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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O presente artigo propõe-se a mapear o campo de pesquisa estabelecido pela relação entre o

Banco Mundial e as reformas para o Ensino Médio brasileiro. Tal incursão se justifica pela

pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida nesse campo, para tanto buscamos

entender as pesquisas já feitas buscando as lacunas onde nosso trabalho possa se inserir. A

análise foi feita com base em onze resumos de dissertações encontradas na Plataforma de

Teses da Capes, utilizando o software francês IRAMUTEQ que produziu a nuvem de

palavras, a classificação hierárquica descendente e os segmentos de texto usados no artigo.

Tal análise nos permitiu a observação de temas recorrentes, as metodologias utilizadas e as

lacunas onde podemos inserir a nossa pesquisa. Concluímos que há pouca utilização dos

documentos do Banco Mundial como fonte primária, pouca utilização do materialismo

histórico-dialético como metodologia de análise e não há muitas dissertações que relacionam



as reformas para o Ensino Médio brasileiro e o Banco Mundial.

PALAVRAS-CHAVE: Banco Mundial; Ensino Médio; Educação Básica.

1. Introdução

Este artigo é proveniente de uma pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da Capes,

como parte da pesquisa inicial de mestrado, buscando os trabalhos que tenham por objeto as

ações do Banco Mundial para o Ensino Médio, com o objetivo de mapeamento da produção

acadêmica sobre a temática e possíveis lacunas onde nosso trabalho possa se inserir. Para esse

artigo, fizemos um levantamento das dissertações que tratam desses temas, pois queremos

entender como o Banco Mundial interfere nas políticas do Ensino Médio. Em nossa análise

teremos como referencial teórico-metodológico o materialismo histórico-dialético, visto que a

compreensão das políticas públicas para a educação só poderão ser compreendidas quando

analisadas no contexto no qual são produzidas, sob condições determinadas.

O presente artigo é uma primeira aproximação com o campo de pesquisa em que

estamos desenvolvendo a pesquisa de mestrado com o propósito de mapear o campo através

das contribuições já feitas por outros pesquisadores, buscando lacunas onde possamos inserir

nosso trabalho.

A escolha da palavra chave no levantamento das dissertações disponíveis no Banco de

Teses da CAPES, se deu pelo nosso interesse em compreender como tem sido construídas as

pesquisas que utilizam os documentos do Banco Mundial e como as recomendações tem

orientado as políticas públicas para o Ensino Médio brasileiro, particularmente entre as

dissertações disponíveis. 1

A partir da palavra-chave “Banco Mundial” encontramos cinquenta e três dissertações

com resumos na plataforma de dissertações e teses da Capes. A pesquisa foi feita entre março

e abril de 2018. Dentre essas cinquenta e três, encontramos onze que pelo título identificamos

como trabalhos que tratavam mais diretamente sobre o Ensino Médio. A plataforma listou as

dissertações que possuíam a palavra chave no título ou no resumo, a partir destes encontramos

alguns temas recorrentes, alguns referenciais usados nas pesquisas e algumas lacunas.

Tal empreitada se justifica pelas recentes reformas implementadas nesse nível da

educação básica no Brasil, especialmente a partir da implementação da Lei 13.415, em

fevereiro de 2017. As medidas impostas pela reforma do ensino médio, como ficou conhecida

1 Pretendemos posteriormente realizar uma busca usando “Ensino Médio” como palavra-chave para
verificar as ocorrências desse tema no campo de pesquisa.



a Lei 13.415/17, implicam, entre outras coisas, ampliação da carga horária, estabelecimento

de itinerários formativos, entre eles a formação técnica e profissional, e redução de conteúdos

como história, geografia, filosofia e sociologia, que se tornariam obrigatórios apenas em

1.800 horas, carga horária prevista para os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular

(BRASIL,2017). A reforma pressupõe ainda a oferta de parte da carga horária a distância, a

possibilidade de atuação de profissionais com notório saber no itinerário Formação Técnica e

Profissional e a parceria com o setor privado nesse mesmo itinerário. As propostas que se

concretizam na reforma do Ensino Médio guardam estreita relação com as recomendações do

Banco Mundial para a educação nos países da periferia do sistema capitalista. Segundo

Kruppa (2001), de acordo com os documentos do Banco, o Ensino Médio deveria,

preferencialmente, ser ofertado pela iniciativa privada, com oferta eventual de bolsas de

estudos para os estudantes considerados mais capazes. (KRUPPA, 2001). Nesse sentido,

buscamos as dissertações disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da CAPES com o

objetivo de identificar as pesquisas que tem por objeto os documentos do Banco Mundial, e

em que medida essas pesquisas tem por foco o nível médio da educação básica no Brasil.

Entendemos que a perspectiva educacional adotada pelo Banco Mundial, de viés

mercadológico, contraria a perspectiva de emancipação humana defendida por Marx, e

assumida por nós como a principal orientação para qualquer projeto educacional. Assim,

entender a produção acadêmica sobre esse tema é a primeira tarefa a ser realizada para

alcançar nosso objetivo maior, que é entender a influência do Banco Mundial nas reformas

para o Ensino Médio. Para a análise foram selecionados os resumos de onze dissertações,

sobre os quais iremos discutir nesse artigo. Os dados preliminares indicam a pouca utilização

dos conceitos marxianos nas análises elaboradas, e também a utilização dos documentos do

Banco Mundial de maneira superficial e restrita à avaliação de outros pesquisadores. A

imprecisão dos resumos também dificultou o trabalho. A ausência de informações como

fontes, referencial teórico e metodologia nos levou à recorrer ao texto completo. Ainda assim

algumas informações não se apresentaram claras. Alguns trabalhos indicavam pesquisas a

partir de documentos do Banco Mundial, mas de fato a análise foi feita a partir de textos que

estudaram os documentos. Nesses casos os pesquisadores não foram à fonte, e sim utilizaram

pesquisas de outros autores. Também identificamos a predominância de dezesseis

documentos, sendo eles: Prioridades y estratégias para la educación: examen del Banco

Mundial; Memorandum of the presidente of the internacional Bank for Reconstruction and

Development andthe Internacional finance Corporation to the executive directorson Couentry

Assistance Strategy progressreport for the federative republic of Brazil; New World, New



World Banking Group (I) post crisis directions; Atingindo uma educação de nível mundial no

Brasil: Próximos Passos/ Sumário Executivo; World Bank consultations on the new education

sector strategy for 2010-2020 in Brazil; Relatório sobre o desenvolvimento mundial

2000/2001; Aprendizagem para Todos: Investir nos Conhecimentos e Competências das

Pessoas para Promover o Desenvolvimento. Estratégia 2020 para a Educação do Grupo Banco

Mundial – Resumo Executivo; La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la

experiência; Estrategiasectorial de educacion; Construir Sociedades de Conocimiento: Nuevos

Desafios para La Educación Terciaria; Documento do Banco Interamericano de

Desenvolvimento; Educación – documento de política sectorial; El financiamento de

laeducación em los países endesarrolloopciones; Minuta de negociações; Investir enla gente;

Professores excelentes: como melhorar a aprendizagem dos estudantes na América Latina e

no Caribe.

A análise foi feita com o software francês IRaMuTeQ que, desde 2013, vem sendo

utilizado no Brasil para análise textual de material verbal transcrito ou textos originalmente

escritos. (Camargo; Justo, 2013). O software pretende fazer uma análise de dados textuais

como cálculos de frequência de palavras, classificação hierárquica descendente e análises de

similitude. Essas análises são consideradas qualitativas, assim como quantitativas, pois as

palavras são analisadas por frequência e pelo qui-quadrado, um método estatístico inferencial.

(SILVA; ENUMO, 2017)

O corpus de análise foi composto por 11 textos (os resumos das dissertações),

separados em 111 segmentos de texto (ST) com aproveitamento de 92 STs (82,88%).

Emergiram 4.003 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos contidas no texto), sendo 1.045

palavras distintas e 621 que aparecem uma única vez. A análise do corpus foi categorizado em

quatro classes: Classe 1 com 22,8 %; Classe 2 com 30,4 %; Classe 3 com 26,1 %; Classe 4

com 20,6 %.

Por meio do IRaMuTeQ, foi possível identificar a frequência da palavra Banco

Mundial nos resumos, podemos perceber que há um uso muito restrito da expressão. Podemos

identificar isso por meio do qui-quadrado abaixo de 3,80 que de acordo com os manuais do

programa precisam ser maiores do que isso para que a palavra seja considerada no relatório.

Para além do nosso campo de pesquisa, nosso artigo pode também ser entendido como

uma forma de divulgar o uso do IRAMUTEQ no Brasil, visto que sua utilização nas pesquisas

no campo das Ciências Humanas e Sociais ainda é restrita, tendo maior adesão na área da

saúde.

2. OS RESUMOS



A partir do corpus selecionado para a análise, o IRAMUTEQ produziu alguns

materiais para análise, dentre eles a nuvem de palavras (Figura 1) e a classificação hierárquica

descendente (Figura 2).

Por meio da nuvem de palavras (Figura 1) acima podemos perceber a frequência de

palavras dispostas de forma aleatória onde as que aparecem maiores tem maior frequência

demonstrando sua maior ocorrência nos onze textos que compõe o corpus. Obviamente

educação aparece com maior frequência visto que um dos filtros usados foi “educação” no

filtro “área de concentração”.

O foco da nossa pesquisa de mestrado são as políticas públicas para o Ensino Médio

brasileiro e a influência que o Banco Mundial tem sobre elas. Dessa forma nossa análise

busca compreender como isso tem sido abordado nas produções acadêmicas em programas de

mestrado pelo Brasil. Apesar da baixa frequência da expressão “Banco Mundial” achamos

importante colocarmos essa questão em discussão, pois mesmo com a palavra-chave da

pesquisa sendo “Banco Mundial”, o uso é bem restrito e ao buscarmos os documentos do

Banco nas dissertações não os encontramos em todas, algumas usam textos que fizeram

análises desses documentos.

Figura 1: Nuvem de palavras organizada com base no software IRAMUTEQ



Por meio dos segmentos de texto, podemos perceber como o Banco Mundial está

ligado à reestruturação do capitalismo que a partir da década de 1970 passa por modificações

que interferem diretamente no mundo do trabalho visando a formação de um trabalhador de

novo tipo, esse ideal de formação passa a orientar currículos numa perspectiva neoliberal.

para responder a esta pergunta se torna imprescindível partir do processo de
reestruturação produtiva do capital para compreender a relação trabalho e
educação na atualidade observamos que as características deste trabalhador
de novo tipo são reafirmadas nos documentos do banco_mundial e nos
documentos orientadores do proemi. (resumo 01)
nesse sentido as erems cumprem para o governo eduardo o papel de passar a
promessa de integração do jovem ao mercado de trabalho conforme
indicações do governo federal e do banco_mundial
(resumo 11)
realizamos então estudos sobre as orientações curriculares
do banco_mundial para a educação de bases neoliberais tentando
compreender sua relação com esta reforma
(resumo 06)
com enfoques diferentes e que na atualidade as várias experiências que
existem mostram se voltadas aos interesses dos organismos_internacionais
sobretudo o banco_mundial que tem influenciado diretamente a política
pública de educação do país acarretando aos princípios da
escola_de_tempo_integral um viés economista e mercantilista (resumo 09)
concretizado por meio de políticas educacionais centradas na defesa de uma
educação mínima para a classe trabalhadora partindo desta lógica destacamos
o papel do banco_mundial organismo_internacional que passa a determinar
e a controlar as políticas educacionais dos países pobres
(resumo 07)

Essas inferências podem também ser feitas a partir do dendograma (Figura 2) gerado

pelo IRAMUTEQ onde fazem parte da classe 4 que aqui chamamos de Reestruturação

Capitalista e o Novo Trabalhador, palavras como trabalhador, novo, passar, capital,

produtivo, processo, dentre outras que podem ser vistas na figura 2



Na classe 2 que reteve 30,4 % dos segmentos de texto temos a relação das palavras

reforma, documental, neoliberal, teórico e com menor frequência educação básica. A partir

desses elementos e dos segmentos de texto percebemos como a reforma do Ensino Médio, por

exemplo, é reflexo de projetos de reforma de algum tempo atrás, especialmente dos anos de

1990 quando o neoliberalismo chega com força total ao Brasil. Abaixo alguns ST’s onde a

palavra reforma aparece:

na educação de modo particular seu desdobramento é percebido na
implantação de um conjunto de reformas que buscam ajustar ela ao pacote
das políticas neoliberais alinhadas as exigências do capital percebidas de
forma mais contundente a partir da década de 1990
(resumo 05)
à luz desse referencial teórico metodológico verificamos que no interior
das reformas educativas embebidas fortemente de um viés neoliberal as
políticas estatais educativas são orientadas pelos organismos_internacionais e
tendem para a defesa de um processo contínuo de qualificação e
requalificação dos indivíduos como solução para a crise que se instaurou na
educação (resumo 05)

dentre eles o brasil interferindo desde a concepção do paradigma da
economia do conhecimento até a elaboração da legislação que regula a
educação por meio do pacto de educação para todos que atrela o
cumprimento das metas da educação_básica à diminuição da pobreza extrema
mediante a implantação de amplas reformas educacionais
(resumo 07)
seguindo esta perspectiva evidenciamos que a política educacional do nosso
país se encontra vinculada à conjuntura econômica política e social da atual
configuração capitalista e a ela foram incorporadas as reformas que foram
imputadas ao estado pelo receituário neoliberal (resumo 07)

Percebemos também como essas reformas estão articuladas ao movimento de

Figura 2: Classificação Hierárquica Descendente organizado com base no software

IRAMUTEQ



reestruturação capitalista que ganha força a partir da década de 1970. Os elementos ligados a

essa classe foram encontrados na classe 4 (discutida acima), Reestruturação Capitalista e o

Novo Trabalhador.

Na classe 3, intitulada O Acesso do Jovem à Qualificação Profissional, podemos

perceber por meio das palavras enem, jovem, profissional, acesso, qualificação, problema,

ensino, ensino médio, mercado e avaliação que o ensino médio é uma alternativa do jovem se

qualificar para o mundo do trabalho, seja pelo ensino profissionalizante, que dará a ele uma

qualificação específica, ou pelo ensino médio propedêutico, que o habilita para o

prosseguimento dos estudos no ensino superior.

a educação para o trabalho no ensino_médio da educação_básica é analisada
a partir da categoria trabalho como complexo fundante do ser social
(resumo 02)
se trata de uma análise onto_histórica que aborda a compreensão do ser por
meio da teleologia e seguindo o princípio do materialismo_histórico a análise
do objeto é situada no seu contexto histórico para compreender o caminho
trilhado pela educação geral para o trabalho no ensino_médio desde suas
origens até o momento atual
(resumo 02)
essas foram instituídas através da lei complementar 125/2008 que cria o
programa_de_educação_integral e tem como objetivo o desenvolvimento de
políticas direcionadas à melhoria da qualidade do ensino_médio e
qualificação dos jovens da rede pública estadual (resumo 11)

Por alguns excertos vemos discutida nas dissertações analisadas a educação para o

trabalho. Nesse sentido, percebemos como o argumento interesseiro de rápida inserção no

mercado de trabalho tem sido utilizado para atrair os jovens para o ensino profissionalizante.

Quando reputamos o argumento interesseiro, consideramos Soares (2002), que afirma que as

medidas impostas pelo ajuste neoliberal, e reforçada pelas recomendações dos organismos

internacionais, longe de abrir novos espaços de trabalho, criou bolsões de pobreza em vários

países do mundo, e trouxe para a disputa pelas poucas vagas existentes os mais jovens e os

mais velhos, acirrando a competição. Tal acirramento não é equacionado pela formação

precária dos cursos ofertados pela rede pública. A formação disponível apenas adequa,

precariamente, o mercado de reserva para eventual inserção no já saturado mercado de

trabalho (FREITAS, 2012).

Chegar ao ensino superior hoje está diretamente ligado ao Exame Nacional do Ensino

Médio (ENEM), que além de ser a forma de acesso do jovem às instituições de ensino, é

também uma forma de ranqueá-las de acordo com a pontuação alcançada pelos estudantes e

pelas escolas. Na rede pública, esses rankings influenciam no provimento de verbas,

recebendo mais aquelas escolas que tiveram nota melhor e menos as que tiveram nota menor.

Na rede privada funciona como propaganda para as escolas que conseguem grande número de



aprovação em cursos de maior prestígio social e remuneração, como medicina e direito, por

exemplo.

os seus objetivos de avaliação do estudante do ensino_médio e de acesso ao
ensino superior aliado a isso se questionou também se a divulgação das notas
das escolas em geral no formato de ranking colabora de alguma maneira para
o fortalecimento do que aqui se chamou mercado educacional
(resumo 10)
o estudo aponta que o enem manteve seu objetivo de avaliação do estudante
do ensino_médio e que houve aumento de acesso ao ensino superior
entretanto nenhum dos órgãos oficiais disponibiliza dados suficientes sobre
qual é a influência real do enem para esse aumento
(resumo 10)

Pelos ST’s acima podemos perceber que o ENEM como instrumento de avaliação e

como forma de ingresso ao Ensino Superior alcança outros objetivos como o fortalecimento

do mercado educacional que se faz pelas muitas aprovações conquistadas por alunos de

instituições privadas e também pela alta procura de cursinhos pré-ENEM.

Na classe 1 chamada de Novas Propostas de Organização Escolartemos os elementos

programa mais educação, proposta, escolar, organização, gestão, pedagógico, escola de

tempo integral e organismos internacionais. O elemento organismos internacionais aparece

com mais frequência que Banco Mundial, por exemplo. Por organismos internacionais

podemos entender a Organizações das Nações Unidas (ONU), Fundo das Nações Unidas para

a Infância (UNICEF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Agência dos

Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e também o Banco Mundial

(BM). Dessa forma, vemos que há dissertações que tratam sobre a influência internacional de

forma mais ampla, não delimitando um só objeto de estudo.

3. Recorrências

Nos onze resumos temos algumas recorrências, a escola de tempo integral, o Programa

Mais Educação, a relação entre trabalho e educação, a reestruturação produtiva do capital e a

educação profissionalizante.

A ênfase na qualificação profissional no Ensino Médio se aprofundou ainda mais com

a Reforma do Ensino Médio de 2016, pois através dela se estabelece a profissionalização

como um dos itinerários escolares formativos. Infelizmente não é uma completa inovação

visto que o Ensino Médio brasileiro “nunca teve uma identidade muito clara, que não fosse o

trampolim para a universidade ou a formação profissional” (KRAWCZYK, 2011. p. 755).

Entre esses dois “fins” há discussões e reformas que ainda hoje não deram conta de dar uma

identidade a esse ciclo do ensino básico.

O debate educacional – formação geral versus formação profissional – nutriu-
se de várias fontes, entre as quais a experiência de compartilhamento do



Estado com a iniciativa privada, desde a década de 1940, para implantação e
manutenção de escolas técnicas de ensino médio, a fim de atender à indústria
em desenvolvimento. Estas instituições de ensino também supriam uma
demanda educacional em razão do baixo atendimento e da baixa qualidade da
educação pública. (KRAWCZYC, 2011. p. 758)

Ainda hoje atravessamos esse debate sem conseguir resolvê-lo, sem que haja um

ensino médio voltado para uma formação geral cidadã que capacite para o trabalho e também

dê condições ao aluno de seguir os estudos no Ensino Superior. O que temos é uma dualidade

histórica muito bem estabelecida entre o ensino profissionalizante e o ensino propedêutico

que reflete muito bem a desigualdade socioeconômica brasileira.

Outro ponto importante a ser colocado sobre a profissionalização é a Lei nº

5.692/1971 que segundo Cunha é

derivada da política do Ensino Superior, com a função não manifesta de
conter a crescente demanda nesse nível. Mostrei que os planejadores da
ditadura pretendiam desviar para o mercado de trabalho, supostamente
carente de técnicos de nível médio, parte dos jovens que aumentavam ano
após ano o número de demandantes de vagas nas universidades públicas,
cujos “excedentes” engrossavam as manifestações de descontentes. Esses
planejadores supunham que a demanda de técnicos era generalizada e
suficientemente grande para absorver os novos diplomados em cursos
profissionais. E isso em todos os setores da atividade econômica.
Além da dimensão discriminatória da profissionalização no Ensino de
Segundo Grau, a política educacional da ditadura continha outro componente
nefasto: a incongruência entre esse nível e o Ensino Superior. Com efeito, a
reforma universitária de 1968 trouxe a novidade da divisão dos cursos de
graduação em dois ciclos: o básico, comum a grupos de cursos afins, e o
profissional, no qual se daria a especialização profissional.
(CUNHA, 2017, p. 374)

A atual reforma do Ensino Médio é para Cunha (2017) novamente uma forma de

contenção

Apresento a hipótese de que ela resultou da retomada da função
“contenedora” atribuída ao Ensino Médio. Tudo parece indicar que a
explicação dessa política se encontra não no Ensino Médio, propriamente,
mas no Ensino Superior, como nas reformas das décadas de 1970 e 1990.
Exploro essa hipótese mediante duas vertentes: a crise da expansão do setor
privado do Ensino Superior, que vinha do segundo governo Dilma, e o
acirramento dessa crise já no governo Temer, principalmente pelo
estreitamento do financiamento governamental. (CUNHA, 2017, p. 380)

Percebemos que a falta de uma identidade para o Ensino Médio o torna moldável por

outros ciclos de ensino, especialmente, o Ensino Superior. Além disso é o alvo prioritário de

reformas e políticas privatistas. Desde os anos 1990 as recomendações do Banco Mundial no

sentido da privatização tem permeado propostas, políticas e programas. (DUARTE, 1990;

LEHER, 2014). O argumento da falta de identidade tem, nesse contexto, sido útil para a

precarização da oferta e para retardar a universalização. Assim, entendemos que há a

necessidade de fortalecimento desse ciclo da educação básica e sua ampliação capaz de



proporcionar uma formação que atenda as necessidades de formação dos jovens oriundos da

classe trabalhadora, na perspectiva da educação de qualidade socialmente referenciada,

possível somente com a oferta pública, gratuita e para todos de uma educação omnilateral.

4. Conclusão

Pelo exposto até aqui, podemos perceber que há um reduzido número de pesquisas que

tratem da relação entre Ensino Médio e o Banco Mundial. Assim entendemos que nossa

pesquisa pode se encaixar nessa lacuna buscando relacionar as orientações do citado

organismo internacional e políticas educacionais para o Ensino Médio a partir da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação de 1996, recortando para o período que se inicia com a

chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003, pois percebemos que esse é um

período menos estudado se compararmos, por exemplo, com as pesquisas feitas sobre as

políticas educacionais da década de 1990, auge do neoliberalismo no Brasil.

Recorrendo às dissertações disponíveis no Banco de Teses da CAPES percebemos que

muitas das pesquisas que indicam como fonte documentos do Banco Mundial, não o fazem

tomando os documentos como fonte primária.

Outra lacuna que percebemos é o pouco uso do materialismo histórico-dialético como

metodologia de análise. Entendo que a educação dos trabalhadores é espaço de luta e de

transformação da realidade concreta, abdicar do referencial marxiano é abrir mão de

compreender em profundidade a formação da classe trabalhadora e as contradições existentes

nesse contexto.

Exemplo disso encontramos nas últimas reformas implementadas pelo Governo

Temer, especialmente a Reforma do Ensino Médio, imposta pela Lei 13.415,17. No bojo de

outras medidas restritivas de direitos, a reforma pressupõe a redução de conteúdos, a parceria

com a iniciativa privada, além do empobrecimento da formação docente, que deverá

acompanhar a BNCC e se tornar obsoleta, em casos da contratação sob a justificativa do

notório saber.

Percebemos assim que as políticas sugeridas pelos organismos internacionais longe de

terem sido superadas na década de 1990, tornam-se cada vez mais úteis ao capital, seja para

conformação ideológica da classe trabalhadora, seja para adestramento

funcional.Compreender essas influências torna-se um imperativo, portanto.
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