 

realizados na elaboração da dissertação de mestrado para compreender a política 

educacional paranaense implementada com o PROEM, e também de estudos 

posteriormente promovidos pelo grupo de pesquisa na Unioeste - Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, percebe-se a necessidade de dar continuidade aos 

estudos no que se refere à política educacional brasileira voltada ao ensino médio e 
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profissional, através da análise de alguns programas implementados no país. 

No decorrer de sua pesquisa de mestrado, DEITOS (2005) considera 

necessário examinar como os requisitos educacionais foram inseridos no 

desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro e no mercado de trabalho. Desse 

modo, percebe que a mudança realizada na redefinição do ensino médio e 

profissional, bem como as reformas educacionais, além de se justificarem 

politicamente, também respondiam à dinâmica econômica em curso, assumindo, 

portanto, os princípios necessários, porém opostos, escolares, vistos historicamente 

como solução possível nas reformas educacionais no país. 

De acordo com o autor, a política educacional estava disposta, sobretudo, 

num processo de reformas que se tornavam viáveis e fingiam não ver os interesses 

em jogo, na direção do processo de acumulação do capital. Conforme o autor, este 

foi o fator que sugeriu novas questões para continuação do estudo, que se deu pela 

percepção da vinculação das políticas estaduais, principalmente o caso do Estado do 

Paraná, com as políticas nacionais, tanto para o ensino médio e profissional como 

para o conjunto das reformas educacionais promovidas, particularmente relativas às 

políticas educacionais implementadas durante os Governos Fernando Henrique 

Cardoso, circunscritas, apenas didaticamente, ao período de 1995-2002. 

O objetivo do estudo de DEITOS (2005) foi analisar as reformas 

educacionais nacionais empreendidas no Brasil, no período de 1995 a 2002, mais 

especificamente a política educacional nacional voltada ao ensino médio e 

profissional, através de financiamento externo do BIRD. Sua pesquisa e suas 

análises foram organizadas em três capítulos: 

No primeiro capítulo, o autor trata sobre ―O Capital Financeiro e o Estado 

Brasileiro‖; relata como as forças do capital nacional e internacional se uniram, se 

reproduziram e promoveram as reformas nos diversos setores institucionais, 

produtivos e sociais, buscando compreender como a ―lógica do capital‖, com ênfase 

particularmente para o capital financeiro, garante as relações de acumulação, 

reprodução e dominação, e suas implicações na constituição do Estado brasileiro. 

Pretende, assim, compreender particularmente o período dos Governos Collor, 

Itamar e FHC, período em que o processo de internacionalização no Brasil ganhou 

dimensões expressivas na esfera financeira, com o agravamento do endividamento 

externo e interno, a especulação, o parasitismo e a exportação de capitais. 
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No segundo capítulo, denominado de ―O (Neo)liberalismo nas Reformas 

Educacionais Nacionais para o Ensino Médio e Profissional – 1995 a 2002”, o autor 

examinou o processo de construção das justificativas ideológicas, ou dos 

pressupostos (neo)liberais, com o intuito de sustentação, constituição e consolidação 

da política educacional nacional, promovida nos Governos FHC, particularmente as 

diretrizes curriculares e os programas educacionais nacionais (PROEP e PROMED) 

para a implementação do ensino médio e profissional. 

No terceiro capítulo, foram estudados pelo autor os motivos financeiros e 

institucionais, bem como as razões econômicas e ideológicas da política educacional 

brasileira. Analisa, dessa forma, as condicionalidades financeiras e políticas para o 

financiamento externo das reformas empreendidas, particularmente para as reformas 

educacionais nacionais para o ensino médio e profissional, ―trazendo à tona as 

contradições das justificativas e argumentos que defendem a necessidade da 

educação e de sua reforma como fundamento do processo de desenvolvimento 

econômico e da superação de desigualdades sociais‖. No decorrer de sua pesquisa 

são feitas algumas considerações e questionamentos sobre as determinações da 

política educacional brasileira, ao examinar como se sustentavam e se consolidavam 

as reformas empreendidas, verificando os motivos financeiros e institucionais, bem 

como as razões econômicas e ideológicas que as cercavam. 
Quanto à discussão do tema, no primeiro capítulo o autor pesquisou o 

desenvolvimento econômico brasileiro, suas implicações na constituição do Estado e 

as suas articulações com o capital financeiro como forma de apreender as relações 

que o constituíram historicamente. 

O autor objetiva, neste primeiro capítulo, evidenciar como o capital 

nacional e o internacional se moviam no Brasil, particularmente nas últimas quatro 

décadas, dando especial ênfase para o capital financeiro, sem deixar de considerar 

o seu vínculo e a sua relação com os outros tipos de capitais, seja rural, comercial, 

bancário ou industrial, de caráter nacional ou estrangeiro, sob o domínio de 

determinados grupos econômicos, notadamente durante o período dos governos 

Collor (1990-1992), Itamar (1992-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

O primeiro capítulo foi organizado em duas partes: uma seção trata do 

processo de internacionalização da economia e do Estado brasileiro, trecho em que 

o autor buscou compreender as implicações desse processo com ênfase às 

questões sob a égide do capital financeiro, e a segunda etapa; ele faz mercê à 
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análise dos ajustes estruturais e setoriais implementados no Brasil, buscando 

priorizar seus desdobramentos no período de 1990 a 2002. 

Na tese, o autor trata a internacionalização financeira do Brasil de forma a 

contemplar o processo gerado a partir da era da égide do capital financeiro sobre as 

outras formas de capital, sem deixar de considerá-las como fundamentais para a 

existência do próprio capital financeiro. Nessa mesma direção, ganhou destaque o 

capital financeiro e, dando sequência a este, o capital estrangeiro de forma genérica, 

que acabam consolidando a internacionalização de nossa economia e, 

conseqüentemente, de nossas estruturas políticas e produtivas especialmente a 

industrialização e o Estado Brasileiro. O autor analisa as relações internas e 

externas expressas a partir das condições singulares e particulares do nosso 

desenvolvimento social e econômico, as quais terão o intento de sanar dificuldades 

de interpretação da realidade econômico-social brasileira, que, conforme o autor, foi 

um fator essencial para a compreensão dos problemas educacionais nacionais. 

―O capital financeiro não representa, pois, o resultado da produção e 

acumulação do excedente econômico, e, sim, da geração e ‗acumulação‘ de direitos 

de propriedade. Desse modo, é possível que não se altere o volume do excedente 

produzido, mas apenas a forma como esse excedente é apropriado, ou seja, a 

maneira como se distribuem as rendas de propriedade entre os donos dos ativos. É 

nesse sentido que se pode entender a acumulação financeira como um processo de 

criação de capital ‗fictício‘, que repousa no desenvolvimento de relações jurídicas de 

propriedade que permitem a separação de funções entre empresários e capitalistas‖. 

―Essa separação de funções coloca o problema da transformação do 

capital financeiro em capital produtivo, ou seja, do modo de articulação entre os dois 

planos de acumulação nas órbitas real e financeira. Assim, por exemplo, dadas as 

condições de demanda existentes num determinado período, pode ser mais 

interessante, tanto para os empresários como para os capitalistas, aplicar recursos 

do financiamento de uma dívida crescente de consumo, privada ou pública, em vez 

de ampliar a capacidade produtiva das empresas; nessas circunstâncias, se 

aceleraria o processo de acumulação de ativos financeiros sem contrapartida numa 

expansão equivalente dos ativos reais‖ (MARX, 1985). 

Conforme o autor, para uma análise do processo de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, há que se evitar uma interpretação que acabe por 

desconsiderar a formação social brasileira, as condições e as contradições que se 
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constituem interna e externamente, como produto de relações em âmbito nacional e 

internacional. Por isso, o autor ressalta que é preciso buscar suas origens e 

desenvolvimento, a começar pela sua configuração no período Colonial. O capital já 

dominava a economia colonial com todos os seus desdobramentos sociais e 

econômicos, e, portanto, as suas conseqüências estruturais foram marcantes para o 

processo de desenvolvimento social e econômico brasileiro. 

O autor toma o estudo realizado como uma primeira aproximação da 

realidade brasileira; busca examinar e compreender a ideologia do (neo)liberalismo 

nas reformas educacionais, a partir das reformas empreendidas para o ensino médio 

e profissional, como a materialização de suas ações e pressupostos, que nada mais 

são do que a submissão da realidade educacional brasileira às suas bases 

financeiras, institucionais, econômicas e ideológicas, constantemente definidas e 

modificadas nos jogos de interesses e das lutas de classes que se estabeleceram na 

ordem capitalista no Brasil. 

No segundo capítulo, o autor buscou compreender os pressupostos e 

justificativas dos liberais, que dirigiam o governo no período de 1995 a 2002, para 

desembocar na discussão das implicações e dos desdobramentos gerados com a 

implementação da política educacional nacional para o ensino médio e profissional. 

Neste capítulo o autor analisa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

médio e técnico-profissional, bem como os programas nacionais: o PROEP - 

Programa de Expansão da Educação Profissional, dirigido pelo Ministério da 

Educação em conjunto com o Ministério do Trabalho e o PROMED - Programa de 

Melhoria e Expansão do Ensino Médio - Projeto Escola Jovem, dirigido pelo MEC, 

com recursos da ordem de um bilhão de dólares, sendo quinhentos milhões de 

dólares oriundos de empréstimo externo com o BIRD e a contrapartida nacional os 

outros quinhentos milhões de dólares, aprovados em novembro de 1999. 

De acordo com o autor, ―a política educacional para o ensino médio e 

profissional terá seu diagnóstico oficialmente aceito e recomendado como 

decorrente da ineficiência e ineficácia para lidar com o desempenho escolar e as 

mazelas do ensino, componentes responsáveis, em suas dimensões e funções: da 

falta de competitividade e cidadania às exigências requeridas pela globalização e à 

integração do espaço consumidor e produtor brasileiro ao mercado mundial 

competitivo, considerado cada vez mais comunicativo, dinâmico, empreendedor e 

solidário‖. 
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Para DEITOS (2005), as novas diretrizes nacionais para o ensino médio e 

o ensino profissional, bem como os programas desenvolvidos nesta área extinguirão 

as anomalias que não favorecem as estratégias exigidas para a superação do 

estágio de subdesenvolvimento em que se encontra o país. 

Com a finalidade de tratar sobre estas questões, o autor divide o referido 

capítulo em duas partes. ―A primeira comportando aspectos mais gerais da reforma 

do Estado brasileiro, para compreender como emergiu uma determinada versão 

liberal e como seus argumentos políticos e ideológicos consumaram e aglutinaram, a 

partir de uma determinada facção das classes dominantes, a liderança política e 

econômica do pacto burguês nacional, fortalecido a partir de 1995, com o início dos 

Governos FHC e, consequentemente, com o início da reforma do Estado brasileiro, 

culminando com a aprovação, ainda em 1995, do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, sob o comando do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, do 

MARE - Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. No referido Plano 

foram delineadas as dimensões institucionais e estruturais para o conjunto das 

reformas que se pretendiam e se empreenderam a partir da reforma do Estado 

brasileiro na sociedade brasileira‖. A segunda parte trata das reformas empreendidas 

para o ensino médio e profissional, analisando os programas educacionais 

implantados e as diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo CNE – Conselho 

Nacional de Educação, buscando clarear os pressupostos e os argumentos 

assumidos a partir da versão liberal hegemônica em âmbito nacional na liderança do 

pacto burguês nacional, articulado desde a implantação do Plano Real, em 1994. 

―Portanto, a política educacional para o ensino médio e profissional foi 

examinada como um componente da reforma do Estado brasileiro e do movimento 

das forças e classes dominantes na disputa, confrontação entre facções das classes 

dominantes com as classes dominadas a partir das contradições que engendra o 

processo político e econômico nas condições particulares e singulares que assume o 

capitalismo na formação social brasileira e na materialização da articulação com as 

forças do capital em âmbito mundial, considerando suas relações e contradições 

internas e externas‖. 

O autor mostra que um dos fatores geradores da crise do Estado, e, 

consequentemente, da crise social, é a política educacional para o ensino médio e 

profissional, como um componente da reforma do Estado e na função que exerce. 
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Decorre desta interpretação que a política educacional deve ter como ponto de 

partida e de chegada os problemas intra-escolares, responsáveis pelo desempenho 

ineficiente, pela falta de competitividade e pelo fraco exercício da cidadania, 

exemplos da suposta condição do subdesenvolvimento do país em relação à 

globalização competitiva e que estaria exigindo uma nova noção de soberania para a 

integração eficiente no cenário global e modernizante. 
De acordo com o autor, outras posições consideram que as reformas 

empreendidas para o ensino médio e profissional são importantes para o processo 

de transformação e de modernização em curso no país, porque desempenham 

importante função, seja em países desenvolvidos, ou nos que lutam para superar o 

―subdesenvolvimento‖, mesmo que as competências requeridas ainda não tenham 

sido suficientemente incorporadas em uma organização com características 

inovadoras que constituam uma nova visão pedagógica. Assim como há posições 

que divergem daquela que se sustenta na perspectiva de uma educação por 

competências incorporada na visão institucional que propõe um ensino para os que 

vivem do trabalho, considerando que poderia impactar positivamente desde que 

fosse a direção da emancipação humana, outros entendem que não há um modelo 

preciso de referência adotado. 

Conforme DEITOS (2005), é de responsabilidade da educação fazer valer 

a sua possibilidade política e ideológica, bem como procurar gerar condições 

psíquicas e sociais capazes de formar características desejáveis econômica, social e 

institucionalmente. O autor associa essas características a um conjunto de 

competências que caberia à educação promover e gerar: sensibilidade, 

solidariedade, voluntarismo, prontidão para o instável, incerto, vulnerável e 

descartável. 

No terceiro capítulo, o autor retoma o exame das implicações do 

financiamento externo à educação brasileira, buscando compreendê-lo como um dos 

componentes dos ajustes estruturais impostos pelas agências financeiras 

internacionais (BID, Banco Mundial e FMI), e analisa o financiamento externo para os 

programas PROEP e PROMED. Finaliza realizando algumas considerações e 

questionamentos sobre as determinações da política educacional brasileira. Ao 

examinar como se sustentam e se consolidam as reformas empreendidas, verifica, 

também, os motivos financeiros e institucionais, bem como as razões econômicas e 

ideológicas que as constituem, fixado numa política estatal e privatizante, sustentada 
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pelos nossos neoliberais. 

O terceiro capítulo foi organizado pelo autor em três partes: a primeira 

tratando do financiamento externo (capital ―fictício‖) como mercadoria geral para as 

reformas educacionais nacionais. Estas, conforme o autor, são componentes 

fundamentais do processo de acumulação e reprodução de capital e das reformas 

(neo)liberais implementadas no país. A segunda parte analisa o financiamento 

externo aos programas educacionais nacionais para o ensino médio e profissional: o 

PROEP e o PROMED como mercadoria cosmopolita e como componentes do ajuste 

estrutural. A terceira e última parte aponta algumas considerações sobre as 

determinações que gera a política educacional brasileira nos governos FHC, no 

período de 1995 a 2002, e que persistiram em 2003 e 2004, como uma parte do 

processo de reformas (neo)liberais implementadas no país.  

Essas questões, conforme o autor, levam ao exame de como se 

sustentam e se consolidam as reformas empreendidas, integradas no conjunto dos 

ajustes estruturais e setoriais promovidos no Brasil e recomendados pelos 

organismos financeiros internacionais. Desse modo, o trabalho pretendeu 

demonstrar que ―a política educacional brasileira, particularmente para o ensino 

médio e profissional, empreendida no período de 1995-2002, exprime, no campo 

educacional, o movimento de acumulação do capital, materializado no conjunto dos 

ajustes estruturais e setoriais implementados no país, sob argumentos que justificam 

ideológica e economicamente a necessidade da educação, e de suas reformas 

institucionais, como fundamentais para o processo de desenvolvimento, de 

qualificação de trabalhadores, de equalização das oportunidades sociais, de renda, 

de acesso ao emprego e de alívio da pobreza. A política educacional brasileira, 

delimitada ao período de 1995 - 2002, acomoda-se, ideológica e financeiramente a 

esse processo de acumulação, que se traduz sistematicamente, de maneira 

institucional, econômica, financeira e social, por meio de um conjunto de ajustes 

estruturais e setoriais, recomendados pelos organismos internacionais, 

especialmente o FMI - Fundo Monetário Internacional, o BM - Banco Mundial e, 

particularmente, para a América Latina, o BID - Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, agentes estratégicos do processo de hegemonia do capital, 

coordenado pelos países e estados centrais, mais conhecidos como G-7, sob a 

hegemonia econômica, financeira, ideológica e militar dos EUA. A noção de 

inadequação permanece como central na avaliação e justificativa das reformas 
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estruturais e setoriais, particularmente a educacional, servindo de instrumento 

eficiente para a dissimulação das determinações sociais da realidade educacional, 

notadamente nas reformas educacionais empreendidas nos Governos FHC e 

fartamente encontrada nos inúmeros diagnósticos oficiais e dos organismos 

internacionais‖. 

Conforme o autor, a reforma do Estado brasileiro, o processo de 

privatização e a criação de agências reguladoras, especialmente nos Governos 

FHC, estão justificados nas teses dos ideólogos do ―Consenso de Washington‖ e 

das agências financeiras multilaterais, frutos do processo de produção e reprodução 

do capital. Assim sendo, ―a política educacional brasileira emergiu dessa e nessa 

articulação em âmbito nacional e internacional; as reformas educacionais nacionais 

fundamentam-se em pressupostos (neo)liberais, tomando a educação como mito e 

mote para a redenção nacional, acobertando as contradições do processo do 

desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico, e das condições sociais das 

camadas populares exploradas pela dominação do capital interno e externo. Ora, a 

educação inscreve-se no conjunto dessas relações de dominação e exploração do 

capital, expressas internamente nas diversas reformas nacionais, e externamente 

traduzidas nas recomendações dos organismos financeiros internacionais (BID, 

BIRD e FMI), gerentes destacados da hegemonia econômica e política 

internacional‖. 

As décadas de 1960 e 1970 e parte da década de 1980, esta última, 

marco da ―crise da dívida‖, expressam a consumação do processo de 

internacionalização da economia brasileira sustentada politicamente pelo golpe 

militar de 1964, movida pela concentração de riqueza, endividamento externo e 

interno, ―milagre econômico”, contracenando com a miséria e a repressão política. 

De acordo com o autor, a partir da metade da década de 1980, o “bolo 

tinha crescido”, ―o país compunha o grupo das dez economias mais ricas do mundo, 

a miséria social e econômica das camadas populares acompanhara 

contraditoriamente o crescimento da riqueza, atingindo elevada massa da 

população; e o regime militar ‗entrega‘ o governo dentro da ordem para o 

estabelecimento da ‗transição democrática‘ que se consuma com as eleições 

presidenciais de 1989‖. 

O autor conclui a tese, ao examinar a política educacional nacional para o 

ensino médio e profissional, pretendendo compreender a relação entre a educação e 
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a sociedade no Brasil. 

O autor relata que de maneira alguma, com seu estudo, pretende 

aprofundar a análise de inúmeros problemas educacionais e sociais brasileiros que 

considera fundamentais para o entendimento da relação entre educação e 

sociedade. Mesmo quando busca compreender o Estado brasileiro e suas relações 

com o capital financeiro, a intenção não foi realizar uma análise das concepções de 

Estado e a formação do próprio estado brasileiro. 

As políticas sociais constituem-se o resultado de mediações que o Estado, 

sob o domínio e pilar do capital, é capaz de realizar. A política educacional é um 

componente da política social. Contraditoriamente os trabalhadores estão 

subordinados ao poder do capital, que requer ou subordina constantemente as 

qualificações e os requisitos educacionais, e, ao mesmo tempo, promove a sua 

substituição ou destruição, resultante do processo de produção que cada vez mais 

concentra trabalho morto e diminui a necessidade de trabalho vivo, ao subordinar 

intensamente as habilidades, as qualificações, as técnicas, a ciência e a tecnologia 

aos ditames insaciáveis da acumulação de capital. 

Assim, compreende-se que a meta final de humanização das relações 

sociais passa pela superação de relações capitalistas, como uma grande 

necessidade social da existência humana. 

A próxima etapa será apresentarmos os autores que fizeram parte da 

fundamentação teórica desta tese B. Após o levantamento dos dados, faremos a 

reapresentação dos autores através do gráfico 8 e 9. Com o gráfico 10 mostraremos 

os autores mais citados, a partir de um critério de organização usando como método 

os que forem mencionados quatro vezes ou mais no decorrer da pesquisa. 

O gráfico 8 apresenta os autores que fundamentaram a Tese B, desde 

Arrighi até Giddens, bem como os relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e do Banco Mundial (BM), os quais foram referenciados entre os autores. Tais 

relatórios são, na realidade, elaborados por equipes técnicas destas organizações, e 

devido à sua relevância de citação foram elencados entre os autores com o objetivo 

de facilitar a visualização dos gráficos. 
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Gráfico 7 – Número de autores que fundamentaram a Tese B  
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O gráfico 9 apresenta os autores que fundamentaram a Tese B, desde 

Harvey até Willamson. 

 

Gráfico 8 – Número de autores que fundamentaram a Tese B  
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O gráfico 10 apresenta os autores que foram citados quatro vezes ou 

mais, bem como os relatórios do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial (BM), os quais foram referenciados entre os autores.  

 

 Gráfico 9 – Autores citados mais de quatro vezes na Tese B 
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geral encontra-se no Departamento de Filosofia e História da Educação da 

Universidade Estadual de Campinas. Tem experiência na área de Educação, com 

ênfase na área de Política e Administração de Sistemas Educacionais e no Ensino e 

Pesquisa na área de Filosofia e História da Educação, dedicando-se aos seguintes 

temas: Política Educacional, Historiografia, História da Educação, Administração 

Educacional e Financiamento da Educação Básica. (Dados retirados do Curriculum 

Lattes do CNPq). 

A autora desenvolveu sua metodologia sobre o estudo da problemática da 

municipalização do ensino do 1° grau no Município de Caxias – Maranhão. Este 

trabalho a motivou a dar início ao mestrado em Educação na Universidade Estadual 

de Campinas a fim de aprofundar-se nos Fundamentos Históricos de concepção 

Gramsciana. De acordo com tal concepção, "história e filosofia são inseparáveis, 

formam um bloco". 

A intenção de sua pesquisa foi manter a união entre o pensamento e ação, 

considerando-se que dentro da história da política e da economia existe ação dos 

homens de forma a determinar as condições materiais da sua existência dentro da 

sociedade. 

Quando a autora retornou para a Universidade Estadual do Maranhão, 

manteve seu foco em elaborar projetos de integração de cursos de licenciatura da 

Unidade de Estudos de Educação com as escolas de 1° grau da rede pública. 

Obteve parceria de um grupo de educadores interessados neste projeto; estes, por 

sua vez, desenvolveram ações pedagógicas e políticas para a organização dos 

professores de 1°, 2° e 3° graus pela transformação da escola pública, mesmo diante 

do tradicionalismo do sistema político e educacional do Estado. 

Nesse período, suas ações estavam todas voltadas à concepção da 

importância político-pedagógica da escola segundo Gramsci. Seus escritos refletiam 

sobre a situação da escola pública destinada aos segmentos das classes sociais 

menos favorecidas economicamente no Estado do Maranhão e no Município de 

Caxias, onde exercia suas atividades educacionais. Devido a essa diferença de 

realidade social interferindo na qualidade da educação, a autora foi conduzida a 

refletir sobre o Programa de Descentralização e de Municipalização do Ensino do 

Governo do Estado do Maranhão, implantado em 1983 pela Secretaria Estadual de 

Educação. 

De acordo com a autora, a realidade educacional do Maranhão não era 
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uma realidade particular deste Estado. Por este motivo, deu início ao processo de 

investigação sobre a Municipalização do Ensino, procurando estabelecer as 

conexões com a realidade desse nível de ensino, no âmbito do país e, portanto, das 

políticas educacionais destinadas ao 1º grau. Segundo a pesquisadora, os problemas 

no sistema educacional brasileiro pioraram durante mais de vinte anos. Para poder 

avaliar o impacto dessa realidade, haveria a necessidade de realizar um estudo 

demonstrando a natureza política, bem como os seus desdobramentos no processo 

de organização e funcionamento do Estado, principalmente mediante seus aparelhos 

ideológicos e repressivos no âmbito Federal e Estadual e suas implicações concretas 

na legitimação dos poderes local e central, para manter a conservação do sistema 

econômico-político vigente. 

Conforme relata a autora, vários pesquisadores brasileiros e latinos se 

debruçaram sobre a municipalização para melhor compreendê-la. Dessa forma, 

conseguiu tornar viável a tomada de conhecimento das dimensões e dos aspectos 

dessa política destinada ao ensino de 1º grau, desde a promulgação da Lei 5.692/71. 

Retomou sua pesquisa anterior sobre a administração da educação, com o objetivo 

de avançar e refletir sobre o modo de organização e funcionamento do sistema 

educacional brasileiro como um produto histórico, além das perspectivas de 

superação dos aparelhos coercitivos e hegemônicos do setor da educação, herdados 

do regime autoritário, que constituem fatores de atraso no processo de 

democratização do país. 

Conforme a autora aprofunda-se na pesquisa da municipalização, as 

dificuldades vão surgindo, a ponto de tornarem-se quase intransponíveis pela 

existência de dados e dos documentos fundamentais para o referido estudo. Esses 

dados foram produzidos pelo governo federal por suas próprias instâncias que, por 

sua vez, constituíram de parte dos seus acervos particulares. Foi recrutado um 

grande número de técnicos que, conforme a autora, se envolveram na elaboração e 

execução de todo o projeto. A autora acredita que pudesse haver certa manipulação 

nas informações necessárias ao andamento do trabalho; relata que houve também o 

extravio de documentos oficiais durante a mudança dos órgãos para novos prédios, 

ou que simplesmente foram descartados como materiais ultrapassados. Todas essas 

interferências impediram que se tornassem de domínio público as medidas 

decorrentes das políticas, seus custos e seus resultados. 

De acordo com a autora, o referido objeto de pesquisa e seu contexto 
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assustam devido à sua essência multiforme, o que dificulta sua apreensão. 

O objetivo de sua tese foi demonstrar, a partir da década de 70, após a 

promulgação da Lei 5.692/71, que a política educacional para o ensino de 1º grau 

tem sido traçada no âmbito de projetos federais implantados sobretudo em estados 

do nordeste com o objetivo de induzir a municipalização do ensino, transferindo 

encargos para o município, sem que se realizasse um investimento financeiro 

satisfatório nessa instância. Em contrapartida, a União efetuou uma política de 

centralização de recursos a nível federal, enquanto adotava a descentralização a 

nível do sistema educacional. 

 A autora menciona os seguintes projetos que se destacaram: o 

Promunicípio, o Edurural, o Polonordeste, Pronasec e o Projeto Nordeste, que foram 

financiados pelo Banco Mundial, trazendo concepções e diretrizes educacionais 

definidas, a priori, por essa instituição. 

―Na medida em que se aprofundam os estudos sobre a política de 

descentralização do atual governo toma parte na "autonomia" da escola. Conforme 

anúncio de algumas medidas do Ministério de Educação, torna-se importante a 

participação de pesquisadores com o objetivo de analisar essa realidade da 

educação brasileira e, além disso, elaborar um projeto alternativo de funcionamento 

do sistema nacional de educação, capaz de introduzir uma nova concepção de 

centralismo democrático e de educação revolucionária, de modo a fortalecer o 

processo histórico de construção de uma sociedade socialista‖. 

A autora cita Marx ao demonstrar a necessidade de progresso no objeto 

de pesquisa tanto empírica, quanto por debates e discussões sociais com seus 

interlocutores. A seqüência de produção do autor é uma evidência desse fato: 

―Grundrisse‖, ―Contribuição à Crítica da Economia Política‖ e, finalmente, ―O capital‖. 

―Este autor desvendou o processo histórico de acumulação do capital, pela 

descoberta do processo de trabalho que cria o valor e a mais-valia. Segundo ele, o 

trabalho é concreto e abstrato, que se modifica pela passagem da quantidade para a 

qualidade e que produz tanto mercadorias, as quais também se modificam, mudando 

seus valores num circuito contínuo de produção, distribuição e circulação, no qual o 

singular é subsumido no todo, o trabalho vivo é absorvido pelo trabalho morto, que se 

recria e através do qual os homens e as mercadorias se autonomeiam e se 

confundem‖. 

O objetivo inicial da pesquisa de Marx era analisar as questões jurídicas e 
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as análises que progrediram às questões econômicas e sociais. A partir deste ponto, 

a perspectiva se voltou para uma revisão crítica da Filosofia do direito de Hegel, 

concluindo que a Economia Política seria a chave para o entendimento da sociedade 

burguesa. Após coletar todas as informações necessárias para sua pesquisa, 

defrontou-se com os economistas ingleses. 

Marx conseguiu apreender a mercadoria como a chave do processo de 

produção e reprodução do capital, porque buscou esse dado na sua forma mais 

desenvolvida, ou seja, identificou onde a sua realização ocorria de forma mais plena. 

Esse fato histórico é que permitiu a Marx defrontar-se com as explicações dos 

economistas ingleses, e não com as dos economistas alemães. 

Neste ponto de avaliação, é identificado o processo de produção da mais-

valia, o que dá início a uma era na qual o lucro é o fator mais importante nas 

transações comerciais; este se caracteriza pela exploração e alienação dos 

trabalhadores. 

A autora interessou-se por compreender a visão de Marx, em que ―o 

histórico não é cronológico e que o lógico pode existir fora do processo da história. 

Marx interferiu na estrutura da sociedade burguesa através da análise das relações 

de produção que nela se estabelecem, como as relações de produção que se 

estabeleceram, em que o desenvolvimento possível somente se dava através das 

formas subordinadas, tais como a agricultura, a renda imobiliária e a propriedade 

comunal. Todas essas formam sociedades pregressas que futuramente serão 

elementos rearticulados, como a propriedade comum‖. 

―Para Marx é contraditório pensar na ordem das categorias como uma 

ordem de sucessões na história. Dialeticamente, o que está em questão é a relação 

existente entre as categorias na sociedade burguesa, porque é nela que o capital 

constituiu-se como ponto de partida e também como ponto de chegada. Depois de 

ter desvendado a mercadoria e seu modelo de produção capitalista, Marx 

desmistificou a ―fábrica de ilusões burguesas‖. Essa atitude, porém, foi renegada 

pelos burgueses, que a tomaram como sendo uma heresia e posteriormente vieram a 

eliminar esse tipo de análise histórico-econômica. 

Segundo a autora, a categoria de municipalização compreende alguns 

pontos, os quais são:  

analisar o município como parte de um todo complexo de relações 

econômicas, políticas e administrativas. Este todo produz uma dicotomia entre os 
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poderes locais e o poder central; 

 avaliar as experiências de municipalização realizadas pelos diferentes 

estados da federação que compreendem a medida que constitui a política de 

democratização da educação básica para crianças de classes trabalhadoras; 

 estudar até mesmo o processo de subtração desse direito fundamental, 

as comunidades menos favorecidas e segmentos excluídos da sociedade. Busca-se 

estabelecer os processos de municipalização do governo federal e do governo 

estadual dos programas de hegemonia dos grupos econômicos e políticos, que 

detêm a direção do país e que se revezam no bloco do poder constituído;  

 reconhecer a importância do educador e da sua formação dentro do 

contexto social, e as possibilidades de superação da organização escolar e da 

municipalização;  

compreender a importância da municipalização e sua necessidade, bem 

como avaliar se há equívocos na análise desse movimento, sem avaliar a 

significância histórica da construção do centralismo burocrático e democrático.  

Todos esses pontos de discussão formam importantes bases dentro do 

processo de investigação e desenvolvimento, como se o objeto de pesquisa pudesse 

ultrapassar níveis de aparência e alcançasse condições reais e necessárias para a 

municipalização. 

A autora explana sobre a identificação do processo de investigação da 

municipalização, que deverá alcançar um nível de aprofundamento para atingir as 

escolas e os sistemas estaduais e municipais, que vislumbra a desconstrução do 

sistema educacional brasileiro, principalmente após a aprovação do Projeto de LDB e 

de Darcy Ribeiro. 

O segundo capítulo da tese trata sobre a ―Descentralização e 

Regionalização no Brasil e os Caminhos da Municipalização‖, como um caminho 

utilizado para acelerar a transferência de encargos da União para os Estados e 

Municípios. Este processo criou instrumentos que o Governo Federal utilizou em 

diferentes projetos, quase todos com as mesmas finalidades. Um deles permitiu a 

desorganização do sistema educacional brasileiro, ao mesmo tempo em que se 

consolidava um tipo de organização burocrática adequada aos interesses dos grupos 

dominantes. 

Ao analisar estes projetos, sua elaboração e execução, nos capítulos 

III, IV e V, a autora evidenciou-se com a reprodução de procedimentos semelhantes, 
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incluindo os vícios institucionais, nos diferentes projetos, num período continuado, 

por duas décadas, no caso de alguns projetos como o Projeto Nordeste. 

Desresponsabiliza as intuições governamentais centrais, com a educação pública de 

qualidade destinada às classes populares, sem criar a nível local as condições 

necessárias à implantação de um processo efetivo de democratização da educação 

básica. 

No Capítulo VI, a autora avalia os processos políticos 

desenvolvidos para a elaboração de uma Nova Lei de Educação, que vem ocorrendo 

em vários países da América Latina, como Peru, México, Argentina, Colômbia e 

Brasil. Ela afirma que os responsáveis por este processo foram as instituições 

organizadas pelos professores e estudantes, que estabeleceram um diálogo e uma 

aliança com os setores da sociedade política mais caracterizados em posições de 

centro e de esquerda.  

Ao final desta pesquisa, a autora salienta a importância do debate e o 

significado político da sua socialização com a geração dos novos educadores no 

processo de elaboração e tramitação da LDB e no Fórum Nacional em Defesa da 

Escola Pública.  

―Embora não se adote a ideologia simplista de que a educação constitui-se 

somente como alavanca da transformação social, também não se considera como 

realista a perspectiva que minimiza a escola como espaço da construção de 

elementos culturais da hegemonia da classe trabalhadora‖.  

Em sua conclusão, a pesquisadora efetua um apanhado geral de tudo que 

foi realizado dentro da temática da Municipalização que ocupou espaço no debate 

educacional, desde a década de 50, destacando entre os educadores, nomes como 

Anísio Teixeira e Paulo Freire, devido ao fato de suas metodologias se desdobrarem 

na tese ora analisada e contribuírem com seu objeto.  

O que despertou o interesse da autora foi o fato de a 

municipalização constituir-se como tema presente em vários momentos da história da 

educação nacional, bem como o fato de grande número de educadores 

conservadores e progressistas terem se unido na luta pela municipalização do 

ensino. A autora ressalta, em sua linha de pesquisa, a importância fundamental do 

município como parte constituinte de um sistema maior. Dessa forma, somente a 

articulação nacional dos municípios numa perspectiva progressista poderá 

possibilitar o estabelecimento de uma correlação de forças mais favoráveis ao 
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atendimento das prioridades educacionais das classes trabalhadoras definidas num 

Plano Nacional de Educação. 

Conforme a autora, ―A educação nos municípios implica em uma ação 

conjunta dos governos federal, estadual e municipal no sentido de encaminhar 

soluções para os seus problemas nessa dimensão mais ampliada‖.  

―Mesmo que o pensamento neoliberal tenha sido difundido a nível mundial, a história 

em movimento não se deixa aprisionar pelo modelo. No entanto, como a realidade e 

rebeldia rompem com o pensamento burguês, em breve será possível vislumbrar a 

rearticulação dos elementos da contra-hegemonia que parecem ter sido destruídos. 

Perspectivamente, todos os educadores que aceitam o desafio da 

transformação e da superação do status podem acelerar o processo de 

redefinição das políticas educacionais, alimentando o debate crítico e 

responsável sobre as medidas adotadas pelo atual governo, de forma a 

minimizar os seus efeitos que agravarão o processo de desconstrução do sistema 

educacional brasileiro. Se os educadores se intimidarem e se acomodarem com o 

atual modelo, tornar-se-ão indiferentes em relação à utopia da sociedade socialista‖. 

 A próxima etapa será apresentarmos os autores que fizeram parte da 

fundamentação teórica desta tese C. Mostraremos os autores citados e os 

respectivos anos de edição de suas obras, bem como o número de vezes que esses 

autores aparecem no decorrer desta pesquisa (gráficos 11 e 12). Com o gráfico 13, 

mostraremos os autores que mais foram citados, a partir de um critério de 

organização que considera aqueles mencionados quatro vezes ou mais no decorrer 

da pesquisa. 

O gráfico 11 apresenta os autores que fundamentaram a Tese C, desde 

Abib até Minterisudene, bem como o relatório do MEC, o qual foi referenciado entre 

os autores.  
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Gráfico 10 – Número de autores que fundamentaram a Tese C 
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O gráfico 12 apresenta os autores que fundamentaram a Tese C, desde  

Neumann até Winckler&Neto.  

 

Gráfico 11 – Número de autores que fundamentaram a Tese C 
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utilizado pelo autor (Folha de São Paulo). 

 

Gráfico 12 – Autores citados mais de quatro vezes na Tese C 
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Conforme a autora, tal metodologia deu-se através de estudos que foram retirados 

no interior de duas pesquisas: Avaliação do processo de implementação do projeto 

de inovações no ensino básico e de algumas medidas da Escola-Padrão e Avaliação 

da descentralização de recursos do FNDE e da merenda escolar – realizadas pelo 

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP / UNICAMP). Suas pesquisas 

buscavam apreender os processos de implementação de políticas e programas 

educacionais nas escolas públicas, cujo foco analítico era a avaliação dos 

condicionantes dos êxitos ou dos fracassos da implementação dos projetos 

educacionais. 

Durante a segunda pesquisa realizada pela autora, em (1996), introduz-se  

um novo olhar sobre o professor com o objetivo de coletar o material empírico que 

pudesse ser analisado na tese de doutorado. Seus referenciais foram construídos a 

partir das observações e entrevistas realizadas durante os anos de 1996, 1997 e 

parte de 1998, por meio de visitas realizadas duas vez por mês, durante  os dois 

primeiros anos a cada uma das dez unidades escolares estaduais, totalizando 

trezentas e vinte visitas. A autora observou reuniões de professores, de pais, da 

Associação de Pais e Mestres, do Conselho de Escola, o Trabalho Pedagógico 

Coletivo (HTPC) e as situações informais nos recreios, na sala dos professores e no 

pátio, nas entradas de alunos e de professores. As entrevistas eram realizadas a fim 

de compreender como os professores interagiam com as propostas governamentais. 

A partir dos acontecimentos observados, a intenção da autora era compreender as 

significações que os próprios sujeitos atribuíam aos acontecimentos. 

No que se refere à política educacional elaborada pelo BM, a autora 

utilizou os Relatórios de Desenvolvimento Mundial publicados (Poverty, 1990): O 

desafio do desenvolvimento (1991); O trabalhador e o processo de integração 

mundial (1995); Do plano ao mercado (1996); O Estado num mundo em 

transformação (1997). Também utilizou um memorando do presidente do Banco 

Mundial sobre uma Estratégia de Assistência ao País (1997) – Country Assistence 

Strategy (CAS), dirigido ao Brasil, publicado pela Rede Brasil sobre Instituições 

Financeiras; e, por fim, o estudo de Prioridades e estratégias para a educação 

(1996), publicado em inglês em 1995. 

Seu doutorado teve como ponto de partida as indagações que foram 

sendo construídas na trajetória de sua pesquisa, desde o mestrado. Eram 

fundamentalmente questões referentes à eleição pelos pesquisadores da área de 
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educação de determinadas categorias analíticas sobre o trabalho docente que 

privilegiavam a polaridade entre força de trabalho e prática pedagógica. 

O objetivo de sua tese foi analisar as relações entre o sistema educacional 

implementado pelo governo estadual, no período entre 1995 e 1998, em São Paulo, 

e as concepções de política educacional formuladas pelo Banco Mundial, com a 

opinião dos professores das escolas públicas sobre tais políticas, contextualizadas 

com as mudanças sociais e políticas das duas últimas décadas.  

A autora utilizou-se de dois focos analíticos: o primeiro refere-se ao receio 

à racionalidade econômica e burocrática presente nas políticas educacionais do 

Banco Mundial e sua atuação junto ao projeto educacional do Estado de São Paulo; 

o segundo tem como objetivo a compreensão da concepção elaborada pelos 

professores sobre as medidas e os sistemas educacionais implantados pela 

Secretaria de Educação nessa segunda metade da década de noventa. 

De acordo com a autora, no Brasil a colaboração tecnológica e financeira 

dos organismos multilaterais, em especial o Banco Mundial, sendo experiente no 

ramo educacional, tem influência visível na estruturação da política e da educação 

que atualmente estão sendo implementadas no país e em São Paulo. ―No campo de 

ação do governo brasileiro e paulista, como no Banco Mundial, em relação ao tema 

da necessidade de aceleração das mudanças educacionais, no qual é discutido o 

caráter político e as desigualdades sociais, dentro dos contextos de políticas de 

ajustes neoliberais, este debate se insere num campo de poder que tem como 

objetivo elaborar alguns consensos e tornar o processo em curso irreversível.  

No campo da educação, a autora coloca o poder público como atributo das 

concepções presentes na escola, na universidade, no sindicato e as reconstitui de 

forma a proporcionar uma legitimação de uma racionalidade da política educacional. 

A autora baseia este trabalho na hipótese de que, embora desenvolvidas 

variadas tentativas do Estado para ter controle sob as atividades educacionais, é 

incerto que profundas modificações tenham sido causadas no ensino, considerando 

importante o acompanhamento, o conhecimento de como os professores reelaboram 

seu trabalho, conforme as mudanças que lhes são propostas.  

A autora relata em sua pesquisa que a partir da ampliação e das reformas 

na educação, houve significativas mudanças sociais na década de setenta no Brasil. 

Menciona a teoria de Louis Althusser (1975) como uma teoria de referência às 

ideologias, através do debate sobre as reformas e sua participação no descrédito na 
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instituição escolar, nas quais a escola tinha importante papel. As pesquisas sobre 

educação no Brasil foram visivelmente marcadas pelas relações entre desigualdades 

educacionais e reprodução sócio-cultural de matriz marxista. É nesse conjunto que a 

autora coloca como sendo questionável a associação da educação escolar à 

ideologia, à dominação e à hegemonia.  

Conforme a autora, foram feitos diversos estudos sobre a política 

educacional brasileira, sustentados em exames legislativos e administrações do 

governo, com os quais se buscava apreender os objetivos explícitos nas medidas 

governamentais e as intenções subjacentes (GOUVEIA, 1985, 1989; CUNHA, 1987). 

―Ao concluírem que a educação escolar reproduzia a desigualdade social 

na década de setenta, as teorias reprodutivistas encontraram um caminho nos 

recém-criados programas de pós-graduação em educação. Como consequência 

dessas análises, mudam o ponto de origem da desigualdade social para a escola, e o 

professor começa a ser o responsável pelo atraso educacional do Brasil; difunde-se a 

ideia de que a mudança social proposta nos estudos da década anterior era 

impossível; na década seguinte, recupera-se a ideia de que a escola desencadearia 

mudanças sociais desejáveis‖.  

A autora divide sua pesquisa em cinco capítulos: O primeiro capítulo trata 

sobre a Educação brasileira – ―Educação brasileira: um direito?‖. A autora discute 

como o direito à educação está sendo ameaçado, evidenciando, primeiramente, o 

aumento das desigualdades sociais no Brasil, e como as mudanças econômicas e 

políticas vivenciadas pelo país se tornaram um terreno fértil para o neoliberalismo. 

No segundo capítulo a autora trata sobre a política educacional do Banco 

Mundial, relatando os métodos apresentados por esse organismo voltados para 

educação, nos países em desenvolvimento, tais como, o Brasil, tendo como objetivo 

apreender os fundamentos da racionalidade econômica e burocrática no debate em 

torno das relações entre educação e desenvolvimento. 

No terceiro capítulo a autora analisa a política educacional do Estado de 

São Paulo – ―Educação: direito ou serviço?‖, partindo da compreensão de que a 

educação é essencial para o desenvolvimento, como fator que possibilita a redução 

das desigualdades educacionais, conforme proposto pelo Banco Mundial. Analisa, 

ainda, as concepções presentes nos projetos de reforma do Estado e da educação. 

No quarto capítulo a autora analisa a racionalidade econômica e a política 

educacional do Estado de São Paulo, penetrando no projeto de reforma educacional 
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paulista, no período de 1995 a 1998, mostrando como a educação está junto à 

racionalidade econômica e como os professores interagem com o programa 

―Reorganização das Escolas da Rede Pública Estadual‖, é uma síntese da política 

educacional paulista. 

No quinto capítulo a autora reflete sobre a intensificação do trabalho 

docente e a política educacional do Estado de São Paulo, buscando compreender as 

relações entre a política educacional e as condições de trabalho dos professores do 

ensino básico, visitando as escolas selecionadas em sua pesquisa. 

A autora conclui sua pesquisa implementado um conjunto de medidas e 

programas educacionais no período compreendido entre 1995 e 1998, no Estado de 

São Paulo. Pautou-se em três eixos articuladores: a educação compreendida como 

serviço; a educação portadora de racionalidade econômica e o professor entendido 

na dimensão instrumental.  

A Autora, por meio de sua análise sobre as relações entre o projeto 

educacional implementado pelo governo estadual e as concepções de política 

educacional formuladas pelo Banco Mundial, conclui que há duas concepções que se 

opõem quanto aos fins da educação e os caminhos para atingi-los, tomando como 

base o contexto das mudanças sociais e políticas que ocorreram nas duas últimas 

décadas.  

A primeira concepção, de acordo com a autora, é defendida pelo Banco 

Mundial e pela Secretaria de Estado da Educação, educação para a produtividade, 

em que se compreende a educação como instrução e desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos que permitam aos estudantes o ingresso ou sua 

permanência no mercado de trabalho, tendo como ênfase o processo educacional 

como acumulação de capital humano. Nesse sentido, cada estudante é 

compreendido com capacidade de produção potencial, e o desenvolvimento desta 

potencialidade exige o esforço dos professores e das famílias. A educação como 

provedora da produtividade dos indivíduos tornaria um dos fatores mais importantes 

para elevar o produto social e, consequentemente, reduzir a pobreza. A política 

educacional paulista compreende o professor como um provedor de informações que 

mede custos e benefícios, decorrente dessa concepção de educação. 

A segunda concepção, de acordo com a autora, tomando-se os 

depoimentos dos professores e professoras, compreende a educação na sua 

dimensão formativa, com o objetivo de exercício de direitos e participação social. 
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Para os docentes, a educação garante aos estudantes a chance de resolverem 

problemas que a vida ou que a sociedade lhes colocam, durante e depois do 

processo de escolarização, portanto para além dos problemas apresentados pelos 

projetos de produtividade no trabalho. 

De acordo com as pesquisas feitas com os docentes, a autora coloca que 

há um grau de desconfiança no componente ideológico por trás das opções ou 

escolhas realizadas pela Secretaria de Educação. Entretanto, tais docentes são 

movidos pelo sentimento de incompetência para propor alternativas às decisões 

emanadas pelo poder público estadual. 

A autora relata as representações que os formuladores da política 

educacional elaboraram, isto é, representações que colocam o professor como 

responsável pelas mazelas do ensino público. Essas representações são herança 

trágica das pesquisas educacionais, que responsabilizaram a escola como 

reprodutora das desigualdades sociais. 

Conforme a autora, dentre todas as medidas e os programas 

educacionais, a Reorganização das Escolas da Rede Pública Estadual foi a que 

maior impacto provocou sobre as condições de trabalho docente. Suas principais 

consequências foram a desagregação de coletivos de professores, o aumento de 

número de alunos nas salas de aula e a demissão de professores com vínculo de 

emprego temporário. Esse programa, associado à mudança nas grades curriculares 

e ao plano de carreira, intensificou o trabalho docente. 

―A reforma educacional paulista colocada em prática, desde 1995, tinha 

duas dimensões: a primeira era a necessidade de aumentar a produtividade do 

trabalho docente; a segunda era a mudança nos padrões de gestão do sistema 

educacional. Essas duas dimensões se traduziram nos programas de Reorganização 

das Escolas da Rede Pública Estadual e Parceria Educacional Estado e Município 

(municipalização) e nas medidas Correção do Fluxo Escolar (em especial, os ciclos), 

Reorganização das Grades Curriculares e Plano de Carreira‖. 

Conforme é relatado na pesquisa ora tratada, os professores, a partir 

deste conjunto de medidas e programas, tiveram diminuição das Horas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo e, proporcionalmente, aumento do número semanal de horas-

aula com alunos; diminuição do número de aulas da disciplina, com cada turma, e 

consequente aumento do número de turmas; e, por fim, o aumento do número de 

alunos em cada turma decorrente da otimização do uso do espaço físico. O resultado 
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visível foi a intensificação do trabalho docente que, da ótica da política educacional, 

alavancou a produtividade do sistema de ensino. As medidas de Correção do Fluxo 

Escolar, em especial a Progressão Continuada (Ciclos), associadas ao processo de 

intensificação do trabalho docente, retiraram dos professores o controle sobre o 

processo pedagógico. 

As pesquisas da autora, realizadas em dez escolas públicas estaduais em 

cinco municípios diferentes, revelam professores e professoras ressentidos, 

constrangidos e, também, resignados diante da intensificação do seu trabalho, da 

expropriação do controle sobre o processo pedagógico e da culpabilização pela 

ineficiência do sistema educacional. 

A autora trata da reforma educacional que, ao tentar recriar a realidade 

escolar a partir da ótica da racionalidade econômica, ignorou as experiências e as 

tradições que constituem as ações educativas dos professores e professoras nas 

escolas. A reforma paulista, ao instituir o confronto entre o conhecido e a mudança, 

negou a concepção de que escola existe a partir daqueles que dela participam: os 

alunos e os professores.  

A autora conclui tomando as palavras de BRUNI (1991): ―Apenas como 

princípio orientador, digamos que o trabalho intelectual é o exercício de um 

pensamento em atitude, não de cumprir uma tarefa, mas, antes, de propor uma 

tarefa. Com esta observação já poderíamos identificar os primeiros traços de uma 

diferenciação temporal: ao cumprir uma tarefa, o tempo da execução se impõe; pode 

ser dividido, serializado, é tempo da sucessão e da ordenação racional de gestos 

precisos, e toda a produtividade por ai se realiza‖. 

Sua pesquisa observa que os professores e professoras resistem às 

tentativas de reduzir a educação escolar à lógica da racionalidade econômica, de 

intensificação do trabalho docente e de expropriação do controle sobre o processo 

pedagógico. Essa resistência se expressa nos ressentimentos, nos 

constrangimentos, no "mal-estar" dos professores e na busca do significado da 

docência a partir das relações afetivas com seus alunos. Esse movimento dos 

professores e professoras, nas escolas, entre a resignação e o ressentimento 

evidencia um estreitamento da esfera pública, entendida na sua dimensão da 

política, do debate e da divergência. O desafio a ser enfrentado pelos docentes foi a 

reinvenção da política como espaço de criação. 

A próxima etapa será apresentarmos os autores que fizeram parte da 
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fundamentação teórica desta tese. Iremos mostrar os autores citados e as 

respectivas datas de suas obras, bem como o número de vezes que esses autores 

aparecem no decorrer desta pesquisa. Após o levantamento dos dados, por meio do 

gráfico 14 e 15, faremos a representação dos autores divididos em dois gráficos 

para facilitar na visualização. Com o gráfico 16 mostraremos os autores que mais 

foram citados, a partir de um critério de organização que considera aqueles 

mencionados quatro vezes ou mais no decorrer da pesquisa D. 

O gráfico 14 apresenta os autores que fundamentaram a Tese D, desde 

Aglietta até Guimarães, bem como os relatórios do Banco Mundial (BM), os quais 

foram referenciados entre os autores. 
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Gráfico 13 – Número de autores que fundamentaram a Tese D  
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O gráfico 15 apresenta os autores que fundamentaram a Tese D, 

desde Aglietta até Williams. 

 

Gráfico 14 – Número de autores que fundamentaram a Tese D  
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O gráfico 16 apresenta os autores que foram citados quatro vezes ou 

mais na fundamentação da tese D. 

 

Gráfico 15 – Autores citados mais de quatro vezes na Tese D 
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3. BANCO MUNDIAL E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA NAS TESES DEFENDIDAS 

NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) NA ÁREA DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E ECONOMIA 

 

Neste terceiro capítulo trataremos sobre as teses da área de Ciências 

Sociais e Economia. Iremos trabalhar os mesmos aspectos que foram abordados no 

segundo capítulo: identificaremos a problemática e o objetivo de cada uma delas 

através de seus resumos; abordaremos a discussão dos temas; apontaremos os 

autores que mais se destacaram e contribuíram com as pesquisas, além de 

explicitarmos a metodologia utilizada no desenvolvimento das investigações e suas 

principais conclusões, com o objetivo de verificarmos quais foram as interferências 

do Banco Mundial na Educação Brasileira, de acordo com cada autor na área de 

Ciências Sociais e Economia. A seguir, tornamos a citar as teses relacionadas a 

estas áreas renomeadas para melhor visualização: Tese E (As Políticas de Ajustes 

Estruturais na América Latina) – ―Economia, poder e influências externa: O Grupo 

Banco Mundial e as Políticas de Ajustes Estruturais na América Latina, nas Décadas 

de Oitenta e Noventa‖- Autor: Jaime Cesar Coelho – Tese de Doutorado em Ciências 

Sociais - Sob a orientação do Prof. Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz – Defendida 

em 13 de dezembro de 2002 – Área de Ciências Sociais; Tese F – ―A Questão Social 

e os Limites do Projeto Liberal no Brasil‖ – Autor: Denis Maracci Gimenes – Tese de 

Doutorado apresentada ao Instituto de Economia – Sob a orientação do Prof. Dr. 

Carlos Alonso Barbosa de Oliveira – Defendida em 08 de março de 2007 – Área de 

Economia. 

 

3.1 Tese E - As Políticas de Ajustes Estruturais na América Latina 

 

O estudo da tese E se inicia descrevendo um pouco sobre o autor Prof. Dr. 

Jaime Cesar Coelho. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (1990), Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (1993), Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de 

Campinas (2002), Pós-Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina (2005), é 

Professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Possui experiência na área de 

Relações Internacionais e Economia, com ênfase em Economia Internacional, 

lecionando os seguintes temas: Banco Mundial, economia internacional, política 
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econômica, reformas econômicas e instituições financeiras multilaterais. Também 

coordena o Núcleo de Economia e Política Externa (NEPEX) e o curso de Relações 

Internacionais, ambos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Atualmente, o professor está realizando duas pesquisas. Na primeira, 

intitulada ―Estudos sobre a Reforma Financeira Internacional no Instituto Nacional de 

Estudos sobre os EUA/CNPq‖, atua como coordenador; na segunda, pesquisa 

intitulada ―Estados Unidos: Impactos de suas Políticas para a reconfiguração do 

sistema internacional‖ (Projeto Renato Archer), atua na equipe coordenada pelo Prof. 

Dr. Tullo Vigevani. (Dados retirados do Curriculum Lattes do CNPq, disponível no site 

http://lattes.cnpq.br/). 

Sua pesquisa é iniciada a partir da ideia de enfatizar a estruturação de sua 

tese, desde uma perspectiva que engloba a análise da gênese institucional, do papel 

da instituição em questão, de suas amarras estruturais e do exercício do poder de 

influenciar os destinos de várias nações. 

O autor utiliza a história como ferramenta para análise desta tese, das 

relações de poder no âmbito da pesquisa da instrumentalização institucional como 

mecanismo de dominação. Uma análise abrangente é feita em termos de tempo, 

espaço e do objetivo a seguir. O autor trata especificamente de duas décadas, 

recorrendo quando necessário a outras, como histórias estruturantes daquilo que ele 

deseja apresentar. Observa-se também que há na escolha de um objeto e na 

observação empírica uma escolha metodológica, na qual se acredita que a 

observação de fatos concretos pode resultar em ―insights” teóricos, ao contrário de 

uma perspectiva puramente dedutivista. 

A tese é dividida pelo autor em quatro capítulos e uma conclusão geral. 

No primeiro capítulo é feita uma descrição do Grupo Banco Mundial, da maneira 

como se organiza, em que contexto histórico foi criado, quais suas atribuições e, 

portanto, seus vínculos dentro do sistema de Estados. No segundo capítulo, o autor 

propõe a verificação da temática do desenvolvimento ao longo da história do Banco 

e a relação entre os temas, projetos e o poder no interior da instituição. Também 

buscou identificar a relação entre a hierarquia interna da instituição e a hierarquia 

entre os diferentes Estados Nacionais. No terceiro capítulo, o autor comenta, através 

da descrição e da análise, a gênese dos programas de ajustamento estrutural, 

dentro do contexto da crise periférica, em espécie da crise da dívida latino-

americana. Além disso, evidencia como os programas de ajuste na periferia são 
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consequência de um amplo processo de ajuste no centro da acumulação. 

No quarto capítulo é analisada a emergência do que se convencionou 

chamar de ―consenso latino-americano‖. 

O autor dá a devida importância ao papel do Grupo Banco Mundial nessa 

elaboração simbólica, bem como aos desdobramentos das políticas adotadas em 

termos de relações de poder e influência externa. 

Seu objetivo foi analisar a relação entre a economia, o poder político e a 

influência externa, com foco no Grupo Banco Mundial e os Programas de 

Ajustamento Estrutural na América Latina, além de buscar o entendimento das teses 

defendidas por essas organizações multilaterais e os mecanismos pelos quais estas 

puderam ser introduzidas no continente latino-americano. 

 O autor realizou um estudo em que se reportou às décadas do século XX, 

fundamentando-se na grande transformação regional, caracterizada pela ruptura com 

o desenvolvimentismo e a ascensão do credo liberal. No decorrer de sua tese, o 

autor fundamenta que essa transformação, em vez de produzir ganhos em termos de 

crescimento e bem-estar, aprofundou as diferenças entre os países centrais e a 

periferia, aumentando os constrangimentos externos para o desenvolvimento. 

Em seu estudo, o autor procurou entender as transformações econômicas 

a partir dos meios políticos que as possibilitaram. Os objetos de interesse foram os 

mecanismos de persuasão, os instrumentos de força e o conjunto dos ajustes que 

foram sendo executados. O espaço geográfico da América Latina foi o principal alvo 

de sua pesquisa, visto que o continente assumiu, nas suas diversas dimensões, as 

políticas de ajustamento propostas pelos países centrais. 

A discussão do seu tema deu-se com o Banco Mundial sendo visto como 

uma instituição relevante do processo de transformações das duas últimas décadas 

do século XX, em que a crescente internacionalização do processo de produção, 

circulação e financiamento do capital tem causado uma externalização dos 

processos de decisão da periferia em direção aos países centrais. 

Sua pesquisa mostra que desde o início das atividades do BIRD, 

estabeleceu-se que a contribuição dos países fosse através de vinte por cento do 

total de recursos, sendo os oitenta por cento restantes provenientes de outras fontes, 

fundamentalmente de fontes privadas. 

A confirmação dessas hipóteses implicaria numa diminuição da 

capacidade de controle, a partir da determinação das políticas domésticas, sobre os 
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rumos do desenvolvimento, reforçando, assim, a capacidade de poder das 

instituições que servem como instrumentos dos interesses do Estado hegemônico, 

neste caso, os Estados Unidos da América. ―Por sua vez, o aumento do grau de 

influência externa reforça a estrutura desigual do poder no Sistema de Estados. Daí a 

dinâmica da reprodução das desigualdades, a qual é inseparável da construção de 

uma ―narrativa‖, de um aparato simbólico que lhe dê sustentação. Dessa forma, 

chega-se a uma hipótese derivada, que reside na afirmação de um processo de 

reprodução desigual por meio de uma intermediação simbólica, levada a cabo pelas 

instituições de Bretton Woods, em especial o Grupo Banco Mundial‖. 

O trabalho não busca soluções para a manutenção da ordem existente, 

mas, ao contrário, visa entender como funciona, no âmbito de sua transformação. Os 

capítulos apresentados pelo autor ―procuram construir os elementos dispersos da 

vida institucional e da dinâmica da reprodução das desigualdades, com suas 

contradições, avanços e recuos num todo coerente, conduzindo à noção de 

totalidade. Não obstante, há uma opção metodológica que se liga a uma tradição de 

análise nas ciências sociais, que não se desfaz à tentativa de construção das 

grandes narrativas e que rejeita a hipótese de que ao fazê-lo necessariamente 

coincide numa análise estática e mistificadora do real‖. 

A produção de uma narrativa é, na perspectiva do autor, tarefa que não 

pode ser transmitida. Uma história sem narrativa é uma coleção de fatos, que não 

deixam de ter valor, mas que não se explicam. 

O autor deixa claro que as explicações feitas não revelam a riqueza do 

todo social, bem como não resultam na produção de princípios universais, válidos 

para todo o contexto. Portanto, supõe que a história não está pré-determinada, mas 

que pode ser mudada, destituindo as relações sociais da ação consciente e 

voluntária dos personagens políticos. 

O trabalho, segundo o autor, não busca soluções para que haja 

manutenção da ordem existente, mas o entendimento de sua funcionalidade na 

perspectiva de sua transformação. 

Na conclusão, o autor procurou relacionar a economia, o poder político e 

a influência externa como os elementos de destaque na relação entre o GBM e a 

América Latina nas décadas de 1980 e 1990. 

Ao realizar a análise do GBM, verificou-se que sua dinâmica estava 

relacionada à acumulação e aos interesses da potência hegemônica em questão. De 



92 

 

acordo com o autor, essa é a natureza estrutural de sua funcionalidade na 

economia-mundo. O GBM cumpre esse papel, ou seja, de estabelecer um diálogo 

entre a academia e o público, no sentido de transformar ideias acadêmicas em 

diretrizes de políticas econômicas; faz, portanto, a intermediação simbólica na 

construção do consenso em torno das frações dominantes do capital e de suas 

representações estatais. 

Conforme relata o autor, o GBM, além de difusor de ideias, também tem 

como aliado o dinheiro como um instrumento de convencimento. ―As linhas de 

crédito e financiamento do Banco são mecanismos eficazes de reverberação das 

políticas dominantes e sua dinâmica está relacionada à dinâmica da acumulação e 

aos interesses da potência hegemônica. Essa é a natureza estrutural de sua 

funcionalidade na economia-mundo‖. A amplitude funcional e a maneira pela qual foi 

exercida alteraram-se ao longo do tempo, de forma que laços de dependência 

estrutural permaneceram ligados, posto que as alterações estivessem de acordo 

com os interesses dominantes no interior da instituição. Do surgimento como uma 

organização voltada para a reconstrução da Europa pós-II Guerra, logo irá 

converter-se em braço forte da expansão corporativa do padrão industrial norte-

americano‖. 

Conforme o autor, são vários os aspectos que denunciam as relações 

estruturais que a instituição possui com o sistema de Estados e com a economia-

mundo: a forma de recrutar pessoal, a expansão institucional representada pela 

criação de diversas agências e a estrutura interna de decisão. ―O marco dos 

significantes que compuseram a história do GBM, nas duas últimas décadas, é em 

grande medida, uma expressão da ideologia dominante, consubstanciada em termos 

concretos numa multiplicidade mais ou menos coerente de políticas econômicas 

adotadas mundo afora‖.  

―O GBM representa nessa pesquisa mais que um personagem ativo 

desse processo, isto é, uma possibilidade empírica de observação. O reverso é 

verdadeiro, ou seja, quando alguma perturbação atinge as expectativas dos donos 

da riqueza líquida, nota-se uma fuga de ativos de maior risco para aplicações mais 

seguras, desencadeando crises cambiais e, na pior das hipóteses, crises de 

pagamentos. Nesse tipo de cenário crescem as pressões internacionais e o grau de 

influência das IFMs, à medida que essas se convertem em emprestadoras de última 

instância‖. 
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É notória, para o autor, a existência desta influência externa como uma 

função das ligações existentes entre os interesses dos grupos domésticos e dos 

grupos externos. ―Em momentos de crise, esses personagens se mostram como 

aqueles que são reconhecidos no cenário internacional, que geram confiança nos 

mercados e supostamente seriam os elementos mais aptos a conduzir os destinos 

da política econômica. A pressão que é exercida pelas instituições financeiras 

multilaterais contribui muito para essa dinâmica política‖. A dependência surge 

devido ao grau de influência destas instituições, as quais se aprofundaram 

significativamente nos anos dos programas de ajustamento estrutural, sendo o 

principal motivo de interesses dos países centrais diante das nações periféricas. 

Conforme a análise do autor em relação ao poder, da formação do 

consenso como elemento indispensável da dominação, exige como pressuposto do 

pólo subordinado uma crescente sofisticação em termos de ação externa. Nesse 

aspecto, o autor relata que a América Latina deixou muito a desejar, por inúmeras 

razões, mas principalmente pela falta de uma identidade regional e da capacidade 

de liderança por parte dos países com potencial para fazê-lo. 

No que se refere ao desenvolvimento, o autor descreve que este se 

mostra impraticável. Demonstra, assim, o agravamento da situação social, que se 

expressa nas altas taxas de desemprego, na informatização do trabalho, na 

expansão do sub-emprego, nos índices de violência urbana e na chaga da miséria 

que atinge boa parte da América Latina. O autor conclui que ―a ‗longa marcha do 

desespero para a esperança‘ exigirá uma combinação de paciência e firmeza. Para 

tanto, a ação de governos verdadeiramente comprometidos com o desenvolvimento 

latino-americano e a pressão dos movimentos organizados da sociedade civil 

cumprem papel fundamental na tentativa de influenciar a tomada de decisão nas 

esferas do poder dentro do sistema de Estados‖. 

A próxima etapa será apresentarmos os autores que fizeram parte da 

fundamentação teórica da tese E, ora analisada. Iremos mostrar os autores citados, 

as respectivas datas de publicação de suas obras, bem como o número de vezes 

que esses autores aparecem no decorrer desta pesquisa. Após o levantamento dos 

dados, através dos gráficos das figuras 17 e 18, utilizaremos o gráfico 19 para 

mostrarmos os autores mais citados, a partir de um critério de organização que 

considera aqueles mencionados quatro vezes ou mais no decorrer da pesquisa. 
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O gráfico 17 apresenta os autores que fundamentaram a Tese E, desde 

Allerstein até Helleiner. 

 

 

Gráfico 16 – Número de autores que fundamentaram a Tese E 
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O gráfico 18 apresenta os autores que fundamentaram a Tese E a partir 

de Lancaster até Young. 

 

Gráfico 17 – Número de autores que fundamentaram a Tese E  
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O gráfico 19 apresenta os autores que foram citados quatro vezes ou 

mais na fundamentação da tese E. 

 

Gráfico 18 – Autores citados mais de quatro vezes na Tese E 

 

 

 

 

3.2 Tese F – A Questão Social no Brasil 

 

O estudo da tese F se iniciará com uma pequena descrição sobre o autor 

Denis Maracci Gimenes.  

O autor é Doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de 

Economia da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas - com Mestrado em 

Economia Social e do Trabalho também pela UNICAMP. Atualmente é Docente da 

FACAMP – Faculdades de Campinas e Pesquisador do Instituto de Economia da 

UNICAMP no Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho (CESIT). 

Suas áreas de atuação são: Desenvolvimento Econômico, História Econômica, 

Mercado de Trabalho e Políticas Públicas (Dados retirados do Curriculum Lattes do 

CNPq, disponível no site http://lattes.cnpq.br). 

Sua metodologia oferece elementos analíticos e interpretativos sobre a 

forma pela qual a questão social no país foi conduzida nesses últimos quinze anos 

de hegemonia liberal-conservadora. O objetivo de sua pesquisa é tornar evidente o 

sentido geral dos rumos e os limites do processo, os relacionando à necessidade de 

se encontrar um caminho para o desenvolvimento econômico e para a melhoria das 
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condições de vida do povo brasileiro, tornando-se necessário discutir tanto as 

histórias do passado como as que estão por vir, em uma reflexão sobre o país que se 

formará para as gerações futuras diante dos desafios colocados. 

O autor, com a intenção de analisar os limites para o enfrentamento da 

questão social sob a ordem liberal no Brasil, numa abordagem geral, salienta a real 

necessidade de se rever o significado histórico do reformismo liberal-conservador no 

Brasil, que relata sobre a hegemonia construída como uma das vias historicamente 

possíveis diante dos impasses vividos nos anos oitenta. Sem a intenção de 

reescrever a história nacional no século XX, o autor procurou dar essa dimensão à 

análise, buscando em diferentes momentos históricos as questões principais no país, 

suas definições e seus desdobramentos, de forma a conferir atenção especial à 

década de 1980, que marca o início dos vinte e cinco anos de crise. 

Conforme o autor, o movimento de olhar o todo e entender a historicidade 

do projeto liberal no Brasil foram fundamentais para que houvesse o entendimento 

dos seus limites, no que se refere ao encaminhamento da questão social, além de 

seu significado mais profundo no período recente, tendo em vista as condições 

sociais em que o país se encontrava. 

Seu trabalho teve como objetivo mostrar que o projeto liberal de 

organização econômica e social, hegemônico desde o início da década de 1990, era 

limitado e não condiz com o enfrentamento da questão social no Brasil. O autor trata 

dos últimos quinze anos de uma maneira mais ampla, englobando os anos oitenta.  

Conforme o autor, ―o lento crescimento econômico característico da 

década perdida foi o que causou um longo período de vinte e cinco anos de relativa 

paralisação na economia brasileira, a qual se agravou ainda mais nos últimos quinze 

anos em meio ao processo de internalização da agenda de reformas liberais. Ao 

contrário do período desenvolvimentista (1930-1980), em que o crescimento 

econômico acelerado representava um elemento central da incorporação social, 

principalmente pelo mercado de trabalho, o lento crescimento econômico 

característico do projeto liberal de inserção do Brasil na ordem global é tratado como 

limitação primeira para um projeto social mais avançado no país‖.  

Em termos sociais, a regressão, definida pelo comportamento da 

economia, é compreendida como um progressivo processo de distanciamento 

daquilo que se precisa para que o bem-estar social seja garantido e, 

simultaneamente, da proliferação de diversos problemas sociais, tais como a 
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violência, a degradação da ética do trabalho, da educação, a desqualificação da vida 

pública, etc. 

O autor traz como discussão do tema os resultados econômicos e sociais 

insatisfatórios do projeto liberal nos quinze anos no Brasil. Defende, assim, que 

diante desses efeitos são necessárias medidas emergenciais de assistência aos 

mais pobres por meio de políticas focalizadas, dando-se uma face humana ao 

ajustamento, angariando-se apoio político ao projeto liberal entre os pobres, 

reduzindo-se as resistências às reformas e o risco de convulsão social em jovens 

democracias. Por outro lado, centraliza a determinação em enfrentar os setores mais 

organizados, os setores médios, servidores públicos etc., cujos interesses são focos 

de resistência ao processo de ajustamento econômico. 

No primeiro capítulo, o autor trata em especial da questão social no Brasil. 

Mostra que, sob contornos diversos, são vários os momentos da história republicana 

brasileira em que o debate sobre a necessidade de reformas econômicas e sociais 

para o encaminhamento da questão social ganha importância, ocupando grande 

espaço na cena política do país. 

Ainda no primeiro capítulo, o autor chega ao final dos anos oitenta, 

procurando esclarecer questões fundamentais que estiveram em jogo, como já vimos 

anteriormente, como os impasses, as derrotas e as vitórias do reformismo 

democrático na Nova República, os problemas da retomada do crescimento, da 

inflação e do enfrentamento da questão social em um quadro de estagnação 

econômica. É apresentado o programa republicano de reformas de 1888, relativo à 

liberdade religiosa, à democratização do voto, à desoligarquização do Senado, à 

desenfeudação da propriedade e da federação. O autor passa a elucidar que a 

questão social é um reflexo do sistema de produção existente e das relações de 

produção dominantes. A saída para o encaminhamento da questão social no país, 

segundo ele, passaria necessariamente pela transformação da estrutura econômica, 

pela superação do agrarismo, pela ascensão dos miseráveis livres e ex-escravos à 

condição de operários de um país industrial que estava por ser construído. 

No segundo capítulo o autor aponta algumas questões para que se possa 

compreender o processo de nacionalização do projeto liberal, que implica definir qual 

é o ponto de partida e identificar os nexos necessários, no plano das determinações 

de uma agenda tão ampla e complexa, para demarcar os limites do enfrentamento da 

questão social em um país como o Brasil, cujo ponto de partida é a economia.  
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No terceiro capítulo - “Projeto liberal e a estagnação da economia 

brasileira‖ -, o autor analisa as condições em que se deu a associação entre a 

agenda de reformas estruturais – abertura financeira, comercial, privatizações e 

desregulamentações, além da condução da política econômica, nos campos 

monetário, cambial e fiscal.  De forma sucinta, trata das reformas econômicas, da 

liberalização financeira e comercial, do amplo campo de ação para os rentiers e para 

a acumulação financeira em um país estagnado, da interdependência das políticas 

monetária, fiscal e cambial, das decorrências da gestão econômica liberal sobre as 

contas públicas, as contas externas, a competitividade do país no mercado 

internacional.  

No quarto capítulo, denominado pelo autor como ―Liberalismo, estagnação 

econômica e mercado de trabalho no Brasil‖, trata sobre o movimento regressivo no 

mercado de trabalho brasileiro desde os anos 90. Mostra que, devido ao lento 

crescimento da economia, eleva também o índice de desemprego em massa, 

gerando uma queda sistemática dos rendimentos do trabalho, com uma precarização 

acentuada das relações de trabalho, a queda do emprego industrial e nas grandes 

empresas em geral, a proliferação de empregos de má qualidade em pequenos 

negócios e nos serviços pessoais. Conforme mencionado pelo autor, considerando-

se o mercado de trabalho como um espaço vital de organização da vida econômica e 

social, explicitar o seu movimento de desestruturação é assinalar os limites do 

projeto liberal no tratamento da questão social e demarcar o quadro de regressão 

social no Brasil no ambiente de estagnação econômica do país.  

No quinto capítulo o autor trata sobre o projeto liberal e o limite para 

questão social no Brasil. Ele aborda os limites e os impasses impostos ao gasto 

público, em especial ao gasto social, sob a ordem liberal e o baixo crescimento. 

―Tendo como pano de fundo as relações entre a estagnação econômica, a gestão 

ortodoxa da política econômica e o arcabouço da constituição de 1988, trata do peso 

do pagamento dos juros, da disputa por recursos entre rubricas de gastos essenciais 

ao bem-estar da população, do aumento da carga tributária e da pressão pela 

desvinculação dos recursos da seguridade social‖. 

 O sexto e último capítulo é denominado pelo autor como ―Ordem liberal e 

regressão social no Brasil‖. Nele são tratados aspectos que reforçam a tese da 

regressão social, consequência da estagnação econômica, da degradação do 

mercado de trabalho, dos limites impostos às políticas públicas, em particular à 
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política social, em um país com renda per capita muito inferior à dos países com êxito 

no enfrentamento da questão social. De acordo com o autor, o projeto liberal 

mostrou-se favorável em agregar problemas, ao que o autor chama de problemático 

quadro social brasileiro. 

 A sobreposição da deterioração do mercado de trabalho aos movimentos 

da estrutura social indica um quadro de regressão social em amplos setores da 

sociedade brasileira, particularmente na classe média. Além da constrangedora taxa 

de mortalidade infantil, o crescimento vertiginoso da violência – expressão crua da 

crise social profunda, cujas vítimas preferenciais são os jovens sem perspectivas nas 

periferias dos grandes centros urbanos – e o sistema escolar que produz, todos os 

anos, legiões de iletrados, são expressões essenciais do rumo dado ao país. 

Sua conclusão trata dos legados do século XX, onde o autor fundamenta 

sua pesquisa através de Barrington Moore com a seguinte afirmativa "a pobreza, 

uma maciça pobreza triturante e degradante, está propensa a marcar o século XXI", 

fundada na "má vontade" em combatê-la reinante no mundo dos prósperos.  

Conforme explica Moore, essa má vontade política não se dá pela noção 

de que o Estado de bem-estar social é muito dispendioso, mas por um duplo 

movimento, pelo temor de perturbação do sistema de privilégios e desigualdade e 

pela ausência de qualquer sentido de indignação coletiva diante dos abusos. 

O autor faz algumas perguntas: como uma sociedade pôde ser permeável 

a tamanha regressão econômica e social? A partir das palavras de Moore: como 

esse abuso intolerável tornou-se socialmente aceitável? O autor procurou traçar 

linhas gerais sobre o reformismo liberal-conservador que acabou por se constituir 

como um novo padrão histórico de enfrentamento da questão social no país.  

Conforme o autor, sob a ordem liberal, as transformações e movimentos 

na área social e do trabalho respondem a um processo de adequação do mercado de 

trabalho, da política social e da própria questão social ao termo geral do ajustamento 

estrutural da economia brasileira e a sua forma específica liberal de integração 

regressiva ao capitalismo global. Os alertas cada vez mais frequentes de crise 

econômica e intervenções dos Bancos Central, inglês e norte-americano, levam à 

seguinte reflexão: ―se a elevação do mercado em detrimento dos valores sociais é a 

melhor forma de se alcançar ganhos econômicos e sociais sustentáveis‖. 

A próxima etapa será apresentarmos os autores que fizeram parte da 

fundamentação teórica desta tese F. Iremos mostrar os autores citados, as 
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respectivas datas de publicação de suas obras, bem como o número de vezes que 

esses autores aparecem no decorrer desta pesquisa.  

O gráfico 20 apresenta os autores que fundamentaram a Tese F, desde de 

Albuquerque&Velloso até Ferraz&Ribeiro, bem como os relatórios do Banco Mundial 

(BM), os quais foram referenciados entre os autores. 

 

Gráfico 19 –Número de autores que fundamentaram a Tese F  
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O gráfico 21 apresenta os autores que fundamentaram a Tese F, desde 

Furtado até Pochmann. 

 

Gráfico 20 – Número de autores que fundamentaram a Tese F  
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Gráfico 21 – Número de autores citados mais de quatro vezes na Tese F 
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4. AS INFLUÊNCIAS INTERNACIONAIS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas anotações gerais sobre as conclusões 

dos autores das teses da Universidade de Campinas. As pesquisas foram 

subdivididas por área: as teses identificadas por A, B, C e D são pertencentes à área 

de Educação; por sua vez, as teses E e F são relativas às áreas de Ciências Sociais 

e Economia. 

 

4.1 Teses A, B, C e D na Área de Educação 

 

4.1.1 Tese A 

 

Em sua conclusão da tese A, a autora Adriana Almeida Sales de Melo 

relata a questão do neoliberalismo que se constrói historicamente como projeto 

hegemônico de sociedade e de educação, fundamentando-se no individualismo 

como um valor moral radical, além de ter um caráter de conformação ético-política; o 

individualismo fundamentaria a própria dinâmica da economia. Considerando a 

mercadoria como a própria realização do valor, a autora, fundamentada na obra de F. 

Hayek, centra a importância da realização do capital na esfera do consumo e no 

interesse do indivíduo na utilização e aquisição da mercadoria. O neoliberalismo 

reduz o conceito de capital a lucro financeiro; de trabalho a emprego e salário; de 

homem a indivíduo interessado na realização de suas escalas parciais de valores. O 

conceito de social é desprezado, inexistente, descartando-se a dimensão social e 

coletiva da humanidade. O neoliberalismo eterniza e naturaliza o conceito de capital, 

conceituando-o como uma ordem humana ampliada espontaneamente pelo mercado 

competitivo, colocando este mercado como o fim último para a humanidade, em 

realização dos interesses dos indivíduos. 

A questão da educação, nesta argumentação neoliberal, é vista, de 

acordo com a autora, como responsabilidade de cada indivíduo e, se forem crianças, 

como responsabilidade de cada família, ficando sob a responsabilidade do Estado 

subsidiar apenas os que não tivessem a capacidade de financiar sua própria 

educação, ou a de seus filhos. A educação deveria ser ―desnacionalizada‖, nos 

termos de M. Friedman, no sentido da desresponsabilização do Estado. 
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No período pós-guerras, associado à realização do fordismo, em que se 

articula o 'consenso keynesiano', baseado no planejamento econômico para gerir a 

reprodução ampliada do capital e do trabalho, no fortalecimento da burocracia estatal 

e na complexificação social, são criados o FMI e o BM, bem como outras instituições. 

Isto é feito no sentido de gerir e conduzir as mudanças político-econômicas mundiais 

no momento de reordenação das relações de poder mundiais no período que 

precedeu as guerras. Para a América Latina e Caribe, estes também foram os anos 

de desenvolvimentismo e de gestão da interdependência em relação ao poderio 

norte-americano. A crise de acumulação capitalista dos anos 70 incrementou o 

crescimento da dívida externa nos países da América Latina e Caribe e as condições 

das agências financiadoras internacionais, principalmente o FMI, o BM e o BIRD, que 

se traduziram em programas de ajustes e reformas, provocaram o colapso dos 

mercados. Assim, a diminuição dos investimentos sociais, a diminuição do salário 

real, o crescimento da pobreza e da indigência, o agravamento da desigualdade na 

distribuição de renda e o desemprego, ocorreram nos anos 80. Nesta época, o FMI e 

o BM assumiram, de forma cada vez mais integrada e coordenada, a função da 

condução das políticas econômicas internacionais, bem como a preocupação com a 

governabilidade e segurança econômica dos países em desenvolvimento. 

 

 

4.1.2 Tese B 

 

Em sua conclusão, o autor da tese B, Roberto Antonio Deitos, através de 

estudos voltados à política educacional para o ensino médio e profissional, pretendeu 

compreender a relação entre a educação e a sociedade no Brasil. O autor trata das 

limitações de seu estudo, que não permitiu aprofundar a análise de inúmeros 

problemas educacionais e sociais brasileiros que considerava fundamentais para o 

entendimento da relação entre educação e sociedade. Da mesma forma, não buscou 

discutir as várias interpretações e matrizes teóricas que tratam do desenvolvimento 

do capitalismo e as suas determinações na formação social brasileira. Mesmo 

quando buscou compreender o Estado brasileiro e suas relações com o capital 

financeiro, a intenção não foi realizar uma análise das concepções de Estado e a 

formação do próprio Estado brasileiro. 

As políticas sociais constituem o resultado de mediações que o Estado, 
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sob o domínio e pilar do capital, é capaz de realizar. A política educacional é um 

componente da política social e, contraditoriamente, os trabalhadores estão 

subordinados ao poder do capital. Este, por sua vez, requer ou subordina 

constantemente as qualificações e os requisitos educacionais e, ao mesmo tempo, 

promove a sua substituição ou destruição, resultante do processo de produção que 

cada vez mais concentra trabalho morto e diminui a necessidade de trabalho vivo, ao 

subordinar intensamente as habilidades, as qualificações, as técnicas, a ciência e a 

tecnologia aos ditames insaciáveis da acumulação de capital. 

Assim, compreende-se que a meta final de humanização das relações 

sociais passa pela superação de relações capitalistas, como uma grande 

necessidade social da existência humana.          

Como alternativa, o autor propõe a criação de um novo cenário e afirma 

que somente com a harmonização das relações sociais e através da superação das 

relações capitalistas será possível possibilitar uma melhor política educacional e uma 

maior distribuição de renda. 

 

 

4.1.3 Tese C 

 

Em sua conclusão, a autora da tese C, Maria de Fátima Felix Rosar, 

apresenta a importância do debate e o significado político da sua socialização com a 

geração dos novos educadores, para que estes possam aderir ao bloco histórico 

constituído dos educadores-baluartes da educação nacional, sobretudo no período 

recente dos últimos cinco anos em que se dedicou ao processo de elaboração e 

tramitação da LDB, na expectativa de que seríamos vitoriosos com sua aprovação, 

apesar de reconhecer que muitos aspectos haviam sido aprovados diferentemente 

da proposta do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. 

Embora não se adote a concepção ingênua de que a educação se 

constitui como alavanca da transformação social, também não se considera como 

realista a perspectiva que minimiza a escola como espaço da construção de 

elementos culturais da hegemonia da classe trabalhadora. 

A autora conclui sua tese fazendo um apanhado geral de tudo que foi 

relatado no trabalho, a começar pela temática da Municipalização, que ocupou 

espaço no debate educacional desde a década de 50 e teve como protagonistas 
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educadores mais destacados, ou seja, nomes como Anísio Teixeira e Paulo Freire. 

A questão da educação nos municípios implica uma ação conjunta dos 

governos federal, estadual e municipal, no sentido de encaminhar soluções para os 

seus problemas nessa dimensão mais ampliada. As questões de currículo, de 

carreira do magistério, de plano de cargos e salários, de formação do professor do 

ensino fundamental, de integração deste nível de ensino com o ensino médio e o 

ensino superior deverão ser contempladas nas discussões de Fóruns Estaduais e 

encaminhadas ao debate nacional no âmbito de um Fórum Nacional. Com isso, 

pretende-se que a elaboração do Plano Nacional de Educação seja o resultado de 

uma organização e sistematização que envolva os segmentos mais significativos de 

educadores de todos os níveis de ensino, juntamente com os técnicos dos órgãos 

municipais, estaduais e federais do setor da educação. 

Trata-se, portanto, de elevar o nível do ensino de todo o país, 

assegurando a todas as classes sociais um padrão unitário de ensino, sobretudo 

daquele destinado às classes populares que, apesar do princípio de liberdade de 

escolha tão decantado pelos liberais e neoliberais, não têm possibilidade de oferecer 

aos filhos a oportunidade de frequentar a melhor escola. Com a implantação desse 

padrão de ensino, seria possível contribuir para uma redução das disparidades 

regionais, que agravam ainda mais a situação de sonegação da educação pública 

aos trabalhadores.  

 

 

4.1.4 Tese D 

 

Em sua conclusão, a autora da tese D, Aparecida Neri de Souza,  

implementa em sua tese um conjunto de medidas e programas educacionais no 

período compreendido entre 1995 e 1998, no Estado de São Paulo que se pautou 

por três eixos articuladores: a educação compreendida como serviço; a educação 

portadora de racionalidade econômica; o professor entendido na dimensão 

instrumental. 

Na análise realizada sobre as relações entre o projeto educacional 

implementado pelo governo estadual e as concepções de política educacional 

formuladas pelo Banco Mundial, com a compreensão que docentes das escolas 

públicas possuem acerca dessas políticas e no contexto das mudanças sociais e 
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políticas que ocorreram nas duas últimas décadas, a autora concluiu que há duas 

concepções que se opõem quanto aos fins da educação e os caminhos para atingi-

los. 

A primeira, defendida pelo Banco Mundial e pela Secretaria de Estado da 

Educação, educação para a produtividade, compreende a educação como instrução 

e desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que permitam aos estudantes o 

ingresso ou sua permanência no mercado de trabalho. A ênfase nessa concepção é 

a de que o processo educacional é acumulação de capital humano. Cada estudante 

é compreendido com capacidade de produção potencial e o desenvolvimento desta 

potencialidade exige o esforço dos professores e das famílias. 

A educação, ao promover a produtividade dos indivíduos, seria um dos 

fatores mais importantes para elevar o produto social e, consequentemente, reduzir a 

pobreza. A política educacional paulista compreende o professor como um ator 

racional, que procura informações e que mede custos e benefícios, decorrente dessa 

concepção de educação. 

A segunda concepção, subjacente aos depoimentos dos professores e 

professoras, compreende a educação na sua dimensão formativa, com o objetivo de 

exercício de direitos e participação social. Para os docentes, a educação é a 

possibilidade de os estudantes resolverem problemas que a vida ou que a sociedade 

lhes colocam, durante e depois do processo de escolarização, portanto para além 

dos problemas apresentados pelos projetos de produtividade no trabalho. 

Os docentes desconfiam de que há um forte componente ideológico por 

trás das opções ou escolhas realizadas pela Secretaria de Educação, entretanto são 

movidos pelo sentimento de incompetência para propor alternativas às decisões 

emanadas pelo poder público estadual. 

As representações que os formuladores da política educacional elaboram 

sobre os professores compreendem-no como responsável pelas mazelas do ensino 

público. Essas representações são herança trágica das pesquisas educacionais, que 

responsabilizaram a escola como reprodutora das desigualdades sociais. 

A reforma educacional paulista colocada em prática, desde 1995, tinha 

duas dimensões: a primeira era a necessidade de aumentar a produtividade do 

trabalho docente; a segunda era a mudança nos padrões de gestão do sistema 

educacional. Essas duas dimensões se traduziram nos programas de Reorganização 

das Escolas da Rede Pública Estadual e Parceria Educacional Estado e Município 
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(municipalização) e nas medidas Correção do Fluxo Escolar (em especial, os ciclos), 

Reorganização das Grades Curriculares e Plano de Carreira. 

 

4.2 Teses E e F na Área de Ciências Sociais e Economia 

 

4.2.1 Tese E 

 

Em sua conclusão, o autor da tese E, Jaime Cesar Coelho, buscou 

relacionar a economia, o poder político e a influência externa como os elementos de 

destaque na relação entre o GBM e a América Latina nas décadas de oitenta e 

noventa. 

Ao se analisar o GBM, verificou-se que sua dinâmica estava relacionada à 

dinâmica da acumulação e aos interesses da potência hegemônica. Essa é a 

natureza estrutural de sua funcionalidade na economia-mundo. Aliás, nada mais 

revelador do seu caráter instrumental que o significante ―ajustamento‖, que nos 

remete às exigências adaptativas impostas às partes que resolveram rebelar-se 

contra o todo ou que por razões conjunturais apresentaram sintomas disfuncionais. 

O GBM representa, na pesquisa do referido autor, mais que um ator ativo 

desse processo: uma possibilidade empírica de observação. O reverso é verdadeiro, 

ou seja, quando alguma perturbação atinge as expectativas dos detentores da 

riqueza liquida, verifica-se uma fuga de ativos de maior risco para aplicações mais 

seguras, desencadeando crises cambiais e, na pior das hipóteses, crises de 

pagamentos. Nesse tipo de cenário crescem as pressões internacionais e o grau de 

influência das IFMs, à medida que essas se convertem em emprestadoras de última 

instância. 

O grau de influência dessas instituições se dá nesse jogo intrincado de 

laços de dependência, os quais foram significativamente aprofundados nos anos dos 

programas de ajustamento estrutural, sendo esse o mecanismo que por excelência 

representa a correia de transmissão dos interesses dos países centrais diante das 

nações periféricas. A influência externa é menos sutil e se dá pelo mecanismo de 

oferta de crédito condicionado. Tanto maiores serão as condicionalidades quanto 

maior for a fraqueza conjuntural e estrutural de cada país. 

O programa político do neoliberalismo triunfou na América Latina porque 

conseguiu transformar idéias abstratas em projetos concretos. Os emuladores da 
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nova fé vieram de fora, como o salvador que vem trazer as boas novas, mesmo que 

para isso precisassem de grupos internos de pregadores, de tradutores da nova fé e 

de guardiões dos novos tempos. Trouxeram-nos a religião da racionalidade, do 

―homem econômico‖, por relações de compadrio, por perversões das mais diversas 

ordens, o que não deixa de ser parcialmente uma verdade, tanto lá como aqui. Estão 

aí os escândalos contábeis das grandes corporações da globalização. Afinal, algo 

que não é novo, como nos lembrou Kindleberger, expõe o autor da tese E. 

A América Latina é muito diferente nas partes que compõem seu todo, 

mas também é semelhante; é desigual na distribuição da riqueza, heterogênea 

quanto ao progresso técnico. Foi nessa semelhança que se formou a identidade em 

termos de conversão das políticas econômicas. 

Diante das promessas não cumpridas, os programas de ajustamento 

estão cada vez mais condicionados às crises recorrentes e exigem cada vez mais de 

países que recorrem aos empréstimos com baixa capacidade de negociação, dadas 

as condições de extrema dependência. Nesse aspecto, diante do agravamento das 

condições econômicas e sociais, bem como da adoção de receitas que se mostram 

inadequadas, verifica-se uma tendência de que as instituições exijam mudanças 

institucionais que transformem o poder de voto em algo muito menor que o poder de 

voto dos grupos dominantes. O mais significativo que pudemos inferir deste estudo, 

em termos de aprendizado, refere-se à importância do ambiente institucional para 

processar as mudanças sociais. 

 

4.2.2 Tese F 

 

Em sua conclusão, o autor da tese F, Denis Maracci Gimenes, trata dos 

legados do século XX; mostra a pobreza propensa a marcar o século XXI, fundada 

na desigualdade social. O autor cita Moore, para quem a má vontade política de 

combate a pobreza não é explicável pela noção de que o Estado de bem-estar social 

é muito dispendioso, mas, sim, num duplo movimento: de um lado, pelo temor de 

perturbação do sistema de privilégios e desigualdade, e, de outro, pela ausência de 

qualquer sentido de indignação coletiva diante dos abusos. 

Surge o interesse sobre o que teria possibilitado, diante das condições 

econômicas e sociais do país profundamente precárias, a implementação de uma 

agenda de reformas econômicas, na política social e sobre o mercado de trabalho 
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que não apenas deixou de enfrentar as questões críticas do passado, mas vem, 

ainda, agravando a questão social no presente e indicando um futuro de poucas 

esperanças.  

Esse reformismo liberal-conservador nacional foi determinado pelo 

artesanato político interno, inspirado pelas instituições de fora, que não têm grandes 

aspirações em relação à grandeza da questão social brasileira. Trata-se de um 

reformismo que se revela medíocre nas propostas e no encaminhamento das 

reformas econômicas, na área social e do trabalho, mas pródigo em fazer avançar a 

regressão econômica e a deterioração da situação social. 

Os alertas cada vez mais frequentes de crise econômica e intervenções 

dos Bancos Central Inglês e norte-americano nos levam a questionar se a elevação 

do mercado em detrimento dos valores sociais é a melhor forma de se alcançar 

ganhos econômicos e sociais sustentáveis. A Reforma do Judiciário, tão desejada e 

necessária em diversos pontos, deve obedecer à realidade brasileira, buscando 

solucionar os problemas que a entravam, não apenas para certos segmentos, mas 

para toda a sociedade, de prestar com rapidez e eficiência a atividade jurisdicional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao realizar o levantamento das teses de doutorado relativas ao Banco 

Mundial, defendidas e aprovadas na Unicamp, constatou-se em todas as obras 

analisadas um conjunto de fatores comuns descritos, além de suas influências na 

sociedade e na política educacional brasileira. Todas as teses baseiam sua 

argumentação na observação de que as políticas econômicas de investimento e 

financiamento aplicadas pelo Banco Mundial comportam uma perceptível aplicação 

de princípios políticos neoliberais que se refletem em aspectos práticos na educação 

nacional. A educação com foco técnico profissionalizante, enquanto uma das 

vertentes da atuação do banco mundial, visa tacitamente à constituição de uma 

sociedade de mão-de-obra especializada, voltada para as tarefas laborais, 

demandadas segundo a distribuição de papéis atribuídos pelas nações 

desenvolvidas aos países-alvo de suas influências. A conscientização e a 

emancipação do indivíduo são negadas e substituídas pela sua disposição em uma 

estrutura que demanda sua mão-de-obra, para sua manutenção. O Grupo Banco 

Mundial é descrito como um importante ator com foro privilegiado, que 

instrumentaliza políticas baseadas nos interesses de dominação político-econômica 

de uma determinada nação institucionalmente hegemônica, os Estados Unidos da 

América, exercendo uma forte influência através de seus instrumentos de 

financiamentos, sendo visto como ponto importante, e por isso é ressaltado por todos 

os autores das teses. 

De acordo com as teses, os principais tópicos presentes foram: a Base 

Econômica que está centrada no consumo, baseada na aquisição individual, que se 

refere ao poder de compra do consumidor; a Base Social que está centrada no 

individualismo, descartada a dimensão social e coletiva da humanidade, centralizada 

na classe econômica dominante; o Banco Mundial como uma forte influência 

internacional através de seu instrumento de concessão de financiamentos, cujas 

condições são impostas pelo FMI; a questão da educação cuja responsabilidade é 

voltada ao indivíduo, a família, os critérios para a construção de um sistema nacional 

de educação pública, gratuita, de qualidade e, portanto, democrática, não podendo 

se restringir aos procedimentos de "descentralização" adotados pelos governos como 

forma de transferência de responsabilidades, pois a descentralização, 
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historicamente, não corresponde, no caso do Brasil, a um processo de 

democratização da educação, desresponsabilizando o estado, em que se apregoa 

que a responsabilidade estatal se dá apenas para os excluídos sem condições de 

pagar, a questão da Reorganização das Escolas da Rede Pública Estadual que 

sofreu maior impacto sobre as condições de trabalho docente, cujas consequências 

foram a desagregação de professores, o aumento de número de alunos nas salas de 

aula e a demissão de professores com vínculo de emprego temporário. Esse 

programa associado à mudança nas grades curriculares e ao plano de carreira 

intensificou o trabalho docente. Também foi tratada a questão do poder econômico 

subordinando seus interesses à política social que elabora a política educacional de 

forma a atuar diretamente, perpetuando a concentração do poder econômico. Todos 

esses pontos foram vistos nas teses voltadas a área de educação.  

Na tese E, o autor ressalta a questão da Economia como dinâmica de 

acumulação, o poder político, que defende os interesses do poder econômico e a 

questão da influência externa que gerou fraqueza conjuntural; na tese F, o autor 

descreve sobre os valores sociais e o mercado, afirmando que há, de um lado, um 

temor de perturbação do sistema de privilégios e desigualdades, e, de outro, 

ausência de qualquer sentido de indignação coletiva diante dos abusos. O que pude 

perceber foi o grau de importância dado a determinados assuntos. Na área de 

educação, ressaltou-se mais a questão da educação, os problemas que o Brasil vem 

sofrendo nesta área, assim como a forte influência que o BM teve na educação. Na 

área de economia e ciências sociais, por sua vez, ressalta-se a questão social e as 

condições sociais em que se encontrava o país.  

O estudo indicou que os autores mais frequentes nas teses foram Furtado 

(1987), indicado nas teses A, B e F, Melo (1988), que aparece nas teses A, B, C e F. 

O Banco Mundial aparece nas teses A, B, D e F. Percebe-se que os autores se 

diferem de acordo com o tema abordado e nem tanto pela área a que se é submetido 

o trabalho. 
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ANEXO 1 

 

Resumos das Teses de Doutorado, conforme constante das próprias 

teses, sobre o tema Banco Mundial  

 

 

UFRGS – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Título: Os discursos sobre desenvolvimento como recursos político-

estratégicos: o banco mundial como organização central no campo discursivo do 

desenvolvimento 

nome do autor: rogério faé 

Orientador: Profª. Dra. Maria Ceci Araujo Misoczky 

Palavras-chave: Análise do discurso; crescimento econômico; 

desenvolvimento econômico. 

Resumo: Esta tese teve como foco analisar a estratégia discursiva do 

Banco Mundial, caracterizado como organização central no campo discursivo do 

desenvolvimento, a qual dissemina formulações com vista à estabilização e 

crescimento do mercado em escala mundial. Com esse objetivo, e através da análise 

crítica de discurso, são examinadas as principais ações discursivas que, no período 

do imediato pós-guerra, buscaram promover o processo de industrialização e, ao 

categorizar as diversas nações entre desenvolvidas ou subdesenvolvidas, atribuíram 

às primeiras uma posição de modelo a ser seguido. Essa estratégia atingiu seu ápice 

com a defesa de Rostow, em 1961, da sociedade de consumo de massa como 

estágio último de desenvolvimento, com base em um processo evolutivo em que os 

diversos países somente se diferenciariam por uma questão temporal. Já as ações 

discursivas que ganharam forma nos países periféricos buscaram resistir à simples 

aceitação dos padrões formatados nos países centrais; primeiro, em defesa do 

nacional desenvolvimentismo e, a partir da identificação dos limites experimentados 

por essa estratégia, de um processo de desenvolvimento condicionado pela situação 

de dependência. A produção discursiva que teve por palco os países periféricos 

valorizou, também, uma análise influenciada pela produção teórica marxista que 

buscou dar visibilidade para os processos de apropriação de excedente com base 

em relações sócio-políticas. Essa ênfase ganhou novas variáveis através da teoria do 
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sistema mundo, que atribuiu ao capitalismo um caráter monopólico com base em 

cadeias mercantis transnacionais. Nesse contexto, compreende-se a ação discursiva 

do Banco Mundial como resultado de uma lógica construída sob condições impostas 

pelos detentores dos meios de produção, objetivada sob premissas nacionais 

defendidas pelos países que primeiro se industrializaram, e constantemente 

reconstruída com vista à superação dos problemas que se apresentam à 

estabilização e disseminação dos mercados capitalistas e das pressões exercidas 

pelas ações discursivas que se contrapõem ao discurso dominante. Ao final, conclui-

se que a posição assumida pelo Banco Mundial foi possível mediante uma estratégia 

de apropriação parcial de discursos específicos que emergiram em diversos 

contextos histórico-sociais e, posteriormente, através da produção de discursos 

originais que conferem maior coerência e força aos seus propósitos. 

 

 

PUC/RS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE 

DO SUL 

 

Título: ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS: UM ESTUDO DE 

CASO DA FEDERAÇÃO DE ÓRGÃOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL E 

EDUCACIONAL (FASE) 

Nome do Autor: Dileno Dustan Lucas de Souza 

Orientador: Profª. Dra. Marlene Ribeiro 

Palavras-chave: educação, estado, movimentos sociais 

Resumo: O objetivo da pesquisa Organizações Não Governamentais: um 

estudo de caso da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional 

(FASE) foi de analisar a intervenção social da ONG, com destaque para a dimensão 

educativa das práticas e concepções através das quais se realiza sua intervenção. 

Para o alcance do objetivo acima enunciado foi necessário realiza uma pesquisa com 

o propósito de uma análise qualitativa da atuação histórica da FASE, procurando 

captar as prováveis mudanças por que passou e passa essa Organização, para, 

desse modo, compreender sua base conceitual. Assim, a pesquisa foi dirigida para o 

exame dessas transformações, levando-se em consideração as mudanças políticas, 

econômicas e sociais por que passa a sociedade brasileira nos anos de 1980 e 1990, 

principalmente. Essa pesquisa procura fazer uma análise qualitativa da atuação 
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histórica da FASE, principalmente no campo educacional, compreendendo a 

educação no seu sentido amplo, ou seja, não-institucional, não-escolar e sim sócio 

educativo. Dessa forma, analisou-se a FASE como uma ONG paradigmática, ou seja, 

uma organização que serve de referência para a compreensão de outras 

organizações. Assim, a pesquisa procurou compreender como as ONGs vêm se 

comportando diante dos conflitos sociais a partir das parcerias e do uso de recursos 

diretos ou indiretos do Banco Mundial, bem como, se está fazendo algum tipo de 

disciplinamento e controle sobre os movimentos sociais, ou ainda, se estes 

interferem nas políticas sociais implementadas. Esta tese está organizada da forma 

que se segue. No primeiro Capítulo articulou-se a experiência de educador popular 

com as questões de pesquisa, considerando a minha trajetória de vida, a relevância 

desta pesquisa e as indicações metodológicas a partir da apresentação da FASE 

como sujeito histórico. No segundo Capítulo refletiu-se sobre as metamorfoses por 

que passou e passa o Estado, as suas possíveis relações com os movimentos 

sociais e as ONGs como espaços públicos e/ou privados. No terceiro Capítulo 

discutiu-se a formação das ONGs e suas perspectivas política e educativa a partir do 

seu surgimento e consolidação no Brasil, o chamado terceiro setor e as suas 

possíveis diferenciações, a relação com o Banco Mundial e as relações e 

interferências nos projetos das ONGs e, por fim, projeto uma política educacional que 

tenha a emancipação humana como base para a transformação social. No quarto 

Capítulo analisa-se a FASE a partir de sua história, trajetória e concepção, seu 

projeto social e a sua intervenção educacional nos anos de 1980 e 1990, procurando 

desvendar as possíveis diferenciações nos seus encaminhamentos. Conclui-se 

tecendo algumas considerações sobre o caráter contraditório das ONGs. 
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1.1.2 Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Bahia) 

Neste tópico são apresentadas todas as teses que tratam sobre o Banco 

Mundial produzidas na região nordeste do Brasil. No total foram encontradas duas 

teses. 

 

UFBA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

 

Título: O BANCO MUNDIAL E O DESENVOLVIMENTO DAS 

MICROFINANÇAS EM PAÍSES DA PERIFERIA CAPITALISTA 

Nome: Elsa Sousa Kraychete 

Orientador: Prof. Dr. Nelson de Oliveira Santos 

Palavras-chave: Banco Mundial, Lliberalismo Social 

Resumo: Esta tese discutiu a proposição do Banco Mundial de constituir 

um mercado orientado para as microfinanças como um dos elos entre o propósito de 

minorizar a pobreza e um novo modelo de desenvolvimento. Tal problemática 

conforma-se como política sustentada nos princípios da justiça como eqüidade e na 

eleição do indivíduo como sujeito de crédito, em ambiente promovido pelo 

empreendedorismo competitivo. Ressalta-se, nesse sentido, que a constituição de 

um mercado microfinanceiro é parte do modelo que se vem procurando firmar a partir 

da administração da pobreza, seja pela filantropia seja pelo mercado, e resulta em 

negação do estatuto da cidadania, que propugna por direitos universais. Explicita-se, 

ainda, que o liberalismo social, que sustenta o discurso da instituição sobre a 

pobreza, deixa de considerar categorias como classe social, trabalho, exploração, 

contradição, desigualdades e propriedade privada, como questões que estão nas 

raízes da definição da pobreza no sistema capitalista. Percorre-se a trajetória 

seguida pelo Banco entre a crítica ao desenvolvimentismo e a tentativa de conceber 

um novo modelo de desenvolvimento que atenda as novas demandas de reprodução 

do capital. Nesse percurso, revela-se que o mercado microfinanceiro é construção 

partilhada, entre Organizações da Cooperação Internacional, articulada a partir dos 

Estados dos países centrais e Organizações Internacionais Privadas e que a oferta 

de serviços microfinanceiros cresce baseada nas orientações caracterizadas por 

procedimentos tipicamente comerciais. 
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UFRN – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Título: AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA OU LIBERALIZAÇÃO DO 

MERCADO DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO? A POLÍTICA EDUCACIONAL 

SUPERIOR DO GOVERNO FHC 

Nome: Andrea da Silva Quintanilha Souza 

Orientador: Profª. Drª. Marilia Costa Morosini 

Palavras-chave: Ensino Superior; Educação Superior; Autonomia 

Universitária. 

Resumo: Analisou-se fatos referentes à política educacional do governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1994 a 2002), especificamente no que toca à educação 

superior brasileira, com destaque para o paradigma da autonomia universitária. A 

tese defendida foi de que o pressuposto básico dessa política inscreve-se na 

tentativa de liberalização do mercado educacional superior, em consonância com os 

ditames do banco mundial. O estudo das instituições federais de ensino superior 

brasileiras, numa perspectiva histórico-social, possibilita desvendar as relações 

engendradas com as políticas neoliberais, que defendem a liberalização dos 

mercados educacionais superiores nos países da América latina. Não é por acaso 

que essa ação está sendo incluída nas pautas da organização mundial do comércio 

com a intenção de, transformada em serviço, a educação ser regida pelo acordo 

geral de comércio em serviços. Sem perder de vista que o modo de produção 

capitalista implica uma tendência generalizada e crescente de Mercantilização de 

todas as coisas, reconhecemos que não se trata de uma conspiração dos 

organismos multilaterais, mas da lógica do capital. Com efeito, as universidades 

públicas têm sofrido um processo de reestruturação que, de certa forma, tem 

comprometido seu funcionamento; como saída para a crise, os documentos que 

balizam as políticas públicas para a educação superior defendem a diversificação 

institucional, a avaliação e a autonomia. nessas orientações, o mercado é portador 

tanto das racionalidades sociais quanto políticas e agente principal do bem-estar da 

república. tal pressuposto leva a colocar direitos sociais (como a educação) no setor 

de serviços definidos pelo mercado. Dessa maneira, a autonomia universitária, ligada 

à idéia de formação, reflexão, criação e crítica, sofre uma metamorfose e passa a ser 

entendida como liberdade para captar recursos no mercado. 

1.1.3 Região Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São 
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Paulo) 

 

Neste tópico são apresentadas todas as teses que tratam sobre o Banco 

Mundial produzidas na região sudeste do Brasil. No total foram encontradas 

dezenove teses. 

 

USP – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

 

Título: A CONTRA-REFORMA AGRÁRIA DO BANCO MUNDIAL E OS 

CAMPONESES NO CEARÁ – BRASIL 

Nome: Alexandra Maria de Oliveira 

Orientador: Prof. Dr. Ariovaldo Umbelino de Oliveira 

Palavras-chave: assentamento; campesinato; camponeses; contra-reforma 

agrária; luta pela terra e luta pela reforma agrária; reforma agrária de mercado. 

Resumo: Esta tese analisou a política de crédito fundiário no Ceará, posta 

em prática pelos governos estadual e federal em parceria com o Banco Mundial a 

partir de 1996. A forma pela qual o Estado foi levado a dar início e desenvolver a 

―reforma agrária de mercado‖ no Ceará, recoloca problemas importantes: a questão 

da reforma agrária e o acesso à terra pelos sem terra, o problema da estrutura 

fundiária no Ceará, no Nordeste, e em outras regiões. Simultaneamente, repõe o 

problema da ―adaptação‖ de moradores de condição, parceiros, rendeiros e 

migrantes temporários ao mercado capitalista. A reflexão sobre a contra-reforma 

agrária do Banco Mundial e os camponeses passa pela discussão acerca do 

desenvolvimento territorial contraditório, desigual e combinado, desenvolvido no 

interior da Geografia agrária. A pesquisa foi desenvolvida a partir de um estudo 

transversal realizado em oito assentamentos criados a partir dos projetos São José e 

Cédula da Terra, partes constitutivas da denominada ―reforma agrária de mercado‖ 

no Ceará. A implementação da ―reforma agrária de mercado‖ no Ceará, tem 

significado a reativação do mercado de terras contribuindo para a ampliação das 

relações, especificamente capitalistas no campo como a apropriação da renda 

capitalizada da terra por proprietários de terras rentistas. Os assentamentos como 

frações do território conquistadas se constituíram com base na propriedade familiar 

que é uma forma de propriedade diferente da propriedade privada capitalista. A 
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apropriação familiar e o desenvolvimento de formas de trabalho como o individual 

(familiar), a prática de ajuda mútua, o uso comum da terra e o trabalho coletivo 

revelam a ocorrência de formas alternativas para a propriedade privada imposta pelo 

Estado. Existe, portanto, um sério conflito entre o regime de propriedade privada 

implementado sob a lógica de mercado do Estado e a concepção de propriedade 

familiar reproduzida pelos camponeses e legitimada com o apoio dos movimentos 

sociais e das entidades camponesas em luta pela reforma agrária no país. 

 

 

Título: O FINANCIAMENTO DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL 

DE MATO GROSSO DO SUL (1996-2006) 

Nome: Terezinha Pereira Braz 

Orientador: Prof. Dr. Romualdo Luiz Portela de Oliveira 

Palavras-chave: Financiamento do ensino médio; Políticas públicas; 

Recursos complementares. 

Resumo: Esta pesquisa teve como objeto o financiamento do Ensino 

Médio da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul, a partir da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB em 1996 até 2006. O financiamento 

do Ensino Médio nesse estado adveio da fonte Estadual, oriunda dos impostos; de 

recurso internacional, advinda do Programa de Melhoria e Expansão do Ensino 

Médio - PROMED/MEC/BID e da Comunidade Escolar. O objetivo foi de investigar 

como se definiram as políticas de financiamento do Ensino Médio em Mato Grosso 

do Sul e compreender como essas fontes foram organizadas, a partir das políticas 

mais amplas da educação no Brasil. Sustentado por uma perspectiva marxista, o 

estudo pautou-se na análise dos determinantes econômicos, sociais e políticos da 

sociedade capitalista que definiram as políticas de financiamento investigadas. 

Considerando as peculiaridades do contexto brasileiro, buscou-se o aprofundamento 

da reflexão por meio da produção acadêmica desde os primórdios até o momento em 

que, sob as bases do Estado Neoliberal, intensificaram-se as lutas por medidas que 

assegurem recursos para a educação, conquistados a partir da Lei Calmon e 

consolidados na Constituição de 1988. Realizou-se o levantamento e estudo dos 

documentos que traçavam e definiam o financiamento, assim como, dos montantes 

financeiros aplicados pelo próprio Estado, apresentados nos Balanços Gerais e 

Demonstrativos de despesas pagas, dos convênios celebrados juntamente com o 



127 

 

MEC e organismos internacionais, o que se denominou PROMED/Escola Jovem. A 

coleta de dados sobre os recursos da comunidade foi realizada em vinte e seis 

escolas de Ensino Médio de Campo Grande e duas do interior do estado que 

atendem alunos no Ensino Médio, juntamente com outras etapas e modalidades. 

Confirmou-se a escassez de recursos para a educação básica e constatou-se, pelos 

dados educacionais e pela produção dos estudiosos do assunto, que o Ensino Médio 

sempre esteve presente na história brasileira sem financiamento próprio garantido 

em legislação até ano de 2006, mas financiado em grande parte e de forma precária 

pelos recursos do Ensino Fundamental. A forma como são gerenciados os recursos 

educacionais pelas esferas federal e estadual, com o endosso do Tribunal de Contas 

e a indiferença da Assembléia Legislativa, expressa uma sociedade em crise, que 

prioriza a preservação do capitalismo, dentro da lógica da acumulação, chegando a 

utilizar-se dos recursos educacionais para outros fins que não a educação. Na 

escassez de recursos e preocupação com a instabilidade econômica em decorrência 

do aumento da pobreza, o Banco Mundial programa empréstimo e orientações 

visando a eficiência e ampliação da oferta do Ensino Médio, do qual o Governo de 

Estado participa. A inclusão de recursos do PROMED e da comunidade aos recursos 

oficiais advindos dos impostos não muda em quase nada o cenário da escassez, 

dado os montantes serem irrisórios, mas no movimento educacional se tornam 

significativos, por se tratarem de recursos novos. 

 

 

Título: PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO E COOPERAÇÃO 

INTERNACIONAL: UMA ANÁLISE DOS PROGRAMAS MONHANGARA E 

FUNDESCOLA 

Nome: Elisângela Alves da Silva Scaff 

Orientador: Profª. Drª. Lisete Regina Gomes Arelaro 

Palavras-chave: Cooperação Internacional; Gestão Educacional; 

Planejamento Educacional. 

Resumo: Parte-se do princípio de que o Governo Brasileiro - diante das 

pesadas críticas à centralização do planejamento nas mãos de Técnicos 

Especialistas nas décadas de 1960/70 e, principalmente em função dos princípios da 

Administração Gerencial - tem procurado apoio do Banco Mundial para desenvolver 

programas que visam à instalação do Planejamento Estratégico nos órgãos dos mais 
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diferentes níveis de Gestão Educacional. Frente ao fortalecimento da idéia e da 

prática do Planejamento na década de 1990, e sua ampliação para dentro das 

escolas, elegeu-se como objeto de estudo dois projetos desenvolvidos pelo Governo 

Brasileiro em convênio com o Banco Mundial: o Projeto de Ensino Básico para as 

Regiões Norte e Centro-Oeste - Monhangara (1984 - 1992) e o Programa Fundo de 

Desenvolvimento da Escola - Fundescola (1998 - 2010). Teve-se como objetivo 

identificar a trajetória percorrida pelo Banco Mundial na implantação da lógica de 

Planejamento nas Escolas Públicas Brasileiras, buscando verificar como se configura 

o Planejamento em ambos os Programas, analisar a concepção de Planejamento 

presente nos mesmos e como esta foi operacionalizada pelos atores locais e ainda, 

identificar as principais mudanças acarretadas nas Secretarias de Educação e na 

Escola pesquisada. O campo empírico de pesquisa foi o Estado de Mato Grosso do 

Sul e, neste, uma Escola da Rede Municipal de Ensino de Dourados. A análise foi 

baseada na metodologia de avaliação de impacto, a qual procura identificar os 

efeitos de determinado programa sobre a população alvo. Para tanto, utilizou-se de 

pesquisa bibliográfica, documental e empírica. A pesquisa apontou que no decorrer 

desses vinte e dois anos de Cooperação Internacional houve mudanças no que se 

refere ao lócus do Planejamento, que passa das Secretarias Estaduais de Educação 

para as Secretarias Municipais, estendendo-se até a escola, permanecendo, todavia, 

o foco gerencialista, técnico e altamente objetivo, que não permite a apreensão da 

diversidade presente no cenário da escola e dos Sistemas Educacionais. A 

concepção de Planejamento explicitada por esses programas é a de Planejamento 

Estratégico, que consiste na transferência da lógica privada para os serviços 

públicos, visando instaurar uma nova lógica de gestão, baseada na participação dos 

atores escolares como executores de uma política de resultados, cujas decisões 

referem-se a aspectos periféricos de âmbito local. Percebe-se que, apesar do rigor 

dos instrumentos de planejamento propostos pelos Programas, os atores locais 

possuem uma leitura própria que permite a inserção de objetivos e necessidades 

locais nos projetos elaborados, o que depende, contudo, da clareza que o grupo 

possua a respeito da proposta pedagógica de sua escola. Verifica-se que a 

centralização do Planejamento na Secretaria de Educação não permitiu sua 

institucionalização como política de Estado, contudo, sua transferência para a esteira 

da escola tem proporcionado algumas mudanças no que se refere ao Planejamento e 

Gestão da Escola e das Secretarias de Educação, no entanto, ainda não se revela 
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como uma prática sistemática desses órgãos, constituindo-se em ações executadas 

a parte, para atender às necessidades dos Programas. 

 

 

Título: O REGIMENTO INTERNACIONAL DOS INVESTIMENTOS - 

SISTEMAS REGIONAL, MULTILATERAL, SETORIAL E BILATERAL (BALANÇO DA 

DÉCADA DE 1990, SEGUIDO DO ESTUDO DE DOIS CASOS: O MERCOSUL E O 

PROJETO DA ALCA). 

Nome: Eugenia Cristina Godoy de Jesus Zerbini 

Orientador: Prof. Dr. Hermes Marcelo Huck 

Palavras-chave: ALCA; Direito econômico internacional; Direito 

internacional; Investimento estrangeiro; Mercosul 

Resumo: O objeto do trabalho foi de analisar as mudanças no regime 

jurídico do investimento estrangeiro ocorridas na última década. Após o estudo 

histórico sobre o desenvolvimento desse regime, as quatro tendências que 

conduziram a elaboração das regras daquele período são examinadas. A primeira 

delas foi a criação de regimes regionais, como as regras sobre o investimento 

internacional do NAFT A, ASEAN, APEC e Mercosul. A segunda, as tentativas de 

estabelecimento de um regime multilateral, como comprovam não só as negociações 

do MAI e das TRIM's, nos quadros da OCDE e OMC, como a consolidação pelo 

Banco Mundial das Diretivas sobre o investimento direto estrangeiro. Em terceiro 

lugar, o surgimento de normas internacionais setoriais, a exemplo do Tratado da 

Carta da Energia. E, por último, o crescimento extraordinário do número de acordos 

bilaterais sobre a matéria. O estudo leva em consideração a jurisprudência 

internacional, principalmente as sentenças proferidas pelo CIRDI. O exame dessas 

quatro tendências é seguido pelo estudo de dois regimes regionais que dizem 

respeito aos interesses brasileiros: o do Mercosul e o da ALCA. Se comparado com 

os regimes anteriores, aquele dos anos 90 se distingue por privilegiar a flexibilização 

das regras sobre o fluxo de capitais e o incremento de seu ganho. Preocupações 

com regras concernentes à proteção do investimento estrangeiro parecem estar 

ultrapassadas em razão de dois motivos. Inicialmente, pela implementação de 

seguros e garantias contra riscos políticos que, além de contornar o risco decorrente 

das interferências governamentais nos investimentos, também minimizou as 

discussões sobre as indenizações. Em segundo lugar, pelo endosso dado pela 
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maioria dos países em desenvolvimento às políticas neoliberais -o que inibiu a ação 

governamental no regime doméstico do investimento internacional- e pela 

concorrência entre esses países em atrair esse investimento. O direito internacional 

dos investimentos passou a contar com poucas lacunas, a basear-se menos no 

costume e a formalizar-se em instrumentos. Questões vitais em décadas anteriores, 

como aquelas relativas à cláusula Calvo e aos critérios indenizatórios, foram 

resolvidas por tratados ou pela jurisprudência. Esta tornou-se abundante, 

consolidando um entendimento conservador. Objetivamente, pouco restou do 

discurso inflamado dos anos 60 e 70 sobre a NOEI. Desmontou-se o binômio 

investimento e desenvolvimento, desarticulando-se um sistema anterior chamado de 

Direito Internacional do Desenvolvimento. Essa desarticulação deu-se por caminhos 

diversos. O direito internacional dos investimentos, antes objeto de Resolução da 

ONU, teve seus debates transpostos para outras organizações, como o Banco 

Mundial A preocupação com o desenvolvimento foi realocada de capítulo do Direito 

Econômico Internacional para o campo dos Direitos Humanos. Das quatro tendências 

acima, uma delas parece que não terá continuidade: o tratamento setorial da matéria. 

Todavia, nos próximos anos, as outras três continuarão a ser seguidas: não há 

indicação de refluxo nos acordos bilaterais; a busca por um regime multilateral irá 

continuar, como aponta o compromisso assumido na reunião da OMC, em Doha de 

assinatura das TRIM'S em 2005; e, finalmente, as negociações da ALCA, que 

incluem disposições sobre investimentos, indicam continuidade na tendência 

regional. 
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UNICAMP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

Título: AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO E 

O TRABALHO DOCENTE 

Nome: Aparecida Neri de Souza 

Orientador: Profª. Drª. Liliana Rolfsen Petrilli Segnini 

Palavras-chave: Educação e Estado , Educação – São Paulo (SP) , 

Professores 

Resumo: A tese teve por objetivo analisar as relações entre o projeto 

educacional implementado pelo governo estadual, no período entre 1995 e 1998, em 

São Paulo, e as concepções de política educacional formuladas pelo Banco Mundial, 

com a compreensão que professores e professoras das escolas públicas possuem 

acerca dessas políticas, no contexto das mudanças sociais e políticas que ocorreram 

nas duas últimas décadas. Foram dois os focos analíticos: o primeiro referiu-se à 

apreensão da racionalidade econômica e burocrática presente nas orientações sobre 

políticas educacionais formuladas pelo Banco Mundial e sua articulação com o 

projeto educacional implementado no Estado de São Paulo; o segundo buscou-se 

apreender, em dez escolas estaduais públicas, a compreensão que os professores e 

as professoras elaboram sobre as medidas e os programas educacionais colocados 

em prática, pela Secretaria de Educação, nessa segunda metade da década de 

noventa. 

 

 

Título: GLOBALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO: O PROCESSO DE 

DESCONSTRUÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO PELA VIA DA 

MUNICIPALIZAÇÃO 

Nome: Maria de Fatima Felix Rosar 

Orientador: Prof. Dr. Demerval Saviani 

Palavras-chave: Educação e Estado - Brasil, Educação e Estado, Escolas 

- Descentralização, Política e educação. 

Resumo: Este trabalho procurou demonstrar como, a partir da década de 

70, após a promulgação da Lei 5.692/71, a política educacional para o ensino de 1. 

grau foi traçada no âmbito de projetos federais implantados sobretudo em estados do 

nordeste, com o objetivo de induzir a municipalização do ensino, transferindo 
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encargos para o município, sem que se realizasse um investimento financeiro 

satisfatório nessa instância. Ao contrário, a União efetuou uma política de 

centralização de recursos a nível federal, enquanto adotava a descentralização a 

nível do sistema educacional. Esses projetos dos quais destacaram-se o 

Promunicípio, o Edurural, o Polonordeste, Pronasec e o Projeto Nordeste foram 

financiados pelo Banco Mundial, trazendo uma concepção e diretrizes educacionais 

definidas a priori por essa instituição. A partir do reconhecimento de que esse 

processo também foi se realizando em outros países da América Latina, tanto em 

períodos de governos militares como de governos civis, tornou-se evidente que a 

descentralização está relacionada ao processo de globalização que ocorreu, não 

apenas ao nível da economia, mas ao nível da ideologia neoliberal, que contribui, em 

última instância, para a desconstrução dos Estados Nacionais e dos seus sistemas 

educacionais, criando e recriando o mais moderno fetiche desse final de século: o 

mercado global. A perspectiva de aprofundamento da política de descentralização do 

atual governo na direção da decantada "autonomia" da escola, conforme anúncio de 

algumas medidas do Ministério de Educação, aumenta a necessidade de se 

realizarem novos esforços por parte de coletivos de pesquisadores, com o objetivo 

de analisar criticamente essa realidade da educação brasileira e, além disso, 

elaborar um projeto alternativo de funcionamento do sistema nacional de educação, 

capaz de introduzir uma nova concepção de centralismo democrático e de educação 

revolucionária, de modo a fortalecer o processo histórico de construção de uma 

sociedade socialista. 

 

 

Título: O BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS DE SAÚDE NOS ANOS 90 

Nome: Maria Lucia Frizon Rizzotto  

Orientador: Prof. Dr. Gastão Wagner de Souza Campos 

Palavras-chave: Saúde pública , Política de saúde, Saúde. 

Resumo: Neste trabalho discutiu-se as propostas do Banco Mundial para o 

setor de saúde brasileiro, tentando identificar em que medida as diretrizes deste 

organismo multilateral tem permeado as políticas nacionais de saúde. 

Circunscrevemos o estudo ao período posterior a criação do SUS – Sistema Único 

de Saúde, em 1988, dando ênfase as políticas dos anos 90. Para o desenvolvimento 

desta pesquisa, utilizou-se como recurso metodológico, a pesquisa documental e a 
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análise de dados obtidos em fontes primárias, fontes oficiais e, em órgãos de 

imprensa de divulgação nacional. A perspectiva histórica foi o referencial utilizado 

para a realização da pesquisa e para a exposição do objeto estudado. Defende-se a 

tese de que as propostas do Banco Mundial, associadas a determinadas políticas de 

governo, nesta década, configuram um projeto de desmonte do SUS; Sistema 

proposto pelo Movimento da Reforma Sanitária, consagrado na Constituição Federal 

de 1988 e nas Leis Complementares. Além de explicitar a convergência de 

interesses entre esta instituição internacional e determinados grupos e setores 

nacionais, procurou-se mostrar as contradições que emergem nos processos de 

negociações, envolvendo o Banco Mundial e setores do governo brasileiro, com 

repercussões importantes no conjunto da sociedade. Não se pode afirmar que haja 

uma aceitação unânime e passiva das propostas de desmonte do SUS, são muitas 

as resistências e inúmeras as denúncias feitas em diferentes instâncias e espaços 

políticos, que tem obrigado o governo, em alguns momentos, a recuar e mudar as 

estratégias contra-reformistas que tenta colocar em prática. Mas também não se 

pode negar que o governo tem tido êxito na implementação de reformas no campo 

da saúde que contraditam com o projeto original do SUS. Neste sentido, esta 

pesquisa pretendeu desvelar os interesses político/ideológicos e econômicos que 

tem permeado determinados processos, aparentemente favoráveis à consolidação 

do SUS, mas que em realidade, modificam substancialmente a configuração original 

deste Sistema. Por fim, o trabalho chama a atenção para a necessidade de uma 

mobilização ampla dos diferentes setores da sociedade, para a defesa intransigente 

do Sistema Único de Saúde - o SUS brasileiro, com as características originalmente 

pensadas e, constitucionalmente legitimadas. 

 

 

Título: Combate a pobreza e desenvolvimento humano : impasses teoricos 

na construção da política social na Atualidade. 

Nome: Ana Paula Ornellas Mauriell 

Orientador: Prof. Dr. Valeriano Mendes Ferreira Costa 

Palavras-chave: Políticas sociais, Pobreza, Desenvolvimento humano, 

Relações internacionais, Globalização – Aspectos sociais. 

Resumo: A tese apresentou uma análise sobre os fundamentos teóricos 

que orientaram as políticas sociais, observando, em particular, o significado da 
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centralidade do combate à pobreza na condução das prioridades da agenda social 

internacional contemporânea, sinalizando que condições materiais e simbólicas 

plasmaram a transformação do estatuto teórico da questão social e suas formas de 

enfrentamento, afirmando uma inflexão no sentido da análise que passou a priorizar, 

teórica e metodologicamente, um foco predominantemente individualista de pensar o 

social. Um dos objetivos principais do trabalho foi demonstrar que houve uma 

recondução da lógica que inspira a construção das políticas sociais, ressaltando 

como conflitos de valores, que reaparecem nos debates sobre pobreza e como 

combatê-la, fornecem elementos essenciais à compreensão das mudanças de 

sentido e funcionalidade das políticas sociais na atualidade. Para compor o 

referencial teórico, partiu-se de uma discussão sobre a natureza do alívio da pobreza 

e suas funções econômicas, políticas e ideológicas desde o início da formação do 

mercado capitalista de trabalho, contrapondo-se a uma caracterização da origem e 

desenvolvimento das políticas sociais, cujos valores e funções diferem dos limitados 

esquemas de alívio da pobreza. Atenção especial é dada ao pensamento anglo-

saxão sobre pobreza, particularmente na tradição liberal norte-americana de política 

social. As transformações recentes das políticas sociais e as reformas nos esquemas 

de proteção social aparecem como parte de um movimento mais amplo da realidade, 

situadas a partir da configuração de uma nova ordem econômica global sob a égide 

de um padrão de relações internacionais pós Guerra Fria, que apresentam um 

determinismo econômico renovado com a naturalização da globalização, diante de 

uma nova caracterização dos sujeitos políticos envolvidos (estados, organismos 

internacionais, corporações financeiras, etc.), que assumiram novos papéis e 

dialogam de forma redimensionada. O Banco Mundial aparece como referência 

nuclear à demonstração de como teorias sobre desenvolvimento econômico e social 

ganharam terreno institucional internacional, enfatizando-lhe o papel intelectual e 

simbólico especialmente no que se refere ao ajuste estrutural e ao combate à 

pobreza. Outro objetivo central da tese foi exibir as principais fontes teóricas que 

constituem o mosaico da nova configuração ideológica hegemônica liberal que 

justifica e acompanha a ordem global contemporânea, exposto na segunda parte do 

trabalho. Para tal, houve um capítulo dedicado a Amartya Sen, principal fonte teórica 

que fundamenta a recondução da política social em direção ao alívio da pobreza. 
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Título: A MUNDIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: O PROJETO NEOLIBERAL 

DE SOCIEDADE E DE EDUCAÇÃO NO BRASIL E NA VENEZUELA 

Nome: Adriana Almeida Sales de Melo 

Orientador: Prof. Dr. Nelson Joseph Demange 

Palavras-chave: Politica e educação , Reforma do ensino , Neoliberalismo. 

Resumo: Esta tese investigou o processo de mundialização da educação 

como elemento de uma nova fase de internacionalização e acumulação capitalistas, 

conduzida hegemonicamente pelos sujeitos políticos coletivos que assumem o 

projeto neoliberal de sociabilidade, especialmente o Fundo Monetário Internacional e 

o Banco Mundial, condutores das reformas estruturais para a América Latina e 

Caribe; definindo quais as conseqüências da consolidação deste projeto, para a 

redefinição das políticas educacionais na América Latina e Caribe. No contexto da 

'refuncionalização do Estado' e da implantação do programa de 'Educação para 

Todos', conduzido pelo BM/UNESCO para a região, investigamos o processo de 

'desmonte da nação' no Brasil e na Venezuela, enfatizando a educação como 

elemento do projeto neoliberal e do projeto democrático de massas de sociabilidade 

e de educação. 

 

 

Título: SÉCULO XXI: NOVO IMPERIALISMO E EDUCAÇÃO: BRASIL - 

ARGENTINA NOS GOVERNOS LULA E KIRCHNER: EDUCAÇÃO SUPERIOR E 

REFORMA DA REFORMA 

Nome: Juan Carlos Berchansky 

Orientador: Prof. Dr. Luis Enrique Aguilar 

Palavras-chave: Educação (Superior), Imperialismo , Educação e Estado , 

Metodo comparado, Reforma do ensino. 

Resumo: Enfrentando uma crise sistêmica que eclode na década de 1970, 

iniciou-se na década de 1980 a recomposição neoconservadora, um movimento 

regressivo nas esferas do político, do econômico e do social, que significa, por fim, 

um retrocesso ao economicismo mais cru, negador dos direitos sociais conquistados 

ao longo do século XX. Junto à transformação do sistema produtivo, que evolui para 

a chamada acumulação flexível, se produz um desemprego crescente que faz 

possível a regressão nas relações de trabalho e sociais. Talvez a marca mais 

distintiva deste processo seja a reconfiguração do papel do Estado, não mais 
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garantia de direitos sob o chamado Estado de Bem-Estar para transformar-se em um 

Estado Gerente ou Gestor. Este movimento se impõe de imediato na América Latina, 

refém do pagamento da dívida externa, e tem sua expressão no Brasil e na 

Argentina, na década de 1990, nos dois períodos presidenciais de Fernando 

Henrique Cardoso e de Carlos Menem, respectivamente. Na educação, a 

recomposição se instala seguindo as receitas do Banco Mundial. A partir do 

aproveitamento político e mediático dos atentados de 11 de setembro de 2001, se 

põem em ação mecanismos de legitimação que permitem ao governo 

neoconservador dos Estados Unidos assumir a forma declarada de um novo 

imperialismo. Este novo imperialismo se apresenta sob o nome encobridor de 

globalização: um mundo sem fronteiras nem restrições para a acumulação do capital. 

Considerando que o sistema capitalista necessita para sua sobrevivência, por sua 

natureza competitiva, de uma constante expansão nos mais diversos horizontes, o 

movimento atual, em uma fronteira imaterial consiste em converter todas as 

atividades humanas e a natureza em mercadorias, e pretender reger todas as 

relações pelas regras do mercado, o que significa a mercantilização da vida em seus 

múltiplos aspectos, também na educação. Referindo-se em especial à educação 

superior, foi feito um estudo comparativo entre o Brasil e a Argentina nos governos 

de Lula e Kirchner, e também das metamorfoses locais em relação aos governos de 

Fernando Henrique Cardoso e de Carlos Menem. Tendo em conta os desafios e as 

tendências atuais da educação superior e com base na experiência de nossos 

países, nos parece necessário pensar em horizontes alternativos aos de sua pura 

mercantilização. Mesmo no cenário do novo imperialismo, consideramos que existem 

respostas melhores do que as de aceitação e de submissão. 

 

 

Título: O CAPITAL FINANCEIRO E A EDUCAÇÃO NO BRASIL 

Nome: Roberto Antonio Deitos 

Orientador: Profª. Drª. Maria Elizabete Sampaio Prado Xavier 

Palavras-chave: Ensino médio - Brasil, Ensino profissional - Brasil , 

Educação e Estado - Brasil , Liberalismo (Economia) - Brasil , Educação - 

Financiamento - Brasil, Política social – Brasil. 

Resumo: Neste trabalho foi analisado as reformas educacionais nacionais 

empreendidas no Brasil, no período de 1995-2002, particularmente a política 
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educacional nacional para o ensino médio e profissional, com financiamento externo 

do BIRD. No primeiro capítulo buscaou-se compreender o desenvolvimento 

econômico brasileiro, suas implicações na constituição do Estado e as suas 

articulações com o capital financeiro, como forma de apreender as relações que o 

constituíram historicamente. No segundo capítulo pretendeu-se compreender os 

pressupostos e justificativas dos nossos liberais, particularmente dos que dirigiam o 

governo no período de 1995-2002, para desembocar na discussão das implicações e 

dos desdobramentos gerados com a implementação da política educacional nacional 

para o ensino médio e profissional. Analisou-se especialmente as diretrizes 

curriculares nacionais para o ensino médio e técnico-profissional e os programas 

nacionais: o PROEP - Programa de Expansão da Educação Profissional, dirigido pelo 

Ministério da Educação em conjunto com o Ministério do Trabalho e com empréstimo 

externo contraído junto ao BID no valor de 250 milhões de dólares e com 

contrapartida nacional de 250 milhões de dólares, totalizando 500 milhões de 

dólares, aprovado em novembro de 1997 e o PROMED - Programa de Melhoria e 

Expansão do Ensino Médio - Projeto Escola Jovem, dirigido pelo MEC, com recursos 

da ordem de 1 bilhão de dólares, sendo 500 milhões de dólares oriundos de 

empréstimo externo com o BID e a contrapartida nacional os outros 500 milhões de 

dólares, aprovado em novembro de 1999. No terceiro capítulo retomou-se o exame 

das implicações do financiamento externo à educação brasileira, buscando 

compreendê-lo como um dos componentes dos ajustes estruturais impostos pelas 

agências financeiras internacionais (BIRD, Banco Mundial e FMI), e analisamos o 

financiamento externo para os programas PROEP e PROMED. Por fim, realizou-se 

algumas considerações e questionamentos sobre as determinações da política 

educacional brasileira, ao examinar como se sustentam e se consolidam as reformas 

empreendidas, verificando os motivos financeiros e institucionais e as razões 

econômicas e ideológicas que as engendram, sob a égide do capital financeiro e 

ancorado numa política estatal e privatizante, sustentada pelos (neo)liberais. 



138 

 

Título: ECONOMIA, PODER E INFLUENCIA EXTERNA: O GRUPO 

BANCO MUNDIAL E AS POLÍTICAS DE AJUSTES ESTRUTURAIS NA AMERICA 

LATINA, NAS DÉCADAS DE OITENTA E NOVENTA 

Nome: Jaime Cesar Coelho 

Orientador: Prof. Dr. Sebastião Carlos Velasco e Cruz 

Palavras-chave: Banco mundial, Relações econômicas internacionais, 

Relações internacionais 

Resumo: O objetivo geral dessa tese foi de analisar a relação entre a 

economia, o poder político e a influência externa. Nesse sentido, buscau-se focalizar 

o Grupo Banco Mundial e os programas de ajustamento estrutural na América Latina. 

A escolha do período, as duas últimas décadas do século XX, fundamenta-se na 

grande transformação regional, caracterizada pela ruptura com o 

desenvolvimentismo e a ascensão do credo liberal. Além disso, sustentou-se que 

essa transformação, em vez de produzir ganhos em termos de crescimento e bem-

estar, aprofundou ás assimetrias entre os países centrais e a periferia, aumentando 

os constrangimentos externos para o desenvolvimento. 

 

 

Título: A QUESTÃO SOCIAL E OS LIMITES DO PROJETO LIBERAL NO 

BRASIL 

Nome: Denis Maracci Gimenez 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alonso Barbosa de Oliveira 

Palavras-chave: Política social,Mercado de Trabalho,Desenvolvimento 

Resumo: O presente trabalho teve por objetivo mostrar que o projeto 

liberal de organização econômica e social, hegemônico desde o início da década de 

1990, é limitado e incompatível com o enfrentamento da questão social no Brasil. Os 

últimos quinze anos foram inseridos num recorte temporal mais amplo, que engloba 

os anos 80. O lento crescimento econômico característico da década perdida 

inaugurou um longo período de vinte e cinco anos de relativa estagnação da 

economia brasileira, agravada nos últimos quinze anos em meio ao processo de 

internalização da agenda de reformas liberais. Ao contrário do período 

desenvolvimentista (1930-1980), em que o crescimento econômico acelerado 

representava um elemento central da incorporação social, principalmente pelo 

mercado de trabalho, o lento crescimento econômico característico do projeto liberal 
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de inserção do Brasil na ordem global é tratado como limitação primeira para um 

projeto social mais avançado no país. Em linhas gerais, apesar dos esforços 

reformistas democráticos nos anos 80, consagrados principalmente na Constituição 

de 1988, e de certa resistência das forças progressistas nos últimos quinze anos, o 

enfrentamento da questão social ficou condicionado ao padrão de baixo crescimento 

econômico e às conseqüentes limitações materiais no que se refere à dinâmica do 

mercado de trabalho, às possibilidades de financiamento do Estado, ao alcance das 

políticas públicas etc. Diante dos insatisfatórios resultados econômicos da 

implementação de reformas liberais na América Latina e no Brasil, patrocinada pelos 

principais organismos internacionais - FMI e o Banco Mundial – em consonância com 

os poderes nacionais, foi se conformando um processo de ajustamento da questão 

social ao baixo crescimento e à gestão econômica liberal-conservadora. Na linha do 

chamado ―ajustamento com face humana‖, trata-se de um processo silencioso e 

difuso de compatibilização dos interesses dos muito ricos (em geral rentistas, 

vinculados ao setor financeiro, favorecidos pelas benesses da política econômica 

liberal-conservadora, dos juros altos e da dilapidação do Estado) com a assistência 

precária aos muito pobres, por meio de políticas sociais focalizadas de transferência 

de renda, num quadro de desestruturação do mercado de trabalho, de crise 

permanente das finanças públicas, regressão da estrutura produtiva e do 

rebaixamento das condições de vida de amplos setores da classe média. Nesse 

sentido, afirma-se que o país vive um longo período de regressão econômica e social 

nos últimos vinte e cinco anos, reforçado na última década e meia sob a ordem 

liberal. Observando, movimentos estruturais e dinâmicos no período em termos 

econômicos, a regressão é identificada na comparação entre os avanços obtidos por 

outros países e aquilo que o Brasil retrocedeu e/ou deixou de avançar desde o final 

dos anos 70 no que se refere à estrutura econômica e ao crescimento. Em termos 

sociais, a regressão, definida pelo comportamento da economia, é compreendida 

como um progressivo processo de distanciamento daquilo que é necessário para a 

garantia do bem-estar social e, simultaneamente, da proliferação de múltiplas 

patologias sociais, tais como a violência, a degradação da ética do trabalho, da 

educação, a desqualificação da vida pública etc. 
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Título: PROJETO NORDESTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA E O 

FUNSDESCOLA: UMA ANÁLISE O DISCURSO GOVERNAMENTAL E DO BANCO 

MUNDIAL SOBRE A QUALIDADE DO ENSINO  ARARAQUARA/2007 

Nome: Sandra Márcia Campos Pereira 

Orientador: Profª. Drª. Maria Abadia da Silva 

Palavras-chave: educação; política educacional; qualidade da educação; 

Banco Mundial. 

Resumo: A questão educacional, no Brasil, na década de 1990 foi o centro 

de muitas discussões. Entre os vários enfoques dados à educação, chama atenção a 

presença constante da expressão qualidade da educação no discurso de segmentos 

da Sociedade Civil como o Coned, do Governo Brasileiro e do Banco Mundial. Nesta 

pesquisa, o objetivo é investigar o discurso do Banco Mundial e do Governo 

Brasileiro sobre qualidade da educação por meio da análise do Projeto Nordeste e do 

Fundescola, ambos financiados pelo Bird. Nossa hipótese é de que o discurso da 

qualidade da educação substitui oficialmente o discurso da democratização da 

educação, reduzindo as demandas de reivindicações de segmentos educacionais. A 

metodologia utilizada foi a análise do discurso de linha francesa, derivada de Michel 

Pêcheux e matizada por Michel Foucault. Esta Pesquisa foi constituída por quatro 

capítulos. No primeiro, apresentou-se o Projeto Nordeste e o Fundescola e traçou-se 

comentários sobre o Banco Mundial e o Governo Brasileiro na educação. No 

segundo capítulo enfatizou-se a questão da gestão que está presente nos dois 

projetos, mas com focos diferentes, pois enquanto no Projeto Nordeste é priorizada a 

gestão das Secretarias de Educação o Fundescola destaca a gestão da escola. No 

terceiro capítulo, discutiu-se o termo qualidade da educação conforme o olhar do 

Banco Mundial, do Governo Brasileiro e de autores que discutem a temática. Por fim, 

no quarto capítulo analisou-se o enunciado qualidade da educação presente no 

Projeto Nordeste e no Fundescola, com embasamento na análise do discurso. A 

pesquisa apontou para o fato de que o enunciado qualidade da educação torna-se 

verdadeiro ao ser proferido por vários sujeitos e partindo de vários lugares. 

Entretanto, não possui o mesmo significado, pois pertencem a formações discursivas 

diferentes. A qualidade assume a centralidade no cenário educacional no lugar da 



141 

 

democratização, reduzindo o sentido desta, esvaziando e/ou apagando suas 

construções históricas. A democratização, bandeira de luta de segmentos ligados à 

educação, serve de desresponsabilização do poder central, transferindo às instâncias 

administrativas menores, posteriormente à escola, a responsabilidade pela 

educação, utilizando-se do discurso da autonomia e da democratização. Observou-

se que o Governo e Bird, ao ficarem no lugar de elaboradores da política 

educacional, constroem a imagem de que cumprem o papel a que se propõem, 

atribuindo os possíveis fracassos dos projetos às instâncias administrativas menores. 

Por fim, o significado do enunciado qualidade da educação para o Governo e Bird se 

resume a eficácia, eficiência e racionalidade, enquanto os segmentos da sociedade 

atribuem o sentido mais abrangente incluindo o social, político e cultural. 

 

 

Título: O PROGRAMA PEC – FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA E A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA AVALIAÇÃO 

Nome: Joice Ribeiro Machado da Silva 

Orientador: Prof. Dr. Carlos da Fonseca Brandão 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Banco Mundial. Formação Docente  

Resumo: A questão da formação docente tem propiciado inúmeros 

debates acerca da sua qualidade e importância, sendo muito discutida pelas políticas 

públicas educacionais nos últimos anos. Apesar de ser consensual a idéia de que se 

faz necessário encontrar uma maneira de garantir uma formação com um sólido 

aprofundamento teórico, não é esse o encaminhamento que tem ocorrido com a 

formação dos professores do Ciclo I do Ensino Fundamental. As políticas 

educacionais — atreladas às determinações do Banco Mundial, que sugerem uma 

formação baseada em programas paliativos, na formação continuada (de preferência 

em serviço) e à distância — têm implantado uma formação aligeirada para esses 

professores, a fim de garantir a certificação formal, oferecendo um diploma no final 

desse tipo de curso. Tais programas estão de acordo com a própria LDB n° 9394/96, 

que valida essa formação, existente em todo o país. Este trabalho buscou, através de 

pesquisa bibliográfica, compreender as políticas educacionais, diretamente 

influenciadas pelas políticas neoliberais e em consonância com os ditames do Banco 

Mundial. A partir dessa perspectiva, analisou-se um programa de formação de 

professores, denominado PEC – Formação Universitária, oferecido aos professores 
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efetivos da rede estadual de São Paulo em 2002. O Programa ―formou‖ em nível 

superior um grande contingente de professores que ao final do curso receberam um 

diploma de licenciatura plena. Esse programa baseou-se principalmente na 

modalidade à distância, mesclando momentos presenciais e virtuais. Para entender 

esse programa, utilizou-se a análise documental e as várias versões do Programa. 

Frente aos resultados obtidos, questiona-se o aligeiramento do curso, pela sua 

rapidez de execução, que não garantiu a efetiva apropriação do conhecimento ao 

massificar as informações transmitidas aos alunos-professores; e o papel do tutor 

que não garantiu um aprofundamento teórico necessário em um curso de formação 

em nível superior. Põe-se em pauta esse novo paradigma de formação de 

professores, que certifica, mas não forma, precarizando ainda mais a frágil política de 

formação de professores. 

 

 

Título: GESTÃO MUNICIPAL, QUALIDADE DE ENSINO E A AVALIAÇÃO 

DO RENDIMENTO ESCOLAR: UM ESTUDO DO MUNICÍPIO DE COSMORAMA – 

ARARAQUARA/SP – 2008. 

Nome: Dione Maribel Lissoni Figueiredo 

Orientador: Profª. Drª. Maria José Viana 

Palavras-chave: Avaliação. Descentralização. Municipalização. Gestão 

democrática. 

Resumo: Esta tese teve como objeto de estudo o Sistema de Avaliação do 

Município de Cosmorama, situado na Região Noroeste do Estado de São Paulo. A 

análise levou em conta o contexto, histórico latino-americano no cenário do mundo 

globalizado. Para tanto, realizou-se a análise da trajetória das reformas educacionais 

dos países da América Latina nos últimos dez anos, o desempenho que os 

organismos internacionais, como o Banco Mundial têm neste contexto. 

Identificou-se os instrumentos de avaliação externa de ensino e sua 

contribuição para a avaliação de sistemas na América Latina, Brasil, São Paulo e, em 

particular, no município de Cosmorama. Apresentou-se e analisou-se o processo de 

descentralização, municipalização e gestão democrática como eixos norteadores da 

pesquisa. Os dados quantitativos serviram de base para a análise de um corpus 

constituído de dados estatísticos compilados que se referem aos resultados de testes 

do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP); 
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Prova Brasil; resultados do Projeto Gestão para o Sucesso Escolar e em especial do 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar Municipal de Cosmorama (SAREM). 

Nas considerações finais constatou-se a relevância metodológica, pedagógica e 

social para o município da implementação de um sistema de avaliação na melhoria 

da qualidade de ensino. 

 

 

Título: BANCO MUNDIAL E POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA: UM 

OLHAR SOBRE FUNDESCOLA E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA 

(PDE) 

Nome: Vanessa Lara Antonini 

Orientador: Prof. Dr. Wander Luiz Vasconcelos 

Palavras-chave: Programa Fundescola, Banco Mundial, Ensino 

Fundamental. 

Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar as propostas e diretrizes que 

permeiam o Programa Fundescola - Fundo de Fortalecimento da Escola, o qual é 

fruto de um acordo de empréstimo entre Banco Mundial/BIRD e Governo 

Federal/MEC. Enquanto pesquisa documental adotou-se como recurso metodológico 

a análise de conteúdo. Dessa forma, foram analisados documentos oficiais 

produzidos pelo MEC e pelo Banco Mundial, com a intenção de desvendar a lógica 

que os perpassava. O Fundescola tem o intuito de melhorar a freqüência e o 

resultado escolar do ensino fundamental público, em Zonas de Atendimento 

Prioritário (ZAP) – micro-regiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) – dos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Para 

isso tal programa foi dividido em três etapas: Fundescola I (implantado de 1998 a 

2001); Fundescola II (implantado de 1999 a 2004) e Fundescola III (dividido em duas 

fases A e B, implantado em 2002, com prazo final de término para 2010). Nesta 

pesquisa, apoiadou-se na análise da principal ação que compõe o Fundo, qual seja, 

o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), tentamos situar tal programa em 

relação às propostas maiores para a educação do Banco Mundial. A análise 

realizada revelou que, apesar dos discursos de especificidade do Programa, este é 

apenas mais um programa comprometido com o projeto educacional homogêneo 

proposto pelo Banco Mundial. 
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Título: AVALIAÇÃO ACADÊMICA INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE: 

CONHECENDO E TRANSFORMANDO O ENSINO SUPERIOR 

Nome: Ana Maria Coelho Pereira Mendes 

Orientador: Profª. Drª. Maria do Carmo Brant de Carvalho 

Palavras-chave: Avaliação - Institucional – Universidade 

Resumo: A avaliação acadêmica institucional constitui-se em programa da 

política pública de educação do Ministério da Educação - MEC. O Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras apresentou orientações de 

como proceder para a auto-avaliação de Instituição de Educação Superior. A partir 

daí a Pontifícia Universidade Católica do Paraná deflagra um processo de pesquisa 

avaliativa com objetivo inicial de diagnóstico institucional das suas relações 

acadêmicas no âmbito interno, bem como um levantamento amplo sobre seu 

desempenho segundo os padrões do MEC, desenvolvendo-se sempre com base em 

indicadores de processo e resultados. Como toda pesquisa avaliativa institucional é 

um estudo de caso, a tese descreve a trajetória da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná, embasada em referências teóricas do pensamento contemporâneo, 

procurando acompanhar os determinantes sociais, políticos e econômicos que, em 

primeira instância traçam os destinos da educação no Brasil. A universidade tardia e 

a globo governança são pressupostos necessários para percorrermos uma agenda 

internacional com ênfase na avaliação da educação superior, partindo dos relatórios 

do Banco Mundial e da Unesco sobre a aplicação dos investimentos no país. Os 

modelos de avaliação são analisados juntamente com a busca nacional de 

apreciação de suas políticas, referenciados nos teóricos que argumentam em defesa 

ou contra a avaliação, que também são convidados para o debate. Os resultados 

apresentados ancoram-se em uma avaliação participativa no contexto da IES e 

servem de parâmetro para consubstanciar a hipótese de que toda avaliação 

participativa promove mudança / transformação na instituição que se propõe a 

realizá-la. 




