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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é demonstrar o resultado da pesquisa feita com o objetivo de 

compreender, em qual medida os discursos do Banco Mundial, que justificam reformas que 

adéquam a educação brasileira às exigências do mercado, têm influenciado na seleção de 

conhecimentos do currículo para o ensino médio. A partir do estudo teórico; da revisão 

bibliográfica do tema, através de artigos publicados em revistas sobre educação e seminários 

de pesquisas; e da aplicação do método Análise de Discurso, num dos documentos do Banco 

Mundial direcionado ao governo brasileiro, e também no texto da Lei 13.415, que realiza a 

reforma no ensino médio. Foi observado como resultado das relações do país com o Banco, 

no que diz respeito ao currículo do ensino médio, uma desvalorização dos conhecimentos 

necessários aos nossos jovens para o exercício da cidadania. 

 

Palavras-chave: Currículo; Ensino Médio; Banco Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to present the research on the relations between the World Bank 

and the high school curriculum. As a result of these relationships, it presents a devaluation of 

the knowledge necessary for the practice of citizenship, during the process of selection of 

knowledge for the secondary school curriculum. 

Keywords: Curriculum; High school; World Bank. 
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Introdução 

Há cerca de três décadas os governos brasileiros têm adotado políticas públicas para a 

educação de acordo com as exigências de organizações internacionais, que financiam projetos 

para a educação. É o caso dos acordos realizados com o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), órgão pertencente ao Banco Mundial. Por 

decorrência desses acordos, têm ocorrido ao longo dessas décadas, diferentes reformas na 

educação brasileira em todos os níveis de ensino. Os discursos que procuram justificar essas 

reformas apontam para a escola, como uma instituição falida, ineficiente na preparação dos 

alunos para o mercado de trabalho. Justificam assim a necessidade de reformas que visam 

transformar a escola em um ambiente cada vez mais eficiente para a formação profissional, 

aumentando através disso, os níveis de desenvolvimento econômico do país. 

Esses discursos se apresentam no atual contexto, em torno do debate sobre a reforma do 

ensino médio. Deixam clara a intenção de reproduzir nas escolas um conhecimento cada vez 

mais técnico. Argumentam inclusive, que as reformas são necessárias tendo em vista a 

correção do alto número de disciplinas que não são adequadas ao mundo de trabalho, como 

afirmado no sumário executivo da Medida Provisória nº 746/2016. Ou como afirmado 

também, pelo então integrante do Conselho Nacional de Educação, Rafael Lucchesi, em 

entrevista publicada no site O Globo, ao responder que defende os conhecimentos de 

sociologia e filosofia nas escolas, mas não como disciplinas escolares. 

Os embates desse contexto, embora necessários, não são o foco desse trabalho. O que 

interessa a essa investigação é: Atualmente, em qual medida esses discursos, que justificam as 

reformas que adéquam a educação brasileira às exigências do Banco Mundial, têm 

influenciado na seleção de conhecimentos do currículo para o ensino médio? 

Independente das preocupações de teóricos curriculares críticos, e mesmo contra as 

manifestações contrárias de professores e estudantes, o atual contexto no qual está inserido o 

ensino médio, é o de uma reforma educacional através da recém-aprovada, Lei 13415/17. É de 

grande importância para os agentes envolvidos com a educação discutir o desenvolvimento 

curricular do ensino médio nesse contexto. A reforma tem chamado grande atenção da mídia, 

e logicamente dos agentes envolvidos com a educação. As mudanças surgem sem que os 

educadores ou a comunidade escolar como um todo tenham participado de forma 

minimamente consensual dessa discussão, que traz mudanças que interferem tanto na forma, 

quanto no conteúdo curricular. Diferente disso, a reforma tem ouvido as vozes de 
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organizações internacionais como o Banco Mundial e a UNICEF (Fundo das Nações Unidas 

para Infância), sendo esse último fato reconhecido pelo atual ministro da educação Mendonça 

Filho, através da Exposição de Motivos nº 0086/2016/MEC. 

Um novo modelo de ensino médio oferecerá, além das opções de 

aprofundamento nas áreas do conhecimento, cursos de qualificação, estágio 

e ensino técnico profissional de acordo com as disponibilidades de cada 

sistema de ensino, o que alinha as premissas da presente proposta às 

recomendações do Banco Mundial e do Fundo das Nações Unidas para 

Infância – Unicef (BRASIL, 2016. p.2). 

Justifico assim, direcionar essa investigação para as orientações do Banco Mundial 

para a educação, no sentido de compreender, sua agência no desenvolvimento curricular para 

o ensino médio, uma vez que segundo Leher, (1999. apud JUNIOR e MAUÉS, 2014) o Banco 

Mundial tem funcionado como um ministério da educação dos países periféricos.  

Julgo a pesquisa relevante, devido às discussões sobre o papel da educação no 

contexto de transformação do capitalismo. Nesse contexto vemos que as práticas de 

construção curriculares submetem a escola, a oferecer aos alunos os requisitos necessários 

para a inserção no mundo produtivo globalizado (LOPES, 2002). Currículos voltados para 

esse fim, embora se encontrem em contextos de políticas públicas hibridas (LOPES, 2002; 

CHIZZOTTI e PONCE, 2012) tendem cada vez mais, a reproduzir discursos que 

desvalorizam a formação voltada para a cidadania e coesão social. Assim como, observaram 

Chizzotti e Ponce (2012), acredito ser necessário, que o currículo parta de políticas educativas 

cujo modelo o direcione para formação do cidadão, visando à coesão e o convívio social. 

Parto do entendimento de que a escola é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e igualitária permitindo ao mesmo tempo o desenvolvimento do 

indivíduo bem como o desenvolvimento de seus valores cidadãos, sendo necessário para tanto 

a discussão sobre o currículo (GIROUX, 1998. apud PACHECO, 2005). Ressalto a 

importância de compreender o currículo como centro da atividade educacional (BEYER e 

LISTON, 1996. apud PACHECO, 2005) e defendo tratá-lo de forma democrática e debatê-lo 

com ajuda dos principais agentes envolvidos nas relações educacionais. Estou convicto de 

que, a escola deve ser encarada como uma ‘esfera pública democrática’, sendo defendida 

como instituição que fornece “as condições ideológicas e materiais necessárias para a 

educação dos cidadãos na dinâmica da alfabetização crítica e coragem cívica, e estas 

constituem a base para seu funcionamento como cidadãos ativos em uma sociedade” 

(GIROUX, 1997. p.28).  
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Devido estar mergulhado em tais convicções, não posso aqui, esconder do leitor o 

quanto anseio por uma educação eficiente em fornecer uma educação crítica e emancipatória, 

sobretudo às classes menos favorecidas as quais integro. Anseio, de forma a provocar-me 

tremores, por uma educação que permita a partir dela (mas não exclusivamente dela), que as 

massas assumam seus papéis enquanto cidadãos, travando lutas na direção de avançarmos 

para uma sociedade cada vez mais e justa e igualitária. Tal como APPLE (1994) afirmou em 

Currículo, Cultura e Sociedade, acredito que a discussão sobre currículo é fundamentalmente 

sobre esperanças, temores e realidades de crianças, pais e professores, e “se essa tarefa não 

merecer a aplicação de nossos melhores esforços – intelectuais e práticos– nenhuma outra 

merecerá” (p.41). 

 Por conta desses anseios – tremores - e convicções, o meu intuito, enquanto 

pesquisador é oferecer a partir desse trabalho, mais uma reflexão sobre o tema que, na 

perspectiva da Teoria Curricular Crítica, venha engrossar o debate sobre o currículo. Essa 

perspectiva teórica tem sido uma fortaleza no campo do currículo, tendo como base a 

reflexividade e o interesse emancipatório dos agentes, e trabalhado no sentido de revelar os 

lados mais ocultos das práticas curriculares, principalmente no que se refere às relações entre 

forma e conteúdo do currículo (PACHECO, 2005). A teoria crítica do currículo consiste em 

uma abordagem que procura a possibilidade de transformação da prática, baseando-se no 

princípio de orientar para a emancipação e o comportamento crítico (PACHECO, 2005). É 

nessa atividade de desvelar os lados ocultos das práticas de desenvolvimento curricular, 

através de uma abordagem que se interessa pela possibilidade de uma instrução 

emancipadora, que busco contribuir. 

Para tanto o objetivo desse trabalho é possibilitar a compreensão sobre em qual 

medida, atualmente os discursos reproduzidos pelo Banco Mundial têm influenciado no 

desenvolvimento curricular do ensino médio. Isso exige antes de tudo, a compreensão em 

torno do que é o currículo; quais são suas origens; suas diferentes tradições; e os objetivos e 

consequências de sua aplicação. Bem como exige também, a compreensão sobre a natureza do 

Banco Mundial e sua relação com as políticas públicas de educação no Brasil, para entender a 

visão dessa organização internacional sobre a sociedade e o papel que a educação deve 

exercer segundo o seu discurso. 

 Para alcançar tais objetivos, esse trabalho está dividido em três partes. Na primeira 

parte, são apresentados os resultados de uma revisão bibliográfica acerca do que é o currículo, 
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segundo os autores desse campo. Na segunda parte uma investigação feita através de artigos 

recentemente apresentados em congressos, ou publicados em revistas científicas, que abordam 

os temas educação, currículo, políticas públicas, e o Banco Mundial. Na terceira parte, a 

investigação se propõe a trabalhar com documentos, utilizando como método de análise, a 

Análise do Discurso. Esse método é aplicado no último capítulo desse trabalho, quando é feita 

a análise de dois documentos. O primeiro é o sumário executivo do documento: “Alcançando 

uma educação de nível mundial no Brasil: Próximos Passos”, elaborado em 2010 pelo Banco 

Mundial. E o Segundo é a Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que através da reforma 

na legislação educacional, estabelece um novo modelo de ensino médio. O intuito de aplicar 

esse método nos dois documentos, parte da intenção, em um primeiro momento, de 

problematizar os enunciados presentes nas sequencias discursivas do Banco Mundial. 

Demonstra-se assim, através de sua formação discursiva, sua posição ideológica, e 

consequentemente, sua visão sobre a sociedade e quais conhecimentos o currículo da 

educação pública deve fornecer. Em um segundo momento, o método é utilizado para analisar 

a intertextualidade e o interdiscurso existentes entre o discurso do Banco Mundial e a Lei 

13.415/17. Entende-se assim, as intenções das mudanças apresentadas por essa Lei, no que 

dizem respeito ao conteúdo curricular do ensino médio, compreendendo assim as relações 

entre o banco mundial e as políticas públicas referentes ao desenvolvimento curricular dessa 

fase do ensino. Nos dois momentos, a análise e compreensão da metáfora “força de trabalho” 

se torna imprescindível. 

 No capítulo a seguir, discutirei a questão “o que é o currículo”. Sobre o seu emergir e 

sua divisão entre currículo prático e currículo escrito, utilizarei os trabalhos do pesquisador 

Ivor Goodson (1997; 2012). Questões sobre o currículo, seus objetivos e resultados de suas 

aplicações são explanadas a partir da sua relação com as teorias curriculares, através do 

trabalho de Tomaz Tadeu da Silva (2007). Por último, partindo do trabalho de José Augusto 

Pacheco (2005), o capítulo aborda o currículo enquanto conceito ambíguo e complexo, 

apontando também para as relações interdependentes entre as estruturas políticas e estruturas 

escolares. 

No capítulo O Banco Mundial e sua Relação com a Educação Brasileira, a discussão 

trata sobre o surgimento dessa organização internacional e seus interesses em voltar-se para 

educação dos chamados países subdesenvolvidos, baseando-se nos trabalhos de Figueiredo 

(2009) e Bueno e Figueiredo (2012). Posteriormente, é feita uma análise sobre as 

consequências dessa relação entre os governos Brasileiros ao longo de 20 anos, através do 
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artigo de Junior e Maués (2014). O capítulo conta também com a análise feita sobre as 

políticas públicas para educação, condicionadas pelo Banco Mundial e as consequências para 

a seleção de conhecimento durante o desenvolvimento curricular, de acordo com o trabalho de 

Chizzotti e Ponce (2012). 

O último capítulo antes das considerações finais, como já anunciado, tem a finalidade 

de aplicar o método da Análise de Discurso ao documento formulado pelo Banco Mundial 

(2010) e a Lei 13.415/2017. Trabalho nesse capítulo com conceitos próprios desse método, 

como a interxtualidade, o interdiscurso e principalmente a metáfora. A aplicação desses 

conceitos é feita de acordo com as indicações presentes em trabalhos realizados pelos 

pesquisadores do campo da Análise do Discurso Eni Puccinelli Orlandi (2013) e José Milton 

Pinto (2002). 
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1. O que é currículo? 

Uma tentativa de responder a pergunta “O que é currículo?”, segundo os 

pesquisadores do campo de estudo do currículo, deve apontar para a complexidade da 

definição desse termo (GOODSON, 2012; SILVA, 2007; PACHECO, 2005). Tentar 

respondê-la através do significado etimológico da palavra, apontaria para sua origem 

“Curriculum”, palavra do latim que significa “pista de corrida”. Embora isso possa deixar 

alguma dica sobre o objeto, não nos faz avançar muito no sentido de compreender o que o 

conceito currículo significa para a comunidade educacional. Para responder a essa questão 

não basta entendermos o currículo simplesmente como uma “pista de corrida”, como um 

caminho a ser seguido. Se fizéssemos apenas isso, cairíamos no engano de naturalizar esse 

objeto, lidando com ele de forma muito limitada. É necessário então, entendermos como se dá 

a construção da “pista” e quais são os seus objetivos. Para isso é importante reconhecer as 

diversas abordagens feitas por diferentes escolas e pesquisadores. Nesse capítulo, trabalharei a 

questão “o que é currículo?” a partir da visão de pesquisadores do currículo, que o abordam 

não como um dado pronto e imóvel, mas sim como um objeto que é construído socialmente, e 

marcado por conflitos.  

 

1.1 O emergir do currículo. 

Segundo Goodson (1997), o currículo é um artefato social “concebido para realizar 

determinados objetivos humanos específicos” (GOODSON, 1997, p.17). O currículo surge 

então, como um conceito “ilusório e multifacetado”, sua forma vai se modelando através das 

negociações realizadas em torno de diferentes objetivos, em diferentes lugares, tornando ainda 

mais difícil o trabalho de defini-lo. Para melhor entender as ideias do autor, acompanharemos 

um pouco sobre o emergir desse objeto, segundo suas pesquisas. 

Para Hamilton e Gibbons (1980, apud GOODSON, 2012) o senso de disciplina ou 

ordem estrutural do currículo tem sua origem no século XVI, com os discípulos de John 

Calvin. Segundo Hamilton: 

Á medida que, no final do século XVI, na Suíça, Escócia e Holanda, os 

discípulos de Calvino conquistavam uma ascendência política e também 

teológica, a ideia de disciplina – “essência mesma do Calvinismo” – 

começava a denotar os princípios internos e o aparato externo do governo 

civil e da conduta pessoal. Dentro dessa perspectiva percebe-se uma relação 

homóloga entre currículo e disciplina: o currículo era para a prática 
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educacional calvinista o que era a disciplina para a prática social calvinista. 

(HAMILTON e GIBBONS, 1980, apud GOODSON, 2012, p.32) 

 Para Goodson (2012), caso essas especulações tenham algum valor, temos nelas o 

primeiro exemplo de como dessa relação homóloga entre currículo e disciplina, ligados ao 

conhecimento e ao controle. Seguindo a análise feita a partir das especulações de Hamilton e 

Gibbons (1980, apud GOODON, 2012), ele aponta que o currículo emerge em meio à 

doutrina da predestinação calvinista (onde poucos predestinados, podem alcançar a salvação), 

realizando na educação o papel de determinar e diferenciar os “predestinados” - aqueles que 

podem pagar - que tinham acesso a uma escolarização avançada, enquanto os demais eram 

escolarizados de forma mais conservadora, voltada para o conhecimento religioso e as 

virtudes seculares. Fundando-se nesse, e em outros exemplos históricos, o autor mostra como 

essas relações são capazes de exercer forte influência nos processos de controle social. Assim 

que, se constatou que através do currículo a educação tinha o poder de determinar o que seria 

processado em sala de aula, se constatou que poderia também diferenciar o que seria 

processado, obtendo assim resultados determinados e diferenciados. Dessa forma, “até mesmo 

as crianças que frequentavam a mesma escola podiam ter acesso ao que representava 

“mundos” diferentes através do currículo a elas destinadas” (GOODSON, 2012, p.33). 

Suas análises seguem pelos séculos XVIII, XIX e XX, demonstrando outros contextos 

onde o currículo cumpriu papel semelhante ao que cumpria em meio à doutrina calvinista. 

Não cabe aqui abordar caso a caso. O que é importante apreender de suas análises, é que nos 

tempos atuais, o conceito de currículo se fixou em um novo conceito de disciplina, 

representando um objeto que executa tarefa acentuadamente semelhante, ao que executava no 

século XVI. 

  Desta vez, os “eleitos” são recrutados de acordo com sua capacidade de 

exibir aptidão para “assuntos” acadêmicos ligados com as “disciplinas”. Sua 

“eleição” é expressa pela continuação no estudo das “disciplinas” nas 

universidades, onde estão definidas e institucionalizadas. (GOODSON, 

2012, p.43) 

 

1.2 O papel da teoria curricular na definição do conceito currículo. 

Na introdução da obra Documentos de Identidade – Uma Introdução As Teorias do 

Currículo, Silva (2007) discute o que é o currículo, a partir da discussão sobre o que é uma 

teoria do currículo. O autor esclarece que partindo de um ponto de vista pós-estruturalista, a 

noção de teoria torna-se problemática, pois não há separação da descrição simbólica da 
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realidade e dos efeitos que essa descrição causa na realidade. Sendo assim, a teoria está 

sempre implicada na produção do próprio objeto, e teria mais sentido falarmos de discurso, ao 

invés de teoria. 

Nas palavras desse autor, uma teoria ou “Um discurso sobre o currículo, mesmo que 

pretenda apenas descrevê-lo “tal como ele é”, o que efetivamente faz é produzir uma noção 

particular de currículo.” (SILVA, 2007, p.12). Isso implica dizer que o currículo é aquilo que 

diferentes autores e teorias definem de diferentes formas. Justificando assim procurar dar 

forma ao conceito, através da investigação das teorias que procuram defini-lo. 

As teorias do currículo tem como questão central, saber quais são os conhecimentos 

que devem ser ensinados na escola. Responder a essa questão necessita refletir sobre outra 

importante pergunta: O que queremos que os educandos tornem-se? Isso traz a tona, uma série 

de discussões sobre a natureza humana, a natureza da sociedade, do conhecimento, da cultura 

e da aprendizagem (SILVA, 2007). Perpassando essas questões, a resposta sobre o que eles 

devem ser vai orientar a seleção de conhecimento a qual eles necessitam para que seja 

alcançado o objetivo de sua formação. Portanto, “O currículo é sempre o resultado de uma 

seleção: de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que 

vai constituir precisamente o currículo” (SILVA, 2007, p.15).  

Se o currículo é uma seleção de conhecimentos que devem ser ensinados ao educando, 

no intuito que ele se transforme em algo, vemos que o objetivo do currículo é mudar as 

pessoas que o seguem. E que “O conhecimento que constitui o currículo está 

inextricavelmente, centralmente, vitalmente, envolvido naquilo que somos, naquilo que nos 

tornamos: na nossa identidade, na nossa subjetividade” (SILVA, 2007, p.15). Assim, o 

currículo, além de uma questão de saber, torna-se também uma questão de identidade. 

Em outro trabalho sobre o tema, o mesmo autor afirma que: 

Diferentes currículos produzem diferentes pessoas, mas naturalmente essas 

diferenças não são meras diferenças individuais, mas diferenças sociais, 

ligadas à classe, à raça e ao gênero. [...] Nessa perspectiva, o currículo deve 

ser visto não apenas como expressão ou representação, ou o reflexo de 

interesses sociais determinados, mas também como produzindo identidades e 

subjetividades sociais determinadas. O currículo não apenas representa, ele 

faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou a exclusão no currículo tem 

conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade. (SILVA; apud 

GOODSON, 2012, p.10) 
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Ao reconhecer que a formação de identidades através do currículo está ligada a 

processos de inclusão e exclusão na sociedade, para além das duas características ligadas a 

seleção de saber e formação de identidade, o autor está apontando para uma terceira 

característica do currículo, relacionada ao poder. Segundo ele, privilegiar certo tipo de 

conhecimento, destacando assim, um tipo de identidade ou subjetividade como ideal, como 

fazem os currículos das instituições escolares, trata-se também de uma operação de poder. 

1.3 Currículo escrito e currículo na prática 

Em Currículo: a Invenção de Uma Tradição, Ivor Goodson atribuí a Jackson (1968, 

apud GODSON, 2012) duas definições, sobre duas faces do currículo. A primeira, definição 

pré-ativa do currículo, se refere ao currículo escrito, ao que foi elaborado para ser o currículo. 

Diferente disso, a realização interativa do currículo, se refere à prática da aplicação do 

currículo na sala de aula. Esses termos equivalem ao que Young (1977, apud GOODSON, 

2012) chamou de currículo como fato e currículo como prática.  Compreender essa divisão em 

duas faces do currículo é fundamental para entender as dificuldades enfrentadas pelas 

pesquisas nas décadas de 60 e 70. 

No final dos anos 60 e começo dos anos 70, surgem estudos importantes sobre o 

currículo como construção social. Segundo Goodson (1997), durante esse período o campo de 

estudos sobre o tema se limitou a estudar as possibilidades de mudança do currículo, dando 

pouca atenção às características estáveis. Esses estudos, apesar de sua importância, não foram 

capazes de problematizar certas questões, como por exemplo, sobre a estabilidade de certas 

disciplinas no currículo das escolas secundárias inglesas. Hebert Kliebard(1986, apud 

GOODSON, 1997) caracterizou como “a fortaleza inexpugnável” as disciplinas “tradicionais” 

do currículo do ensino secundário no período entre 1893 e 1953 nos Estados Unidos. Em 

outro exemplo Ivor Goodson, apresenta quais são – na Inglaterra – essas disciplinas 

tradicionais. Para tanto recorre à apresentação do currículo das primeiras escolas secundárias 

estatais nos primeiros anos do século XIX, feita pelo National Board Of Education: 

O curso deve fornecer instrução em Língua Inglesa e Literatura, pelo menos 

numa outra Língua para além do Inglês, em Geografia, em História, em 

Matemática, em Ciências e em Desenho, prestar a devida atenção aos 

Trabalhos Manuais e à Educação Física e, nas escolas de raparigas, ao 

Lavores. (apud GOODSON, 1997, p.19). 

 Em seguida, o autor faz uma breve relação dessa apresentação com o conteúdo do 

novo Currículo Nacional de 1987 (mais de cem anos depois), indicando ter havido pouca 
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mudança. Não creio que tenhamos no trabalho aqui apresentado, espaço para aprofundar uma 

discussão sobre essas disciplinas, nem creio que esse aprofundamento seja conveniente a esse 

capítulo. Todavia, caso o leitor tenha frequentado uma escola no Brasil nos tempos atuais – 

convicto que frequentou – gostaria de questioná-lo: Tanta semelhança com o currículo inglês 

de cem anos atrás não é deveras intrigante? O que é importante para o objetivo desse capítulo 

é entender que diferente do que fizeram os pesquisadores do currículo nas décadas de 60 e 70 

não podemos reduzir o currículo somente ao que ocorre na sala de aula, negligenciando o 

currículo escrito que “[...] é o testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da 

retórica legitimadora das práticas escolares.” (GOODSON, 1997, p.20). Nele encontram-se 

significados práticos (distribuição de recursos para certas disciplinas, benefícios de carreira 

para certos professores) e significados simbólicos (pelos quais se comunica e se legitimam 

determinadas intenções educativas) (GOODSON, 1997). 

Diferente de negligenciá-lo, Ivor Goodson em Currículo: A invenção de Uma Tradição 

(1988), afirma que as relações entre o currículo escrito e o currículo aplicado na prática ainda 

não são claras, por conta do conhecimento da construção do currículo escrito ser ainda 

insignificante. Ainda sim é importante reconhecer 

[...] que o currículo escrito fixa frequentemente parâmetros importantes para 

a prática da sala de aula (nem sempre, nem em todas as ocasiões, nem em 

todas as salas de aula, mas frequentemente). (GOODSON, 2012b, p.20) 

 

1.4 A ambiguidade e complexidade na conceituação do currículo. 

José Augusto Pacheco na sua obra, Escritos Curriculares (2005), reserva um capítulo 

intitulado “O Que Se Entende Por Currículo?”. Nesse episódio, ele apresenta que, esse 

conceito proveniente do latim currere, encerra duas ideias principais: A primeira ideia é de 

uma sequencia ordenada e a outra ideia é a de uma noção de totalidade de estudos. Devido a 

essa dimensão e natureza pouco consensuais, torna-se difícil qualquer tentativa de definição 

do que é currículo, já que, não existe um consenso generalizado sobre o que esse conceito 

verdadeiramente significa. Contudo existe ainda um consenso sobre qual objeto se trata as 

investigações curriculares. Trata-se de um objeto de “natureza prática e ligado à educação” 

(PACHECO, 2005, p.35). 

O autor afirma que o conceito de currículo é utilizado por duas tradições distintas, 

porém não excludentes. A primeira delas representa uma perspectiva técnica de conceber a 
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escola e a educação. Nessa tradição, currículo significa o todo das experiências planificadas 

para a aprendizagem, “vinculando a aprendizagem a planos de instrução que predeterminam 

resultados e valorizam os fundamentos de uma psicologia de natureza comportamentalista.” 

(PACHECO, 2005, p.33). Como se trata de um plano formal de organizar a aprendizagem em 

um contexto organizacional, essa perspectiva reduz o currículo a uma intenção prescritiva, um 

simples programa a ser seguido. Com seu início formal, durante a idade média, esse programa 

direcionava-se ao ensino do Trivium e Quadrivium. A segunda tradição é filiada ao que o 

autor chama de uma “perspectiva prática e emancipatória de inter-relação dos diversos 

contextos de decisão”. Nessa perspectiva o currículo tem um propósito aberto e que depende 

das condições de sua aplicação, sendo construído não somente no plano das intenções, mas 

também no plano da sua realização. Dessa forma o conceito currículo passa a abranger 

também as atitudes, saberes, crenças e valores que se apresentam durante o processo de 

ensino aprendizagem. Essa perspectiva surge na metade do século XX inspirada nas ideias de 

Dewey e da Escola Nova europeia, e procura ultrapassar a ideia de currículo como um plano 

ou um programa, englobando ao conceito tanto as “decisões em nível de estruturas políticas 

como em nível de estruturas escolares.” (PACHECO, 2005, p.34). 

 Segundo Pacheco (2005), entre as estruturas políticas e as estruturas escolares, há uma 

interdependência de práticas, no que se refere às decisões nesses dois níveis. O currículo 

surge então como a intersecção dessas práticas. Por um lado, ele é um sistema que coordena 

vários subsistemas, como por exemplo, o subsistema de participação e controle social; de 

produção de conteúdos; de produção de materiais e recursos. Por outro lado ele é um 

subsistema de outros sistemas, como por exemplo, o sistema político; o sistema cultural; o 

sistema educativo. Sendo assim, “o currículo é uma prática pedagógica que resulta da 

interação e confluência de várias estruturas [...] na base das quais existem interesses concretos 

e responsabilidades compartilhadas” (PACHECO, 2005, p.37). O que equivale a dizer que 

para respondermos “o que é currículo?”, é necessário identificar os contextos, as intenções e 

os atores envolvidos com a sua produção e aplicação. 

Em síntese, a resposta á questão “o que se entende por currículo?” é uma 

missão, por um lado, complexa porque existe uma grande diversidade no 

pensamento curricular e, por outro, fácil, na medida em que o currículo é um 

projeto de formação (envolvendo conteúdos, valores/atitudes e experiências), 

cuja construção se faz a partir de uma multiplicidade de práticas inter-

relacionadas através de deliberações tomadas nos contextos social, cultural 

(e também político e ideológico) e econômico. (PACHECO, 2005, p.41-42). 
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1.5 Afinal, o que é currículo? 

A partir de Goodson (2012), foi observado nesse capítulo, que a noção de currículo, tal 

como conhecemos, surgiu a partir do século XVI com os discípulos de John Calvin. E que, 

desde sua origem, esse conceito está ligado ao conceito de disciplina, estabelecendo uma 

ligação homóloga entre a prática educacional e prática social. Para o autor, o currículo é um 

artefato social produzido para cumprir determinados objetivos (GOODSON, 1997). Esses 

objetivos estão ligados à relação de conhecimento e controle, funcionando tanto para 

determinar certa visão de mundo, quanto para produzir diferentes visões de mundo para 

diferentes grupos sociais (GOODSON, 2012). 

A partir de Silva (2007) foi observado que a questão “o que é currículo?” é respondida 

de diferentes formas, por diferentes teorias curriculares. Essas teorias procuram indicar quais 

conhecimentos devem ser selecionados para o currículo, precisando para isso, responder a 

questão “O que eles devem se tornar?”, implicando operações de poder para essa decisão. 

Assim, segundo esse autor, questões sobre o currículo envolvem questões de saber, identidade 

e poder. 

Recorrendo mais uma vez aos trabalhos de Goodson (1997; 2012), foi pontuada a 

divisão entre currículo escrito e currículo na prática. Pontuou-se também, a partir de seus 

trabalhos, a importância do currículo escrito, uma vez que, frequentemente, fixa parâmetros 

para o currículo na prática. 

Por último, recorrendo ao trabalho de Pacheco (2005), o currículo foi apontado como 

resultado de uma multiplicidade de práticas, que ocorrem no contexto social, cultural e 

político, sendo necessário para responder a questão “o que é currículo” compreendermos os 

contextos, e as intenções dos agentes, que participam da produção e aplicação do currículo. 

Em suma, segundo os autores apresentados nesse capítulo, o currículo é uma seleção 

de conhecimentos que devem ser passados aos educandos (SILVA, 2007). Desde o seu 

emergir ele está relacionado com o conhecimento e o controle social (GOODSON, 2012). É 

difícil defini-lo enquanto objeto, uma vez que ele é definido de diferentes formas, segundo 

diferentes teorias curriculares (PACHECO, 2005; SILVA, 2007). Essas teorias ao tentarem 

definir o que é o currículo, e quais conhecimentos devem ser selecionados, precisam 

responder “o que queremos que eles se tornem?” implicando em questões que envolvem 
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conhecimento, identidade e poder (SILVA, 2007). Ao tentar definir currículo, é necessário 

considerar os agentes e suas intenções, no processo de aplicação e produção curricular, que 

ocorre nos contextos sociais, culturais e políticos (PACHECO, 2005). 
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2. O Banco Mundial e Sua Relação com a Educação Brasileira 

 Partindo da afirmativa de Pacheco (2005) de que o currículo é uma interseção de 

práticas, e por isso, para compreendê-lo é necessário identificar os atores envolvidos, bem 

como suas intenções, e o contexto que atuam, o objetivo do capítulo que segue, é a 

compreensão do Banco Mundial enquanto ator influente nas políticas públicas de currículo. 

Ao longo das explanações sobre os trabalhos estudados, pode-se compreender a origem dessa 

organização, bem como suas intenções e o contexto no qual ela atua. É possível também a 

compreensão de quais têm sido os efeitos da atuação dessa e de outras organizações 

internacionais sobre a gestão dos sistemas escolares brasileiros e consequentemente sobre 

seus currículos. 

 

2.1 O Banco Mundial: Seu surgimento e interesse em relação às políticas públicas 

educacionais 

Durante o IX ANPED Sul, Seminário de pesquisa em educação da região Sul, 

realizado em 2012, as pesquisadoras Cristiane Aparecida Ribeiro Bueno e Ireni Marilene 

Zago Figueiredo apresentaram o trabalho desenvolvido em conjunto, o qual trata da 

concepção de desenvolvimento e educação para o Banco Mundial. O trabalho se destina a 

compreender as relações entre o banco e as políticas públicas para o ensino infantil. O 

trabalho torna-se interessante para essa pesquisa, pois permite através dele, compreender o 

papel dessa instituição desde sua criação até seu posicionamento atual sobre o papel que a 

educação deve cumprir. 

Cinco organismos compõem a organização internacional Banco Mundial, sendo eles: 

AID (Associação Internacional de Desenvolvimento); IFC (Cooperação Financeira 

Internacional); MIGA (Agência Multilateral de Garantia de Investimentos); ICSID (Centro 

Internacional para Arbitragem de Disputas Sobre Investimento); e BIRD (Banco Internacional 

para a Reconstrução e Desenvolvimento) (BUENO e FIGUEIREDO, 2012). É a partir da 

Conferência Monetária e Financeira Internacional das Nações Unidas e Associadas em 1949, 

conhecida como Conferência de Bretton Woods, que surgem acordos que possibilitam a 

criação do BIRD e do FMI (Fundo Monetário Internacional), com a finalidade de reconstruir e 

desenvolver os países do sul (MARQUEZ, 2006. Apud BUENO e FIGUEIREDO, 2012). 

O trabalho das duas autoras apresenta, a transição de interesses do Banco Mundial, 

que, partindo de um órgão financiador de projetos de infraestrutura e de assessoria técnica e 

financeira até a década de 1960, passa a partir da década de 1970, a se dedicar a questões 
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sociais, principalmente a educação, a saúde e o desenvolvimento agrícola. Suas intenções 

desde antes dessa mudança de foco dos projetos, eram declaradamente, a promoção do 

crescimento econômico visando o desenvolvimento das nações. Desenvolvimento esse que 

segundo Leher (1998. Apud BUENO e FIGUEIREDO, 2012.), não trata se de um fator 

puramente econômico baseado em leis econômicas, mas sim uma ideologia produzida em um 

contexto específico. 

Essa mudança se deu devido ao interesse em aliviar a pobreza, focando em projetos de 

educação e saúde que visassem possibilitar condições para impulsionar a produtividade dos 

pobres (LEHER, 1998. Apud BUENO e FIGUEIREDO, 2012.). 

Outro aspecto importante dessa mudança de foco nos projetos do Banco Mundial está 

representado na visão do então presidente do Banco Mundial, durante esse período de 

transição do foco dos projetos da organização, McNamara. Para ele a pobreza poderia trazer 

resultados trágicos para o sistema capitalista, devendo ser a preocupação com a pobreza vista 

como uma preocupação com a segurança nacional (BUENO e FIGUEIREDO, 2012.). Para 

Leher (1998. Apud BUENO e FIGUEIREDO, 2012.) essa preocupação se deu, devido o 

presidente do Banco Mundial acreditar que o pobre seria propenso ao comunismo. 

A mudança na orientação política do Banco Mundial deveu-se, portanto, à 

focalização para a população pobre, ressaltando que para Mcnamara o alívio 

da pobreza era fundamental para a segurança nacional. As preocupações 

passaram a centrar-se nesta problemática, já que a pobreza era considerada 

uma ameaça à economia das nações desenvolvidas (BUENO e 

FIGUEIREDO, 2012, p.3). 

 

Assim para essa instituição financiadora, investir nas necessidades básicas (saúde e 

educação), permite além de aumentar a produtividade dos pobres, o controle político e 

ideológico dessas camadas da sociedade, prevenindo assim situações que possam resultar em 

problemas para o sistema capitalista (BUENO e FIGUEIREDO, 2012). 

Para a educação esses projetos significaram o que foi explicitado em outro trabalho da 

autora Ireni Marilene Zago Figueiredo, sobre o mesmo tema. Figueiredo (2009) esclarece que 

as justificativas para a implantação dos projetos do Banco Mundial para reformar a educação 

no Brasil se baseiam na falta de qualidade, de produtividade e do descompasso do país com 

relação à modernização e integração do país a globalização. Para atender a essas demandas, os 

projetos do Banco Mundial orientam as políticas públicas em educação na direção do mercado 

e da competitividade (FIGUEIREDO, 2009). 
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Segundo Figueiredo (2009), a partir da análise dos seis projetos de intervenção na 

política educacional brasileira na década de 1990, nas quais o Banco Mundial investiu um 

bilhão de dólares, na intenção de enfrentar o ‘fracasso escolar’, nota-se que os efeitos dos 

projetos financiados para o ensino fundamental foram: a contribuição para uma política de 

avaliação, e o incentivo à concorrência das instituições escolares e de seus integrantes. Além 

disso, a “â ênfase para enfrentar o fracasso escolar considerou, além dos critérios de avaliação 

e de concorrência [...] os critérios de racionalidade econômica (relação custo-benefício) e de 

produtividade (eficiência interna e externa)” (Figueiredo, 2009. p.1132). 

A princípio os programas financiados pelo Banco Mundial deviam atender o interesse 

dos países, no entanto, na prática, os programas têm servido para atender aos interesses da 

própria organização (LEHER, 1998. Apud BUENO e FIGUEIREDO, 2012). Atrás de um 

discurso que justifica suas ações através de motivações humanitárias e compromissadas com a 

justiça social, as reais intenções do Banco Mundial têm sido: o apoio ao setor privado; a 

estabilidade política e econômica; e a redução de gastos do Estado com gastos nas áreas 

sociais (BUENO e FIGUEIREDO, 2012).  Faz isso através de uma visão de educação que a 

considera como um instrumento de ascensão social e desenvolvimento econômico, e assim, 

“propões políticas sociais focalizadas e sujeitos preparados para contribuir com as demandas 

do mercado de trabalho nos quesitos da produtividade e consumo.” (BUENO e 

FIGUEIREDO, 2012. p.5). Podendo afirmar assim que “a teoria do capital humano se 

constituiu como diretriz nas proposições do Banco Mundial e das políticas advindas deste 

Organismo Internacional” (BUENO e FIGUEIREDO, 2012. p.5). 

 

2.2 A atuação do Banco Mundial na educação brasileira nas últimas décadas 

Contribuições para o entendimento da atuação do Banco Mundial nas políticas 

educacionais brasileiras encontram-se também no trabalho dos pesquisadores William Pessoa 

da Mota Junior e Olgaíses Cabral Maués. No artigo publicado em 2014 na revista Educação e 

Realidade os autores analisam o balanço feito pela instituição internacional sobre as políticas 

educacionais financiadas e implantadas nos últimos 20 anos. Para isso os pesquisadores 

tomam como partida o documento “Atingindo uma educação de nível mundial no Brasil, 

próximo passos” que também será analisado, nesse trabalho, mais adiante. O artigo objetiva 

identificar as novas orientações sobre a política educacional e quais são os pressupostos 

teóricos do Banco Mundial, na visão de sociedade e de educação. 
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No centro das propostas do banco mundial para os países subdesenvolvidos durante a 

década de 1990, estavam: a ênfase na educação básica (ensino fundamental), a 

descentralização da gestão e a centralização da avaliação (ALTMANN, 2002. Apud JUNIOR 

e MAUÉS, 2014).  Para Junior e Maués (2014), as mudanças na LDB (Lei de Diretrizes e 

Bases), a criação de sistemas de avaliação, e as mudanças legislativas durante a década de 

1990, tiveram como intuito promover a descentralização da gestão administrativa e financeira 

do sistema educacional. Isso levou, segundo os autores, as escolas a procurarem parcerias 

público-privadas e projetos de voluntariado, como por exemplo, o ‘amigos da escola’. Embora 

a escola se tornasse mais responsável pelo rendimento de cada aluno, e por garantir recursos 

para seu próprio funcionamento, as avaliações e o controle passaram a ser exercidos não na 

base do currículo, mas sim na saída do aluno da instituição, através da avaliação centralizada, 

externa a instituição e baseada em critérios estabelecidos por organizações internacionais 

(JUNIOR e MAUÉS, 2014). 

Para o Banco Mundial, uma população educada pela lógica do organismo, tem maiores 

chances de se interessar e agir corretamente em relação a assuntos políticos, o que faz da 

inclusão na educação, fundamental para aumentar a coesão social e evitar descontentamentos 

e protestos sociais (JUNIOR e MAUÉS, 2014).  O que para Burke e Edwards (1996. Apud 

JUNIOR e MAUÉS, 2014) significa dizer que melhorar a qualidade da educação e de outros 

serviços, possibilitaria manter o apoio dos eleitores às reformas econômicas, como as 

privatizações, por exemplo, assegurando assim estabilidade política e econômica. Ou seja, as 

condicionalidades impostas pelas organizações multilaterais, como o Banco Mundial, por 

exemplo, estão a serviço de um ajuste macroeconômico, “cujos efeitos mais visíveis sobre a 

educação básica e superior são o avanço do setor privado, a precarização do público e a 

penetração dos mecanismos e valores de mercado sobre a gestão, o financiamento, a avaliação 

e a produção de conhecimento.” (JUNIOR e MAUÉS, 2014. p.1142). 

A partir da análise documental, os autores observam que o documento “Atingindo uma 

educação de nível mundial no Brasil, próximo passos” faz um balanço positivo das políticas 

educacionais implantadas, sob as condicionalidades impostas pelo Banco, durante os 

governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula da Silva. Essa visão positiva se deu por conta 

das seguintes observações: o aumento da média de anos de estudos feitos pela população 

pobre; o aumento da escolaridade da força de trabalho; o nível da formação de professores, e 

os resultados do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) (JUNIOR e 

MAUÉS, 2014). 
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Outro ponto observado por Junior e Maués (2014) é avaliação positiva dos sistemas de 

avaliação no Brasil. Segundo, Oliveira (2009. Apud JUNIOR E MAUÉS, 2014) o sistema de 

avaliação, constitui uma nova regulação da educação, baseada no tripé: gestão local 

(descentralização da gestão); financiamento per capita; e avaliação sistêmica. Para Dias 

Sobrinho (2010. Apud JUNIOR e MAUÉS, 2014) 

Os exames nacionais atendem bem a finalidade de medir a eficiência e a 

eficácia da educação segundo os critérios e as necessidades dos Estados 

neoliberais, em suas reformas de modernização, e do mercado em seu apetite 

por lucros e diplomas (p. 1144). 

Segundo a análise de Junior e Maués (2014) o documento do Banco Mundial 

apresenta uma motivação política, que pretende manter a escola como um instrumento 

privilegiado para a manutenção da estabilidade política e da pobreza, através do 

direcionamento das políticas educacionais, no sentido de manter a hegemonia do seu modelo 

de educação e sociedade. Esse modelo de educação parte de uma visão economicista, que 

atribui três papéis a educação: O desenvolvimento de habilidades da força de trabalho; a 

redução da pobreza e desigualdade; e a transformação dos gastos em resultados (JUNIOR e 

MAUÉS, 2014). De acordo com os autores, essa visão de educação e sociedade está 

impregnada pela teoria do capital humano, que segundo Frigotto (2000. Apud JUNIOR E 

Maués, 2014) é baseada na ideia de que um acréscimo marginal na instrução do indivíduo 

corresponde a um acréscimo marginal na sua capacidade de produção. Essas afirmações 

demonstram que “o lugar reservado à educação no Brasil, dentro dos planos políticos e 

econômicos do Banco Mundial deve ser o insumo ao crescimento econômico e o aumento da 

produtividade de trabalho” (JUNIOR e MAUÉS, 2014. p.1149). 

Junior e Maués (2014) concluem que o caminho apontado pelo Banco Mundial para a 

educação no Brasil para os próximos anos, é seguir a nova regulamentação educacional, 

apoiada no tripé: financiamento per capita; gestão local; e avaliação sistêmica, a fim de 

alcançar padrões estatísticos e apresentar resultados nas avaliações internacionais como o 

PISA. Para os autores essas proposições demonstram a visão burguesa de educação e de 

sociedade do Banco Mundial, que impõem através dos seus projetos para a educação, os 

valores neoliberais, a partir de um modelo educacional baseado na teoria do capital humano, 

necessário na manutenção da geopolítica internacional. 
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2.3 Consequências para o currículo da relação entre a educação e as organizações 

internacionais  

Com maior foco sobre o currículo, o artigo O Currículo E Os Sistemas De Ensino No 

Brasil, publicado na revista currículo sem fronteiras, em Dezembro de 2012, de autoria de 

Antonio Chizzotti e Branca Jurema Ponce, analisa as relações entre a reforma do Estado, a 

construção do currículo escolar e a organização dos sistemas brasileiros de ensino.  

O artigo aponta primeiramente para a impossibilidade de ter como objeto de estudo o 

currículo e a escola sem considerar as políticas emanadas do Estado. Segundo Chizzotti e 

Ponce (2012) as políticas educacionais que regem a organização dos sistemas brasileiros são 

decorrentes de dois modelos de sistemas educacionais que coexistem, não harmonicamente no 

caso da educação brasileira. O primeiro desses modelos é o sistema centralizado, ou modelo 

de tradição republicana. Nesse modelo entre os papéis do Estado, estão presentes as 

responsabilidades de “difundir um conjunto de saberes, linguagens e práticas cuja aquisição 

depende da escola, e propor uma referência comum para todos como meio indispensável para 

participar da vida social e assumir um posto de trabalho.” (CHIZZOTTI e PONCE, 2012, 

p.28). Enquanto o segundo modelo, o sistema descentralizado, ou modelo de extração 

neoliberal preconiza outras ações do Estado e de suas políticas educacionais, de forma que, 

para esse modelo o Estado deve apenas supervisioná-lo e                                             

“compete aos particulares, indivíduos ou associações, organizar e prover a educação, 

incumbindo o Estado de garantir os padrões curriculares de qualidade (standards) e 

estabelecer os critérios de avaliação [...]” (CHIZZOTTI e PONCE, 2012. P.28). Nesse 

segundo modelo, o Estado não cumpre o papel de provedor dos serviços educacionais e 

“limita-se ao papel de “comprador” de serviços oferecidos pelo mercado de prestadores de 

serviço.” (CHIZZOTTI e PONCE, 2012. p.28). 

A criação desses mercados em torno da educação pública deve-se a tendência 

descentralizadora, na qual, a nova gestão de educação prevê parcerias público-privadas, 

ampliando o setor privado em torno da gestão dos sistemas escolares (CHIZZOTTI e PONCE, 

2012). Embora o sistema educacional brasileiro tenha sua tradição ligada ao modelo 

republicano, os modelos liberais têm se inserido na educação brasileira (CHIZZOTTI e 

PONCE, 2012). E Assim como nos outros estudos citados (JUNIOR e MAUÉS, 2014; 

BUENO e FIGUEIREDO, 2012), essa introdução de políticas educacionais baseadas no 

modelo descentralizado é realizada através dos acordos realizados entre o governo brasileiro e 
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organizações internacionais como o FMI, a ONU (Organização das Nações Unidas) e o Banco 

Mundial. Esses acordos realizam o afastamento do modelo centralizado, pois, 

No afã de alinhar-se com as tendências internacionais para atender às 

pressões de demandas econômicas e políticas, a escola brasileira entrega-se 

às novas regras de financiamentos e gestão, que a direcionam ao novo 

modelo, o de inspiração liberal, que – por enquanto – convive, não 

harmonicamente, com o modelo anterior. (CHIZZOTTI e PONCE, 2012, 

p.33). 

 

 Segundo Chizzotti e Ponce (2012), o impacto dessa descentralização da gestão de 

ensino para os estados e municípios, responsáveis pelas políticas públicas de ensino, é a 

divisão em dois modelos de elaboração do currículo. Os Estados e municípios mais ricos e 

com melhor estrutura, utilizam material apostilado que a rede pública de educação produz, 

muitas vezes através dos professores do ensino público superior da rede pública (CHIZZOTTI 

e PONCE, 2012). Enquanto o modelo adotado pelos municípios com menos recursos, é 

caracterizado pela compra de propostas padronizadas das empresas privadas, utilizando-se de 

materiais produzidos totalmente fora da rede pública (CHIZZOTTI e PONCE, 2012).  

A atuação desses dois modelos de políticas públicas para o currículo causa um 

hibridismo nos sistemas educacionais brasileiros, produzindo currículos condicionados por 

duas tendências: Nos currículos dos sistemas centralizados, a finalidade da educação remete-

se “a da tradição humanista de formar cidadãos para o convívio coletivo e a coesão social” 

(CHIZZOTTI e PONCE, 2012, p.8). E do outro lado, nos sistemas descentralizados é “voltada 

para formar indivíduos com as competências e habilidades requeridas pela competição 

globalizada do conhecimento e pela concorrência intra e internacional das instituições 

educativas” (CHIZZOTTI e PONCE, 2012, p.8). Esses dois modelos convivem de forma 

hibrida nos sistemas escolares brasileiros, mas de forma conflituosa, na qual, o modelo de 

tradição liberal tem ganhado mais espaço devido à interferência das organizações 

internacionais (CHIZZOTTI e PONCE, 2012). 

 

2.4 Do Banco Mundial ao currículo escolar 

A partir dos trabalhos de Figueiredo (2009) e Bueno e Figueiredo (2012) foi 

observado que o Banco Mundial ao voltar-se para questões sociais como a educação, justifica 

suas intervenções através de um discurso humanitário, que busca justiça social, através da 



30 
 

redução da pobreza, como forma de possibilitar o desenvolvimento econômico dos países. 

Usando desse discurso, os programas do Banco Mundial, no entanto, têm servido para 

aumentar a produtividade dos pobres e controlar ideologicamente os membros dessa camada 

social (BUENO e FIGUEIREDO, 2012). Esses projetos se instalam no Brasil sob a 

justificativa de baixa eficiência da gestão escolar brasileira, introduzindo através de mudanças 

na gestão escolar, critérios de avaliação, de racionalidade econômica, e de produtividade 

(FIGUEIREDO, 2009). Essas mudanças acontecem, tendo como foco a produção de sujeitos 

preparados para as demandas do mercado e do consumo (BUENO e FIGUEIREDO, 2009). 

Recorrendo aos trabalhos de Junior e Maués (2014), foi pontuado que, as propostas 

para educação do Banco Mundial desde os anos 1990 têm trazido como resultado, a 

descentralização da gestão administrativa e financeira, e a centralização da avaliação. Esse 

primeiro fator tem feito com que as escolas, por terem se tornado mais responsáveis por 

garantir o seu funcionamento, procurem por parcerias público-privadas. Enquanto a segunda, 

tem tirado do controle das instituições escolares a avaliação, que passa a ser feito de forma 

externa.  Esses autores apontam ainda, que o caminho apontado pelo Banco Mundial para a 

educação no Brasil para os próximos anos, é seguir a nova regulamentação educacional, 

apoiada no tripé: financiamento per capita; gestão local; e avaliação sistêmica, a fim de 

alcançar padrões estatísticos e apresentar resultados nas avaliações internacionais. 

Por último, foi visto, a partir do trabalho de Chizzotti e Ponce (2012), como as 

políticas acordadas com o Banco Mundial e o FMI têm levado os sistemas escolares 

(principalmente os sistemas com menos recursos) a adotar modelos descentralizados de gestão 

escolar. Segundo apontam os autores, nesses modelos o Estado não cumpre o papel de 

provedor dos serviços educacionais e limita-se ao papel de comprador desses serviços. Isso 

tem resultado na utilização cada vez mais frequente, pelo sistema público de educação, de 

currículos produzidos fora Estado. Esses autores apontam ainda que, essas tendências têm 

levado a utilização de currículos cada vez mais voltados para o desenvolvimento de 

habilidades requeridas pelo mercado globalizado e pela concorrência das instituições 

escolares, e cada vez menos voltado para a formação do cidadão para a coesão e convívio 

social. 

Sintetizando. O capítulo demonstrou, que apesar de utilizar um discurso que justifica 

suas ações através da justiça social e redução da pobreza para alcançar desenvolvimento 

econômico, o Banco Mundial têm se preocupado em utilizar a educação para aumentar a 
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produtividade das camadas pobres e controla-las ideologicamente, a fim de manter estável o 

sistema capitalista (BUENO e FIGUEIREDO, 2012; FIGUEIREDO, 2009). Para tanto o 

Banco Mundial interfere na gestão escolar dos países que buscam por financiamentos, a partir 

de projetos, que no Brasil, apresentaram como resultados a descentralização da gestão escolar 

e a centralização da avaliação (JUNIOR e MAUÉS, 2014). O Banco Mundial recomenda 

ainda, segundo o trabalho de Junior e Maués (2014) que o Brasil continue seguindo essa 

regulamentação educacional, que se apoia no tripé: financiamento per capita; gestão local; e 

avaliação sistêmica, para alcançar os padrões estatísticos internacionais nas avaliações. 

Segundo Chizzotti e Ponce (2012), os fatos indicados, trazem como consequência para o 

currículo, a utilização cada vez mais frequente, de currículos mais voltados para a formação 

de indivíduos com competências para a concorrência em um mercado globalizado, e menos 

voltadas, para a formação de indivíduos para a convivência e coesão social. 
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3. Condicionalidades do Banco Mundial e a reforma do ensino médio. 

Através dos trabalhos citados no último capítulo (BUENO e FIGUEIREDO, 2012; 

CHIZZOTTI e PONCE, 2012; FIGUEIREDO, 2009; JUNIOR e MAUÉS, 2014.) foram 

apontadas as origens e as intencionalidades da criação do Banco Mundial. Bem como foram 

apontados também, seus interesses na relação com a educação brasileira e os efeitos dessa 

relação para o currículo. O próximo passo dessa pesquisa é acompanhar como se dá na 

prática essa relação. Para tanto esse capítulo será dividido em três partes. A primeira parte 

trata-se da análise do discurso presente no sumário executivo do documento “Alcançando 

uma educação de nível mundial no Brasil: Próximos Passos”, elaborado em 2010 pelo 

Banco Mundial. Essa primeira parte tem como objetivo, problematizar enunciados que 

revelem a posição ideológica tomada pelo Banco Mundial, sem se ater somente ao conteúdo 

do documento, indo além, até as condições de produção do discurso emitido pelo Banco. 

Analise-se assim, sua visão sobre a sociedade e a função a ser exercida pelos sistemas 

educacionais brasileiros. 

A segunda parte do capítulo é dedicada à apreciação da reforma educacional que está 

ocorrendo no ensino médio através da Lei 13415/17. Observa-se a partir das mudanças 

relacionadas à seleção de conhecimento para o ensino médio, através da nova legislação, de 

que forma essas mudanças atendem as condicionalidades impostas pelo Banco Mundial. A 

última parte é dedicada à síntese desse capítulo. 

 

3.1 Atingindo uma educação de nível mundial. Os próximos passos segundo o 

Banco Mundial. 

Primeiramente nessa seção sobre o documento do Banco Mundial, gostaria de 

analisar as sequências discursivas presentes no texto sobre a validade temporal dessas 

recomendações. O título do documento elaborado pelo Banco não podia ser mais claro: 

“Alcançando uma educação de nível mundial no Brasil: Próximos Passos”. Entende-se 

assim que o documento - um estudo sobre os efeitos das políticas implantadas nos últimos 15 

anos - pretende também, ditar quais são os próximos passos a serem dados pela educação no 

país, como também foi observado no trabalho de Junior e Maués (2014). 

No começo do documento temos a afirmação de que esses estudos realizados pelo 

Banco Mundial podem servir para serem utilizados pelo Governo nos próximos quatro anos, 

ou seja, até 2014. Chamo a atenção nesse trecho para aquilo que é o não dito. O trecho 
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esconde o que acaba sendo dito de outra forma, mais avante no texto. O documento no início 

afirma que a validade dos dados fornecidos ao governo brasileiro é de quatro anos. Porém, 

mais adiante o Banco Mundial estabelece “Quatro desafios para a educação brasileira de 

2010-2020” (BANCO MUNDIAL, 2010, p.5), sendo esse o título de um dos capítulos do 

documento na íntegra e um subtítulo do sumário executivo. Entende-se aqui, que esse 

documento não somente poderá servir para o uso do governo pelos próximos quatro anos, 

como afirmado anteriormente, mas que na verdade esse texto foi elaborado com a intenção 

de estabelecer os próximos passos - como diz o título - até 2020. 

Ao longo de todo o texto, para se referir as crianças e jovens brasileiros que estudam 

nas escolas do país, o documento utiliza a metáfora “força de trabalho”. O termo se repete 

sete vezes ao longo das sete páginas do documento analisado. Nessa análise, essa metáfora 

torna-se essencial para compreendermos o sentido desse discurso, bem como, a visão de 

educação básica para o Banco Mundial e consequentemente quais tipos de conhecimento 

essa instituição acredita que deva ser ensinado nas escolas brasileiras. Para melhor 

compreensão do significado do uso de tal termo, é importante antes a análise de outros dados 

presentes no texto: 

O documento faz um balanço positivo das políticas implantadas durante o período de 

sua atuação enquanto agente financiador e consultor técnico e financeiro.  Um dos motivos 

para essa avaliação apresentados pelo Banco Mundial é o aumento de cinquenta e dois 

pontos em matemática, nos resultados apontados pelo PISA em 2009, se comparado a nove 

anos atrás. Segundo o documento, esse aumento confirma “o progresso notável do Brasil no 

aumento do desempenho educacional durante a década passada” (BANCO MUNDIAL, 

2010. p.1). Nesse trecho pode-se notar como é estreita a ideia de desempenho educacional 

segundo esse órgão: Um aumento que embora demonstre uma rápida melhoria dos alunos 

nos testes de matemática – “o terceiro mais rápido já registrado pela OCDE” (BANCO 

MUNDIAL, 2010. p.1) -, mas que mantém os resultados do país abaixo da média dos países 

da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e dos países 

orientais (BANCO MUNDIAL, 2010. p.1), torna-se argumento para  supor  que  o  país  está  

tendo um progresso notável do desempenho educacional e sustentadas melhorias em torno 

do aprendizado e da cobertura do ensino fundamental e médio. 

Como o Brasil conseguiu se transformar de um dos países de renda média 

com o sistema de pior desempenho para um dos países com as mais altas e 

sustentadas melhorias não apenas em termos de aprendizado, mas, 
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também no que diz respeito à cobertura do ensino fundamental e médio? 

Esta é uma das perguntas centrais abordadas nesse estudo (BANCO 

MUNDIAL, 2010. p.1). 

Os trabalhos de Bueno e Figueiredo (2012) e Junior e Olgaíses (2014) apontam para 

uma visão de educação difundida pelo banco mundial como panaceia dos pobres, 

possibilitando uma melhor colocação no mercado de trabalho e consequentemente maior 

renda. O documento estudado afirma que “O acesso mais igualitário à educação está 

contribuindo para a redução da pobreza e da desigualdade social” (BANCO MUNDIAL, 

2010. p.3). Em outro trecho se propõe a analisar como funções principais do desempenho 

educacional brasileiro “O desenvolvimento das habilidades da força de trabalho para gerar 

crescimento econômico sustentável (...) contribuição para a redução da pobreza e da 

desigualdade através do fornecimento de oportunidades educacionais” (BANCO 

MUNDIAL, 2010. p.2). Contraditoriamente o mesmo aponta que “O aumento na proporção 

de trabalhadores com ensino médio tem sido acompanhado de uma redução no salário real 

dos formandos do ensino médio nos últimos anos” (BANCO MUNDIAL, 2010. p.3). Se nos 

colocarmos na posição de aluno do ensino médio, prestes a ser inserido no mercado de 

trabalho - ou como ocorre muitas vezes, já dentro dele -, essa última afirmação não é motivo 

para um balanço positivo, a não ser que, nos coloquemos então, na posição daqueles que 

veem na criação de um exército reserva de mão obra mais qualificada uma boa noticia. 

Através dessa contradição, o documento interfere no modo de dizer que sua preocupação 

inclui também baratear a força de trabalho, através da educação, para assim, alcançar o 

desenvolvimento econômico. 

Outro motivo para esse balanço positivo das políticas implantadas, é a afirmação que 

em “áreas chave como a da avaliação da aprendizagem estudantil e o monitoramento do 

desempenho educacional em geral, o Brasil é hoje um líder global” (BANCO MUNDIAL, 

2010. p.1). Isso ocorreu devido ao que o documento chama de “revolução na gestão da 

educação brasileira”. Essa revolução inclui entre outros “avanços”, a criação do exame 

SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), posteriormente chamado de Prova Brasil, 

que inspirados em teste de avaliação como o PISA, surge com o intuito de avaliar o 

desempenho dos alunos nas disciplinas de matemática e português e posteriormente a 

disciplina de ciências. Os resultados da ProvaBrasil/SAEB servem ainda para composição o 

IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira). Aqui o que encontramos é outra 

concepção de não dito, dessa vez através do próprio dito. A afirmação da importância de 

avaliação de determinadas disciplinas, sendo os resultados da avaliação desses 
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conhecimentos e não de outros, componentes do IDEB, denuncia a desvalorização de 

conhecimentos alheios a essas avaliações. No trecho em que se lê: “o que os estudantes 

realmente aprendem – medido numa escala de testes mundiais como o PISA - é o que 

realmente conta para o crescimento econômico e não quantos anos de escolaridade que 

completam” (BANCO MUNDIAL, 2010. p.2), está pressuposto que existe um conhecimento 

que realmente conta para o crescimento econômico e que esse é o conhecimento avaliado 

pelo PISA. Crescimento esse que se põem explicitamente como objetivo da qualificação da 

força de trabalho, além do alívio da pobreza e da desigualdade. Sendo assim, o 

conhecimento fornecido pela escola, na visão dessa instituição, deve ser aquele que permita 

se cumprir esses três objetivos citados, sendo, a avaliação centralizada, um requesito 

importantíssimo, para o controle da distribuição desses (e não de outros) conhecimentos. 

Para melhoria do ensino médio, de forma que ele alcance o chamado “nível 

mundial”, o Banco Mundial propõem o equilíbrio entre o conteúdo acadêmico e o 

vocacional. Para isso são recomendadas mudanças universais (referem-se ao currículo, a 

qualidade dos professores, a eliminação do ensino noturno e aumento da carga horária 

escolar, por exemplo), a formação de escolas modelos, e a parceria pública e privada. A 

última tem como intuito favorecer o ensino técnico-vocacional e facilitar a transição dos 

alunos que não prosseguem para o ensino superior, para o mercado de trabalho. O trecho 

termina afirmando que o setor privado – que acaba sendo beneficiado, já que recebe 

profissionais preparados pela escola – também está apoiando a gestão escolar.  No entanto 

nenhuma recomendação é dada especificamente para a melhoria do conteúdo acadêmico, 

apenas para o ensino técnico-vocacional. Tão pouco é apontado alguma solução para os 

jovens que não prosseguem para o ensino superior, terem mais facilidade de ingressar nesse 

nível educacional.  

Alguns rumos promissores que poderiam ser tomados para contribuir para a 

melhoria do ensino médio no Brasil podem ser agrupados nas seguintes 

categorias: estratégias universais (reforma de currículo e de treinamento, 

grandes investimentos em infraestrutura para apoiar um dia mais longo e 

eliminar o ensino noturno, melhoria da qualidade de professores); escolas 

de demonstração (escolas de ensino médio de tempo integral e com 

bastante recursos que tanto testam inovações quanto demonstram que 

escolas secundárias de alta qualidade são viáveis); e parecerias público-

privadas no ensino técnico e vocacional (para garantir uma fácil transição 

para o mercado de trabalho para os formandos do ensino médio que não 

continuam o ensino superior, através da orientação do conteúdo vocacional 

do currículo para as habilidades que estão em demanda local. O setor 

privado também está apoiando à gestão escolar baseada em resultados. 

(BANCO MUNDIAL, 2010. p.7). 
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A partir das observações feitas podemos trazer a tona o significado para essa análise 

da utilização da metáfora “força de trabalho”, empregada várias vezes no texto para se referir 

aos estudantes das escolas brasileiras. Retomemos. 

Na primeira observação, vemos como a partir da melhoria em apenas uma área do 

conhecimento, a matemática, o banco argumenta ter ocorrido um aumento do desempenho 

educacional e uma melhoria de aprendizagem em todo o sistema educacional brasileiro. Isso 

deixa claro, a relevância dessa disciplina para o Banco Mundial; Posteriormente, observamos 

através de dados presentes no próprio documento, como um número maior de pessoas que 

completam o ensino médio, tem como resultado baratear a mão de obra daqueles que não 

possuem curso superior. Isso denuncia outra intenção (baratear a mão de obra), além de 

aliviar a pobreza e diminuir a desigualdade, como forma de atingir o desenvolvimento 

econômico; Nas observações seguintes, vemos que nas avaliações citadas, utilizadas para 

medir a qualidade do ensino brasileiro as principais disciplinas a serem avaliadas: português 

e matemática. Entende-se nesse contexto, que essas disciplinas por si só, bastam para 

transmitir os conhecimentos que realmente importam para o crescimento econômico do país. 

Fica claro no discurso do Banco Mundial uma visão de aluno, limitada unicamente 

como futura força produtiva do sistema capitalista, vulgo trabalhador. Nessa visão, a escola 

precisa fornecer somente o conhecimento básico para que ele atue no mercado de trabalho, 

ou seja, basicamente que ele saiba ler e contar. Não são necessários conhecimentos em 

história, filosofia, artes ou sociologia para aqueles que são vistos apenas como “força de 

trabalho”. Essas e outras disciplinas não são nem sequer citadas ao longo do texto. A 

focalização nessas disciplinas é útil também para o controle ideológico e político desejado, 

citado no trabalho de Bueno e Figueiredo (2012). 

Sob o pretexto de diminuir a pobreza e a desigualdade através da educação, o 

discurso do Banco Mundial, implicitamente recomenda medidas que servem para investir em 

melhoria de capital humano para as empresas e que logicamente estão colaborando para o 

funcionamento da implantação dessas medidas, como notamos no último tópico de 

observações feitas sobre o documento. Nessa análise, o emprego da metáfora “força de 

trabalho” para designar os alunos, significa crianças e jovens desumanizados e objetificados 

pelo sistema educacional. Significa a massa de estudantes que devem ir à escola 

primeiramente para serem úteis ao mercado de trabalho, enquanto o seu crescimento pessoal 

e o desenvolvimento de habilidades críticas necessárias para atuar no mundo político e 
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social, de forma responsável e autônoma, fica em segundo plano. Isso ocorre ao mesmo 

tempo em que, através de medidas descentralizadoras (as quais o documento recomenda que 

continuem a ser seguidas), a formação de cidadãos deixa de ser uma preocupação do Estado 

e também não está incluída nos valores de mercado que agem sobre a gestão escolar. A partir 

da análise, observamos que as consequências de reproduzir esse discurso na elaboração de 

reformas educacionais (seguindo os chamados “próximos passos”) custam caro ao 

desenvolvimento do aluno enquanto cidadão e consequentemente aos ideais de uma 

sociedade mais justa e democrática. 

 

3.2 A Lei 13415/17. Seguindo os “próximos passos”` 

Como afirmado pelo Ministro da educação Mendonça Filho, o objetivo da reforma 

proposta pela MP 746/16, que resultou na criação da Lei 13415/17, é alinhar os ideais do 

ensino médio as propostas dos órgãos como o Banco Mundial e a Unicef. Verificaremos 

agora algumas das mudanças na legislação através da criação dessa nova Lei, referentes às 

mudanças no currículo. Analisaremos, portanto, o Artigo 35, e o Artigo 36 da Lei 9.394/96, 

alterados pela nova legislação. O intuito disso será o de ver funcionar na prática os efeitos 

causados na seleção de conhecimento escolar (currículo) pelas políticas educacionais 

adotadas sob a influência do Banco Mundial. 

No Artigo 35 os parágrafos segundo, terceiro, e quarto, se referem aos conteúdos 

obrigatórios do currículo. O ensino de português e matemática aparece como obrigatório, 

nos três anos de ensino. O ensino de língua inglesa também aparece como obrigatório, 

embora não especificado em quais anos do ensino médio. As disciplinas de artes, filosofia, 

sociologia, e educação física são citadas como estudos e práticas obrigatórias, cedendo 

assim, espaço para a interpretação de que esses conteúdos participem no currículo apenas 

como temas transversais. Outras disciplinas não são nem sequer citadas, devendo ser 

garantidas somente pelos itinerários formativos a serem escolhidos pelo aluno. Esses 

itinerários serão compostos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino 

médio, a qual ainda não teve sua elaboração concluída pelo ministério da educação. Os 

itinerários são citados no artigo que será analisado a seguir. 

O caput do Artigo 36 da mesma legislação também teve alterações que sugerem 

mudanças em relação à seleção de conhecimento do currículo. São substituídos no caput do 

artigo, os incisos I, II, III e IV, que direcionavam quais conhecimentos devem constar na 
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composição da Base Nacional Comum Curricular e em itinerários específicos definidos 

pelos sistemas de ensino. Esses conhecimentos incluíam: 

(...) a educação tecnológica básica; a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 

sociedade e da cultura,; a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;(...) Será 

incluída uma língua estrangeira moderna(...)Serão incluídas a filosofia e a 

sociologia como disciplinas obrigatórias. (BRASIL, 1996). 

Passando para a seguinte redação: “I – linguagens; II – matemática; III – ciências da 

natureza; IV - ciências humanas; e V - formação técnica e profissional” (BRASIL, 2016, pag 

2). Afetando diretamente, enquanto disciplinas, a obrigatoriedade dos conhecimentos de 

filosofia e sociologia. 

O avanço das tendências em definir o currículo cada vez menos como responsável de 

fornecer conhecimentos para a formação do cidadão; o convívio coletivo; e coesão social, e 

cada vez mais, como responsável por disponibilizar conhecimento para a formação de 

indivíduos com habilidades e competência para o mundo competitivo no qual irão atuar são 

resultados das relações entre as reformas do Estado e a formação curricular (CHIZZOTTI e 

PONCE, 2014). Isso é notado nas políticas públicas que pretendem ser adotadas com a nova 

medida, através da retirada dos incisos do caput do artigo 36 que direcionavam as diretrizes 

curriculares para uma aprendizagem dos processos históricos de transformações sociais e 

culturais; da compreensão do significado da ciência; e do acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania. A penetração dos valores e dos mecanismos de mercado sobre a 

gestão escolar (MOTA JUNIOR E MAUÉS, 2014), está relacionada, portanto, as origens 

dessas mudanças. 

Essa tendência está relacionada ao discurso reproduzido pelo Banco Mundial, ao 

enxergar o aluno não como cidadão, mas apenas como “força de trabalho”, limitando o papel 

da educação a produtora de capital humano, o que fica ainda mais claro no inciso V 

acrescentado pela lei ao Artigo 36, referindo se ao ensino técnico profissionalizante no 

ensino médio. Segundo a redação da nova lei, o parágrafo quinto do Art.36 afirma que “Os 

sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno 

concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário formativo de que trata o caput” 

(BRASIL, 2016. p.2). O que é outra maneira de dizer que os sistemas de ensino não terão a 

obrigação de oferecer mais do que um dos cinco itinerários formativos presentes nos incisos 

I a V do caput. Vale resaltar aqui que a formação do ensino técnico nas escolas é incentivada 
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pelo documento Alcançando uma Educação de Nível Mundial no Brasil: Próximos Passos, e 

que nele o Banco Mundial afirma que “O setor privado também está apoiando à gestão 

escolar baseada em resultados” (BANCO MUNDIAL, 2010. p.7). Isso nos faz esperar que o 

setor privado incentive as escolas a compor pelo menos uma – o suficiente - das cinco áreas 

previstas que serão definidas pelos sistemas escolares: a área do ensino técnico e 

profissionalizante. 

Os únicos conhecimentos que estão garantidos como obrigatórios nos três anos do 

ensino médio segundo o Art.35 reformulado pela nova lei, é a língua portuguesa e 

matemática. Outros conhecimentos serão garantidos através da Base Nacional Comum 

Curricular – válido também para a parte diversificada do currículo, mas só estarão presentes 

nos sistemas de ensino que optarem pelo itinerário curricular do qual esse conhecimento 

participe. Isso é entendido se voltarmos ao caput do Artigo 36: 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por 

meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 

para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino (...) 

(BRASIL, 2017). 

Através dessas medidas podemos notar a intertextualidade e o interdiscurso da nova 

lei com o discurso emitido pelo Banco Mundial e outros órgãos. Discurso presente também 

nos sistemas de avaliação dos sistemas educacionais, utilizado por esses órgãos e pelo 

governo, como o PISA e a ProvaBrasil, onde os conhecimentos e as capacidades de ler e 

contar são as mais, quando não as únicas a serem avaliadas. Segundo o parágrafo sexto do 

artigo 35, é atribuído à União, o papel de estabelecer os padrões de desempenho esperado 

dos alunos do ensino médio, o que já vêm ocorrendo, e devido o alinhamento das estratégias 

do governo com órgãos internacionais têm tido como resultado, sistemas de avaliação de 

desempenho como a ProvaBrasil e o IDEB ,por exemplo. 

Em relação ao ensino técnico e profissionalizante, o parágrafo sétimo do artigo 36, 

expõe que a formação técnica deverá constar no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O 

parágrafo anterior, também sobre o tema do ensino técnico e profissionalizante permite a 

“inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo (...) fazendo uso, quando 

possível, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional” 

(BRASIL, 2017). Além de fornecer uma formação prática aos alunos, essa medida não deixa 

de servir como uma forma de facilitar a contratação desses alunos sob o regime de 
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aprendizagem, resultando assim para o contratante a possibilidade de contratar mão de obra 

temporária e a baixo custo. 

  

3.3 Acompanhando os passos da educação brasileira.  

Através da utilização do método Análise de Discurso, no documento “Alcançando 

uma educação de nível mundial no Brasil: Próximos Passos” foi possível deixar claro que a 

proposta do banco mundial de fornecer acesso igualitário a educação, como forma de reduzir 

a pobreza, tenta esconder seu compromisso com as empresas donas de grandes capitais. Suas 

mudanças, trazem como resultado o barateamento da mão de obra, ao mesmo tempo em que 

aumenta a produtividade dos pobres, para a partir disso alcançar o desenvolvimento 

econômico. A análise sobre a metáfora “força de trabalho” permitiu compreendermos ao 

longo do capítulo, a visão que o Banco Mundial tem do aluno, como futura mão de obra, 

separada do conhecimento de sua realidade social, inclinada somente para os fins práticos de 

competitividade em um mercado globalizado.  

Na segunda parte do capítulo, foi analisada a interdiscursividade entre o Banco 

Mundial e as alterações feitas na legislação através da Lei 13415/17. Foi observado através 

disso, como essas mudanças legislativas, influenciadas pelo discurso do Banco Mundial, 

influenciam na seleção de conhecimentos para o currículo, no sentido de valorizar ainda 

mais os conhecimentos necessário para o cálculo e a escrita, ao mesmo tempo em que, incluí 

no currículo escolar uma especialização técnica. 

Através desses dois pontos foi possível analisar o papel o qual o Banco Mundial, 

juntamente com os governos brasileiros, tem reservado para educação no Brasil. Papel de 

produtora em larga escala de “força de trabalho”. Tal função essa é imposta a partir de 

reformas, como a Lei 13415/17. O que tem custado caro à formação de um currículo, para o 

ensino médio, que selecione conhecimentos úteis para a formação de cidadãos cientes do 

contexto político, histórico e social no qual eles mesmos atuam. 
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Considerações finais 

A investigação que aqui encerro, demonstrou que o currículo é uma seleção de 

conhecimentos que devem ser passados aos educandos, e que essa seleção envolve questões 

de conhecimento, identidade e poder (SILVA, 2007). Apresentou também que o currículo 

desde o seu emergir está relacionado com o conhecimento e o controle social (GOODSON, 

2012). Sendo assim, importante para tentar definir o que é currículo, investigar os agentes e as 

intenções no processo de aplicação e produção curricular (PACHECO, 2005). 

Ao investigar um desses agentes, através de artigos sobre as relações do Banco 

Mundial com a educação brasileira, (FIGUEIREDO, 2009; BUENO e FIGUEIREDO, 2012; 

CHIZZOTTI e PONCE, 2012; JUNIOR e MAUÉS, 2014) o trabalho apresentado demonstrou 

que essa organização internacional, tem exercido forte influência sobre as políticas públicas 

educacionais e consequentemente sobre o currículo. Segundo Bueno e Figueiredo, (2012) o 

Banco Mundial utiliza um discurso que, justifica sua interferência na educação brasileira, 

através de projetos que objetivam a justiça social, através da redução da pobreza e 

desenvolvimento econômico do país. Quanto na prática esse projetos têm se preocupado em 

utilizar a educação para aumentar a produtividade das camadas pobres e controla-las 

ideologicamente, a fim de manter estável a hegemonia do sistema capitalista (BUENO e 

FIGUEIREDO, 2012). Segundo Junior e Maués (2014), os principais efeitos dessas 

influências para a educação têm sido a descentralização da gestão financeiro administrativa e 

a centralização das avaliações, apoiando uma regulamentação da educação que se apoia no 

tripé: financiamento per capta, gestão local e avaliação sistêmica. O efeito dessa 

regulamentação da educação para o desenvolvimento curricular no Brasil, segundo Chizzotti e 

Ponce (2012), tem sido a utilização cada vez mais frequente, de currículos mais voltados para 

a formação de indivíduos com competências para a concorrência em um mercado globalizado, 

e menos voltadas, para a formação de indivíduos para a convivência e coesão social. 

Por último, a pesquisa se voltou, para a análise do discurso do Banco Mundial, sobre 

a função a ser exercida pelos sistemas educacionais brasileiros. E para a interdiscursividade 

desse discurso, com os textos que trazem mudanças legislativas, quanto à seleção de 

conhecimento para o currículo do ensino médio, presentes na Lei 13415/17. Essas análises 

apontaram para a intenção do Banco Mundial em apoiar que as escolas brasileiras sejam 

apenas produtoras, em larga escala, de “força de trabalho”. E que através da reforma do 

ensino médio pela Lei 13415/17, se concretiza uma nova etapa de mudanças necessárias para 

tal objetivo. Quanto ao currículo, essa lei realiza mudanças, que priorizam os conhecimentos 
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voltados para a formação da “força de trabalho”. Custando caro à formação de cidadãos 

cientes dos contextos sociais e políticos nos quais atuam. 

Em suma o que a pesquisa trouxe, foi que, através de mudanças legislativas tais como 

a atual reforma do ensino, o governo brasileiro, tem se alinhado com as intenções do Banco 

Mundial em transformar as escolas brasileiras em fábricas de “força de trabalho”. Para tanto, 

a Lei 13415/17 executa mudanças que priorizam unicamente a seleção de conhecimentos 

voltados para a atuação no mercado globalizado, para o currículo do ensino médio. 

Utilizando assim, o currículo como forma de controlar as relações entre o conhecimento e o 

controle social. Com isso, o autor, nessas últimas palavras, não acredita ter contribuído com 

grandes novidades. Mas encontra-se altamente satisfeito. Pois acredita que esse trabalho 

contribuiu, ao menos, para reforçar a ideia de que, se acreditamos que a escola e o 

conhecimento são capazes de ajudar os nossos jovens a construir uma sociedade mais justa e 

democrática no futuro, sem dúvida, seguir esses passos, não é o caminho. 
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