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Resumo 

Este artigo objetiva analisar e comparar as relações de cooperação técnica na área 
de educação do Brasil junto ao Banco Mundial durante dois períodos, o final do 
século XX (1990-2003) e início do século XXI (2000 – 2011) no que se refere ao 
ensino fundamental da rede pública estadual da região Nordeste. O cerne desta 
análise é compreender, primeiramente, as diferenças entre as relações de 
colaboração nos dois períodos. A análise será fundamentada em pesquisas, dados 
primários e secundários, artigos e outras bibliografias de cunho histórico e 
analítico, indagar-se-á sobre os fatores de sucesso e fracasso na implementação 
dos projetos educacionais no âmbito do ensino fundamental da rede pública 
estadual. Considera-se a importância da cooperação internacional entre o Brasil e 
as agências do sistema internacional.  
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Introdução 

 O Brasil começou a se preocupar tardiamente, com relação a outros 

países, com a educação para a população, praticamente na década de 1930. Nesta 

época o governo de Getúlio Vargas se empenhou em moldar o ensino básico 

secundário de cima para baixo. Isso se deve a uma herança cultural e o tipo de 

colonização a que o Brasil foi submetido, ou seja, exploração. A educação por 

muitos anos favoreceu a classe elitizada, pois o custo para se estudar em uma 

universidade era alto (SCHWARTZMAN, 2005). A partir de 1946 o Brasil passa a 

estabelecer relações com o Banco Mundial e, assim, começa a realização de 

financiamentos do Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) para projetos visando o crescimento dos países em desenvolvimento, entre 

esses projetos encontram-se os educacionais. Esses projetos fundamentam-se na 

melhora da qualidade e rendimento na educação, objetivando maior efetividade do 

sistema educacional como um todo; esses projetos, quando feitos com o Banco 

Mundial, são realizados por meio de financiamentos. Marília Fonseca (2009) diz que 

durante o governo de Kubitscheck as propostas para a educação passam a ter mais 

vínculo com a economia, assunto de debate internacional, intensificando a 

dinâmica entre o Banco Mundial e as implementações de políticas educacionais em 

âmbito nacional. Este trabalho explora de que modo ocorreu a implementação de 

projetos educacionais, do ensino fundamental estadual da região Nordeste, feitos 

em colaboração entre Brasil e organismos internacionais, como Banco Mundial, 

durante o período de 2003 até 2011 - Governo Lula - comparando com as relações e 

projetos propostos durante a década de 1995 a 2003 - Governo FHC.  

 O objetivo principal consiste em compreender a relação do Brasil com o 

Banco Mundial na área da educação durante o período de 1990-2003 comparando 

com o período de 2000-2011, e comparar o número de projetos educacionais que 

foram implementados no país e os fatores governamentais que os levou a darem 

certo ou não, e identificar quais estão sendo realizados, analisar suas perspectivas 

de sucesso ou não, como também os atores que cooperam com sua realização 

considerando a situação política vigente. Assim será possível compreender a 

influência dos organismos internacionais, evidenciando o Banco Mundial, na 

formulação de políticas públicas no Brasil, considerando seus efeitos e impactos no 
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desenvolvimento econômico e social do país. A importância deste estudo se dá na 

medida em que é feito um comparativo das ações e projetos implementados e seus 

reflexos na educação, em conjunto com organismos internacionais, com foco na 

atuação do Banco Mundial. Essa comparação será feita por meio de um estudo de 

caso entre os projetos realizados, sendo analisados mais especificamente o Fundef 

e o Fundescola. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

 O escopo de estudo das Relações Internacionais é bem abrangente, 

passando desde conflitos e guerras até temas relacionados ao meio ambiente e a 

questões culturais. Por ser uma ampla área de estudos, é necessário adotar uma 

metodologia que permita identificar e analisar os diferentes processos existentes 

(SPRINZ; WOLINSKY 2002). Os autores destacam três principais métodos de pesquisa 

em Relações Internacionais, o estudo de casos, análise quantitativa e métodos 

formais, que são usados em diferentes contextos e campos da área.  

 O método de Estudo de casos possui vantagens comparativas que incluem 

identificar variáveis e hipóteses novas ou omitidas, examinando variáveis 

intervenientes em casos individuais para fazer inferências em quais mecanismos 

casuais podem estar no trabalho, desenvolvendo explicações históricas de casos 

particulares, atingindo altos níveis de validade de construção e usando 

generalizações contingentes para modelar relacionamentos complexos, como a 

dependência do caminho e múltiplos efeitos de interação. 

 Uma das dificuldades recorrentes no uso do método de Estudo de Caso 

incluem o problema da seleção de casos e o perigo de viés nessa seleção. Além 

disso as limitações inerentes do método de Estudo de Caso incluem sua relativa 

inabilidade de fazer julgamentos sobre a frequência ou representatividade de casos 

particulares e pouca capacidade para estimar o peso médio das variáveis. No 

presente estudo, visando minimizar as dificuldades relacionadas ao viés de seleção 

foi delimitado um espaço temporal entre dois governos diferentes; nesse período a 

seleção dos programas a serem analisados levou em consideração os projetos 

implementados na região Nordeste em conjunto com o Banco Mundial. O estudo de 
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caso compara o desenvolvimento do Fundescola e Fundef durantes os governos de 

FHC e Lula. 

 

Cooperação: o papel das organizações internacionais 

  

 Atualmente, no século XXI, falar em cooperação os Estados é cada vez 

mais comum, muitas questões são resolvidas por essa via. Essa é uma visão positiva 

das Relações Internacionais, porém, não foi a primeira a surgir. Pelo contrário, este 

aspecto deriva da evolução de debates e das próprias relações entre os atores. Em 

1970, a teoria liberal passa a ganhar espaço nos debates, prezando pelo livre 

mercado, a atuação do indivíduo no sistema e acredita na possibilidade de uma relação 

de paz permeada pela cooperação entre os atores no sistema anárquico. A influência 

dessa vertente cresceu muito após o fim da guerra fria. Assim, o liberalismo é a 

corrente que procura explicar e destacar o papel das instituições, enfatizando sua 

função de ator ordenador das relações no sistema internacional e de gerador da paz. 

 O século XIX é considerado um marco no surgimento das organizações 

internacionais, fóruns multilaterais e organizações voltadas para a cooperação técnica. 

Segundo Desiderá Neto (2014), o surgimento dessas instituições no cenário mundial 

representou o reconhecimento, por parte dos Estados, da sua insuficiência de 

competência em relação à abordagem de determinados problemas. Ao tratar de 

cooperação técnica entende-se as mesmas são ferramentas que fomentam o 

desenvolvimento, promovendo a capacitação humana e institucional e incentivando 

mudanças estruturais na realidade socioeconômica dos países destinatários 

(ITAMARATY, 2017). Em 1944, a Conferência de Bretton Woods dá origem ao Fundo 

Monetário Internacional e ao Banco Mundial, organizações que visavam à reconstrução 

da economia e política internacional. A atuação do Banco Mundial era inicialmente 

centrada na reconstrução das economias europeias destruídas pela guerra, com o 

passar do tempo, o Banco passou a se concentrar no auxílio do desenvolvimento dos 

países pobres nos demais continentes (DESIDERÁ NETO, 2014). 

 Os pensadores liberais perceberam que, em determinadas situações, os 

conflitos armados estavam relacionados com problemas sociais, como pobreza e baixo 

índice educacional; identifica-se que os conflitos não eram somente entre os Estados, 

mas muitas vezes resultado de um conflito dentro de um Estado. Desta forma as 

organizações seriam capazes de ajudar na solução desses problemas por meio da 
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cooperação, ajuda ao desenvolvimento (HERZ, 2015). Nos anos 1980 e 1990 o debate 

liberal nas relações internacionais gira em torno dos regimes, definidos como “um 

conjunto de princípios, normas, regras e procedimento decisórios em torno dos quais 

as expectativas dos atores convergem em uma área temática” (KRASNER, 1982, p.1 

apud HERZ, 2015). Aqui, os teóricos da interdependência tratam do papel das 

organizações como um meio para resolver os problemas que os formuladores de 

políticas reconhecem depender da cooperação de outros Estados.  

 De acordo com a autora, o economista indiano Amartya Sen, que tem suas 

ideias fundamentadas no liberalismo clássico, engloba na sua percepção de 

desenvolvimento valores como liberdade à participação política, educação e até 

igualde de gênero. Para Sen, o indivíduo é o sujeito central e destinatário principal do 

processo de desenvolvimento; sendo as condições dos indivíduos determinantes do grau 

de desenvolvimento de uma sociedade específica. Sousa também nos fornece a noção 

de desenvolvimento de Celso Furtado, em que desenvolvimento possui um enfoque 

multidisciplinar, dificultando a precisão de sua definição, e está relacionado com o 

grau de satisfação das necessidades humanas e a garantia dos direitos dos indivíduos. A 

partir dessas percepções, fica claro que é difícil haver crescimento e desenvolvimento 

em uma população analfabeta, malnutrida e politicamente inoperante. 

 

O Banco Mundial e a Educação 

 

 O Banco Mundial é uma organização cuja atuação está relacionada ao 

financiamento de projetos visando o desenvolvimento econômico dos países para 

que os mesmos possuam uma inserção mais ativa e igualitária no cenário 

internacional. Composta por cinco instituições que visam suprir necessidades em 

diferentes áreas, o principal objetivo dessa organização é a diminuição da pobreza 

e das desigualdades sociais, assim, em sua parceria com os Estados o banco 

evidencia o investimento nas pessoas por meio de saúde e da educação; a 

capacitação dos governos para prestar serviços com eficiência e transparência; o 

investimento em desenvolvimento e inclusão social, governança e fortalecimento 

institucional e outros fatores como meios para redução da pobreza (ONU, 2016). 

 Borges (2003) nos relata que a partir dos anos 1980 houve uma mudança 

nas linhas centrais de ação do Banco Mundial ressaltando a importância da melhora 

das condições sociais e o fortalecimento da sociedade civil por meio de reformas 
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dos serviços sociais, em especial na educação. O banco reconhece a importância da 

área educacional na medida em que a mesma desenvolve as habilidades necessárias 

para fiscalizar os governos e promover a inclusão social. Ademais, o papel da 

educação dentro do marco legal para a governança é fundamental, pois a ideologia 

de igualdade de oportunidades contribui para legitimar o Estado liberal como uma 

instituição neutra, empenhada em garantir o cumprimento de regras. 

 

Banco mundial e o Brasil 

 

 O Banco Mundial é parceiro do Brasil há mais de 60 anos, e já apoiou o 

Governo brasileiro, estados e municípios em mais de 430 financiamentos, doações e 

garantias, que somam quase US$50bilhões. Anualmente, são realizados em média 

US$ 3 bilhões em novos financiamentos, em áreas como gestão pública, 

infraestrutura, desenvolvimento urbano, educação, saúde e meio ambiente (ONU, 

2017). A parceria vai além do aspecto financeiro, o Banco traz conhecimento e 

experiência internacional para ajudar o país a lidas com suas questões mais 

complexas e transformadoras, e, também leva e adapta o conhecimento brasileiro 

a outros países, fator que configura uma atuação por meio de cooperação técnica 

(ONU, 2017). 

 De acordo com o Itamaraty, o Brasil é um grande colaborador da Agência 

Internacional de Desenvolvimento. O banco já recebeu críticas relacionadas a sua 

atuação por meio de empréstimos, pelo sistema de cobranças e a interferência no 

plano nacional para a implementação de projetos e seus consequentes resultados, 

ainda assim, com o passar do tempo e tentativas de aperfeiçoamento, o Banco 

Mundial tornou-se uma referência importante por suas análises e experimentos 

relacionados ao processo de desenvolvimento (ITAMARATY, 2017). 

 A cooperação técnica e financeira entre o Brasil e o Banco Mundial 

iniciou-se na primeira metade da década de 1970 e sua presença foi marcada pelas 

diversas dinâmicas produzidas por seus empréstimos e sua influência política. 

Segundo Scaff (2007), enquanto organizações como a Cepal e o Ilpes/Unesco 

elaboram diretrizes gerais para nortear o planejamento educacional, o Banco 

delimita sua ação ao financiamento de projetos de reordenamento da gestão. A 

autora relembra que países subdesenvolvidos e em desenvolvimento possuem pouca 
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autonomia político-financeira para recusar recursos externos a juros mais baixos 

que os do mercado financeiro como os disponibilizados pelo Banco Mundial. Por 

esse motivo, o Banco passa a liderar as reformas neoliberais tornando-se a principal 

instituição de formulação do ajuste estrutural e formulador de políticas 

educacionais para os países em desenvolvimento. 

 Entre 1983 e 1994, a porcentagem de empréstimos do Banco para o setor 

educacional brasileiro cresceu de 1,6% para 6,5% do total de empréstimos desse 

organismo para o país (SOARES,1998 apud SCAFF, 2007, p. 338). Podemos citar, de 

acordo com o trabalho da autora, a realização do Projeto de Ensino Básico Urbano 

para as Regiões Norte e Centro-Oeste – Monhangara (1984-1991), programa mostra 

que a interferência setorial do Banco, visa facilitar a transferência de tecnologia 

de planejamento para o MEC e as Secretarias Estaduais de Educação. 

 Em 1996, já se discutia o papel estratégico do Banco Mundial ao 

influenciar as políticas educacionais naquele momento conjuntural em que as 

políticas neoliberais no Brasil ganhavam folego. Alguns autores do tema destacam 

que houve uma prevalência da lógica financeira sobre a lógica social e educacional. 

Outra crítica presente no trabalho do autor é a de que, apesar de o banco manter 

um quadro de pesquisadores para diversas áreas do conhecimento, esses 

intelectuais devem fazer com que as orientações sejam universais e também os 

seus resultados, independendo das condições históricas, do nível de 

desenvolvimento e dos recursos disponíveis para tal. 

 

Governos e os desafios de seus projetos 

 

 Um projeto de destaque durante os dois governos devido a sua amplitude 

e a quantia de recursos investidos é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental (FUNDEF), criado em 1996 o Fundef visa garantir uma subvinculação 

dos recursos da educação para o Ensino Fundamental, bem como para assegurar 

melhor distribuição desses recursos. Esse fundo dispõe recursos aos Estados de 

acordo com o número de alunos matriculados na rede pública do Ensino 

Fundamental, os recursos são distribuídos entre o governo estadual e os governos 

municipais. Segundo Durham (2010), a intenção desse fundo é que haja uma 

redução das desigualdades entre os estados e municípios, sendo que um dos 
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impactos imediatos desse fundo diz respeito a um aumento do número de 

matrículas no ensino fundamental. Comparando os dados sobre matrículas da rede 

pública de Ensino Fundamental entre 1997 e 1998, com base nos dados do Censo 

Escolar, verifica-se um incremento de 6% no total de matrículas no período, 

passando de 30.535.072 alunos em 1997 para 32.380.024 em 1998; resultante de 

uma elevação de 21,5% nas matrículas do conjunto dos municípios brasileiros 

(12.436.528 alunos em 1997 e 15.113.669 em 1998) e de uma redução de 4,6% nas 

redes estaduais (18.098.544 alunos em 1997 e 17.266.355 em 1998). Merece 

destaque o significativo crescimento de 12,1% ocorrido na região Nordeste, seguida 

pela região Norte com 7,7%, exatamente as regiões que apresentavam os maiores 

déficits de cobertura; bem como o menor incremento de 1,5% verificado na região 

Sul. (MEC, 1999). 

 O Fundef foi considerado o mais importante mecanismo de redistribuição 

de recursos vinculados a educação, por promover a imediata e efetiva 

redistribuição dos recursos (LIMA, 2006). Apesar de importante o fundo atendia 

somente o ensino fundamental, deixando de lado os alunos da educação infantil e 

ensino médio. Isso fez com que o número de crianças matriculadas no ensino 

fundamental aumentasse, como mostrado anteriormente, porém, os outros níveis 

educacionais não acompanhavam esse crescimento. Em 2006, 18,5 % da população 

de zero a seis anos são atendidas nas escolas públicas estaduais e municipais; no 

ensino fundamental 97% das crianças de 7 a 14 anos estão matriculadas e no ensino 

médio cerca de 40% dos jovens de 15 a 17 anos são atendidos (LIMA, 2006). É 

dentro deste cenário que o governo Lula muda sua postura. 

 De acordo com Oliveira (2009) os primeiros quatro anos de mandato de 

Lula podem ser caracterizados, no que se refere à educação básica, pela ausência 

de políticas regulares e por poucas mudanças com relação ao governo anterior. No 

último ano do primeiro mandato, por meio da Emenda Constitucional n. 53, de 

19/12/2006, o governo criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

convertido na Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007. Segundo Haddad (2008), há 

uma mudança na orientação dominante e a prioridade do ministério passa a ser a 

implementação do FUNBED, que abarca todos os níveis e modalidades da educação 

básica. Em conformidade com Veiga (2016), o FUNDEB foi formulado no decorrer 
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dos quatro anos do primeiro mandato de Lula e passou por um processo de negociação 

envolvendo diversos interesses, tanto dos profissionais da educação quanto de gestores 

estaduais e municipais, e do próprio governo federal. Sua instituição pode ser 

considerada um avanço, no sentido de que busca corrigir as falhas apontadas no 

FUNDEF (HADDAD, 2008). 

 Por fim, cabe ressaltar outro tipo de política implementada em ambos os 

governos, os indicadores educacionais. Como dito anteriormente, a partir da 

reforma educacional de FHC a educação passou a ocupar um lugar preponderante 

no conjunto de políticas públicas desenvolvidas pelo governo nacional (HERMIDA, 

2012). Um exemplo disso foi a produção de indicadores educacionais comparáveis 

passou a fazer parte da agenda política do Brasil a partir de 1995. O Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), é criado em 1990, mas 

reestruturado em 1995 tem como objetivo realizar um diagnóstico da educação 

básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do 

estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado (INEP, 

2017). O Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provão, criado em 1996 com o 

objetivo de acompanhar a qualidade do ensino superior. O Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), criado em 1998 para avaliar os estudantes concluintes do 

ensino médio. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA), criado em 2002 objetiva construir uma referência nacional de 

educação para jovens e adultos. 

 A criação desses programas ajuda a melhorar o sistema educacional do 

país como um todo na medida em que possibilita uma avaliação da efetividade das 

políticas por meio do desempenho dos alunos. É por meio desses sistemas de 

avaliação que também é viável a comparação do desempenho entre os estados, já 

que há uma desigualdade entre esses, seus resultados também devem ser 

diferentes. Dando continuidade a esse processo, no governo Lula também há 

criação de sistema de avaliação e a modificação de alguns existentes.  

 Um mecanismo de avaliação criado no governo lula é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - O Ideb foi criado em 2007, em uma 

escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a 

qualidade da educação: aprovação e média de desempenho dos estudantes em 

língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre 
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aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho nas 

avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil (MEC, 2017). Tendo como objetivo a 

verificação do cumprimento das metas fixadas, esse indicador avalia a combinação 

entre o desempenho escolar dos alunos com o fluxo das aprovações. Além disso, 

neste mesmo ano também é criada a Provinha Brasil, uma avaliação diagnóstica 

que visa investigar as habilidades desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º 

ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. 

 

Estudo de caso 

 

 No desenrolar da análise dos dados, verificou-se o destaque de dois 

projetos que foram implementados durante os dois governos estudados, compondo 

o estudo de caso comparando. Um dos projetos contou com o auxílio do Banco 

Mundial, o Projeto Fundescola, e o outro foi uma iniciativa nacional, o Fundef. Aqui 

buscar-se-á entender a lógica por trás da implementação dos mesmos e como a 

mudança entre os governos afetou os projetos da área educacional, dando 

destaque para a região Nordeste. Além disso, procura-se analisar o papel do Banco 

durante o período de vigência dos projetos em questão. 

 Para discorrer sobre o papel do Banco Mundial, sobre a origem dessa 

organização. O Banco foi criado no período pós-guerra objetivando o 

estabelecimento de uma nova ordem internacional por meio da estabilidade 

econômica. A presidência dessa organização ficou nas mãos dos Estados Unidos, e a 

principal atividade do Banco era o fornecimento de empréstimo para a 

reconstrução dos países devastados pela guerra. O papel do Banco Mundial passa a 

se destacar na medida em que este proporciona um grande volume de empréstimos 

em diversas áreas e, também devido ao caráter estratégico que desempenha no 

processo de reestruturação neoliberal dos países em desenvolvimento (SOARES, 

2007, p.15 apud POSAR, 2012, p.32). 

 Posar (2012), ao citar o trabalho de Silvia (2002), esclarece que a 

preocupação do Banco Mundial com a redução da pobreza no setor social, a partir 

da administração McNamara (1968-1981), passou a ver a necessidade da expansão 

da educação – educação para todos – como essencial para o desenvolvimento 

econômico. Nos anos de 1970 aparecem projetos de combate à pobreza e 
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argumentos favoráveis à teoria do capital humano, postergando os direitos 

universais e a formação para a cidadania, a emancipação e a autonomia, 

redefinindo toda a sua política para o setor educacional (SILVA, 2002 apud POSAR, 

2012, p.33). A autora ainda destaca um fator importante que ocorre neste período: 

a transferência de responsabilidade pelos custos da educação pública à comunidade 

e aos pais. É, também, nesse período que podemos notar mais claramente os 

princípios de competitividade e de livre mercado que estão postos pela política 

educacional do Banco Mundial. 

 As relações entre o governo brasileiro e o Banco se aprofundam na 

década de 1990, impactando os rumos das políticas educacionais. Havia um 

alinhamento estratégico entre o Ministério da Educação e o Banco Mundial nesse 

período, isso deveu-se também devido ao fato dos principais quadros responsáveis 

pelo governo brasileiro em matéria de educação, a começar pelo ministro, já 

haviam feito parte do staff do Grupo Banco Mundial (JUNIOR; MAUÉS, 2014). As 

propostas do Banco davam ênfase para três fatores: a educação básica, a 

descentralização da gestão e a centralização da avaliação dos sistemas escolares. 

Dentre esses três, o destaque da educação básica (ensino fundamental) tornou-se 

mais evidente a partir da criação do Fundef (ALTMANN, 2002). 

 A agenda política do Banco Mundial voltada para as reformas 

administrativas do Estado objetivava “promover a ‘boa governança’ e fortalecer a 

sociedade civil”. O Banco também enfatizava a necessidade de reduzir a pobreza 

(BORGES, 2003). Assim, a reforma educacional contribuiria para a estabilidade 

política, na medida em que garantiria oportunidades iguais a todos os cidadãos 

(MOTA JUNIOR; MAUÉS, 2014). É nesse cenário que o governo FHC entra em vigor e 

adota uma postura mais liberal e descentralizadora. Com o país recém-saído de 

uma crise econômica profunda, havia uma propensão política por parte de FHC em 

reduzir a sobrecarga do Estado por meio de privatizações e descentralizações 

administrativas, financeiras e normativas. A conjuntura favoreceu, assim, a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases Educacionais. Como mencionado 

anteriormente, o ensino fundamental passa a ser responsabilidade tanto do estado 

como dos municípios. Também é por meio da LBD que adveio importantes políticas 

na educação. 
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 Iterando fatos já mencionados, Lula deu continuidade às políticas de seu 

antecessor e, assim, ao final de seus dois mandatos seu governo fica marcado por 

uma ambiguidade política constituída por continuidades e rupturas; sendo que o 

primeiro mandato composto por mais continuidades e o segundo marcado por mais 

rupturas. De acordo com Dalila Oliveira (2009), o governo FHC encarnou a lógica do 

recurso à racionalidade técnica como meio orientador das políticas sociais e foi a 

crítica a essa postura que constituiu um importante fator na eleição de Lula. 

Entretanto a retórica do antigo governo foi sendo incorporada as políticas do novo 

governo, que trocou o discurso de educação universal pelo de inclusão social, 

buscando fazer do Brasil um país menos desigual. Com base nisso, pode-se dizer 

que no âmbito de políticas educacionais e sociais os governos seguiram a mesma 

lógica assistencialista. Com vista a melhor compreender o efeito dessas políticas na 

educação, a seção seguinte analisa o projeto Fundescola e os resultados obtidos na 

educação com ênfase na região Nordeste. 

 

Programas educacionais 

 

 Por ordem cronológica o Fundef será abordado primeiro, e depois o 

Fundescola. Ademais, a escolha desses dois projetos em específico se justifica pelo 

aporte financeiro de cada um deles, abrangência nacional e tempo de duração. 

Antes da criação do Fundef, em 1996, existiam grandes disparidades nas despesas 

por estudante entre as regiões do Brasil e entre os provedores da escola dentro 

regiões. O Fundef abordou essas disparidades através de uma estratégia tripla. 

Primeiro, garantiu um nível mínimo nacional de gastos por aluno no ensino 

primário, que foi fixado em R$ 315,00 em 1998 (BRUNS, 2012). O nível de captação 

garantido significava que o financiamento seria acompanhado pelo aluno, o que 

criou um incentivo significativo para os sistemas escolares. Houve um aumento 

significativo na matrícula primária geral; a rede pública ampliou seu número de 

alunos em 1,8 milhão (6,1%) De acordo com os dados do Censo Escolar, a região que 

abriu mais vagas no ensino fundamental foi o Nordeste, com 1 milhão de novas 

matrículas, o que representa um crescimento de 9,6%. Em seguida, vem a região 

Norte (6,6%), Centro-Oeste (2,6%), Sudeste (1,7%) e Sul (0,9%). O Nordeste foi 

novamente a região que apresentou o maior crescimento percentual na matrícula 
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do nível médio: 11,9%, vindo a seguir o centro-oeste e o sul, com 9,6% cada, 

sudeste (7,8%) e norte (3,6%) (INEP, 1998). 

 A segunda estratégia constituía-se de um sistema de redistribuição do 

governo federal dentro dos estados e um fundo de compensação gerido pelo 

governo federal, complementado com recursos federais. Os Estados eram obrigados 

a compartilhar recursos em todos os municípios para que todas as escolas estaduais 

e municipais do estado pudessem atingir o limite de gastos por aluno por mandato. 

A terceira característica principal do Fundef foi a definição de que 60% da alocação 

total por aluno seja gasto em salários de professores e 40% em outros custos 

operacionais. 

 Segundo um estudo de Bruns (2012), um dos exemplos mais importantes 

de continuidade das políticas entre as administrações de FHC e Lula foi a 

reautorização e expansão do FUNDEF em 2007 como FUNDEB (Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação). Para alguns autores essa política é considerada mais como uma ruptura 

do que como uma continuação, pois a abrangência dos demais níveis de ensino 

caracteriza uma suspensão da descentralização que vinha sendo proposta. Além 

disso, a educação básica é restrita e não se tem uma visão ampliada sobre ela 

como fora proclamado na Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990. 

Havia a preocupação com o fato de que este nível educacional é dirigido apenas às 

crianças, não incluindo jovens e adultos. O Fundeb muda essa lógica ampliando o 

fundo para os demais níveis. 

 Ao aumentar os níveis mínimos de gastos na educação básica, o Fundef e 

o Fundeb impulsionaram um aumento significativo nos gastos gerais de educação no 

Brasil desde 1998, tanto em termos reais quanto como parte do PIB. De 

aproximadamente 2% do PIB em 1995, os gastos com educação básica aumentaram 

para 4% do PIB em 2008. As reformas do Fundef/Fundeb transformaram a educação 

brasileira estimulando o aumento geral dos gastos de educação básica após 1998 e 

melhorando a equidade das despesas nas diferentes regiões do país (BRUNS, 2012). 

 O estudo de Bruns (2012) discorre sobre um dos objetivos da reforma 

Fundef/Fundeb, que foi romper padrões de transferências federais de 

financiamento clientelistas na educação. Para isso, o Fundef instituiu uma fórmula 

transparente e baseada em captação para a alocação de fundos de educação em 
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todos os estados e municípios e estabeleceu comissões locais para monitorar a 

forma como os fundos foram utilizados. Os arquitetos do Fundef buscaram não só 

uma melhoria radical da equidade das despesas de educação no Brasil, mas 

também o fim da cultura de financiamento público em troca de apoio político. No 

âmbito do Fundef/ Fundeb, o dinheiro fluiu em novas direções e os gastos com 

educação se tornaram mais equitativos. 

 Considerando os resultados vindos da redistribuição financeira do 

Fundef, como o crescimento no número de matrículas, foi necessário reorganizar o 

sistema escolas. As escolas precisavam acomodar os alunos da melhor maneira 

possível. É nesse contexto que entra o Fundescola. O projeto do Fundo de 

Fortalecimento da Escola originou-se com o intuito de melhorar o sistema de ensino 

fundamental por meio da manutenção da frequência escolar e da melhora dos 

resultados escolares, além de uma reforma no modo de gestão das escolas. 

Inicialmente foi estabelecido em Zonas de Atendimento Prioritário (ZAP) – micro-

regiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) – dos 

Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Dividido em três etapas de 

implementação, o Fundescola tem como estratégias aperfeiçoar o trabalho, elevar 

o grau de conhecimento e o compromisso de diretores, professores e outros 

funcionários da escola com os resultados educacionais, melhorar as condições de 

ensino e estimular o acompanhamento dos pais na aprendizagem de seus filhos 

(MEC – SEIF, 2004). 

 Com isso, o Fundescola foi baseado na teoria de que os tomadores de 

decisão locais são mais aptos na compreensão das necessidades de suas escolas a 

fim de melhorar o desempenho dos estudantes. Dentre os programas criados, o de 

maior destaque foi o PDE, desenvolvido para ajudar as escolas a se tornarem mais 

responsivas aos resultados dos estudantes, otimizando as relações e maximizando o 

aprendizado. Ao se auto avaliarem, a maioria das escolas citaram como problemas 

o desempenho acadêmico, a repetência e as taxas de abandono escolar como 

prioridade para a intervenção. Para ajudar as escolas a elaborar planos que 

atendessem às suas necessidades, o programa exigiu que as escolas focassem as 

propostas pelo menos dois "Fatores de Eficácia", um dos quais deveria ser um 

ensino e aprendizado efetivos. Os outros fatores, disposto em uma lista, poderiam 

ser escolhidos pelas escolas (CARNOY et all, 2008). 
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 A definição destes fatores possibilitava a elaboração de um plano mais 

específico e detalhado, melhorando a alocação de recursos. No começo do 

programa, em 1998, o grupo era composto por 401 escolas em 9 estados; em 2001 

haviam mais de 5600 escolas participando do programa PDE. Como resultado da 

demanda e das necessidades apresentada pelas escolas, cerca de 30% dos fundos do 

PDE foram dedicados à compra de equipamentos eletrônicos, outros 25 % do 

orçamento médio foram para materiais didáticos; a formação de professores 

constituiu cerca de um quarto das despesas totais do PME. (CARNOY et all. 2008). 

 No estudo do autor, ao comparar as escolas participantes do plano com 

as não participantes, contatou-se que os professores das escolas PDE possuíam uma 

opinião significativamente melhor sobre as condições físicas das escolas, as 

melhorias escolares, as relações com o diretor da escola e o ensino centrado no 

aluno do que os professores nas escolas não-PDE. As escolas do programa são mais 

equipadas com materiais didáticos e fazem uso de treinamento de professores. Não 

foram apresentados efeitos diretos nas notas dos alunos, mas escolas mais bem 

organizadas tiveram alunos com melhor desenvolvimento. As escolas no programa 

também apresentaram menores índices de repetência e desistência. No que 

concerne as taxas de aprovação foi demonstrado que as escolas PDE têm efeitos 

estatisticamente significativos e positivos: no ano 2000, a taxa de aprovação para 

os alunos nas séries 5-8 foi quase 10 por cento maior nas escolas de PDE em 

comparação com as escolas não-PDE (CARNOY et all. 2008). 

 De acordo com a tese defendida por Antonini (2006) uma das principais 

características do Fundescola é a divulgação de seus resultados, sendo que na 

maioria das vezes essas divulgações se tornam propagandas de estimulo aos pais a 

matricularem seus filhos nas escolas que aderiram ao Programa. A experiência do 

Fundescola é pautada na participação da comunidade para o sucesso e a 

sustentabilidade da reforma educacional, posto que o desempenho dos alunos está 

positivamente ligado ao nível de envolvimento dos pais. Partindo desta premissa o 

Programa ajuda a transferir a responsabilidade sobre o aprimoramento escolar às 

comunidades. Também é por meio dessa divulgação de resultados que o Banco 

Mundial previu a estimulação da competitividade entre as instituições levando a 

uma melhoria na qualidade de ensino, pois as escolas que não se adequassem as 

condições básicas ficariam para trás. No ano de 2006, das 14 mil escolas públicas 
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com PDE, 7 mil recebem apoio do Fundescola e 5 mil desenvolvem o PDE contando 

com o apoio somente do estado ou do município (FNDE, 2003). 

 

Sistema de Avaliação do Ensino 

 

 Com o advento da supremacia do neoliberalismo e as consequentes 

políticas de diminuição da presença do Estado nos financiamentos públicos, os 

exames gerais ganharam importância como instrumento de controle e de reforma 

(Dias Sobrinho, 2010, p.202 apud, Mota Junior; Maués, 2014, p.1144). A regulação 

educativa estava assentada em três pilares: a gestão local; o financiamento e a 

avaliação sistêmica (OLIVEIRA, 2009). 

 O sistema de supervisão é uma forma de garantir o bom funcionamento 

dos projetos implementados; outra forma de garantir sua eficácia e verificar o 

desempenho dos alunos, assim, para melhor desempenho do sistema educacional 

como um todo, em ambos governos aqui estudados, foi criado um sistema para 

medir os resultados da educação, composto por vários exames como o Saeb, 

Provinha Brasil e Enem. O governo FHC, por ter uma política externa voltada para 

os países desenvolvidos, buscava se equiparar com os níveis estabelecidos pelos 

mesmos, e por isso, foi em seu governo que o Brasil passou a participar no ano de 

2000 da avaliação internacional de educação da OCDE, o PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos). Junto com o Saeb, foi possível avaliar o 

desempenho educacional facilitando a comparação do Brasil com outros países e 

assim possibilitando a criação de políticas para solucionar os problemas que 

persistiam, como o de repetência. 

 A partir de 2006 o governo Lula introduziu algumas modificações no 

Saeb; entre essas, deu-se a substituição do caráter amostral do exame por uma 

prova universal para as 4ª e 8ª séries do ensino fundamental, a Prova Brasil. 

Segundo Durham (2010) a vantagem da prova universal é que, utilizando 

metodologia semelhante à do Saeb, com determinadas diferenças, é possível 

avaliar não apenas estados e regiões, mas, inclusive, municípios e escolas, 

oferecendo um novo instrumento, mais detalhado, para orientar as políticas 

educacionais. 
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 Com base no estudo publicado pelo BIRD em 2012, os anos médios de 

educação do brasileiro praticamente duplicaram nos últimos 20 anos, assim como a 

proporção de adultos que completaram o ensino médio. Como resultado de uma 

notável continuidade de políticas e uma reforma sustentada, os resultados do PISA 

de 2009, que medem o nível de aprendizado escolar em mais de 70 países, 

confirmaram que o Brasil fez progressos substanciais na educação. O PISA testa 

apenas alunos da escola secundária, mas o sistema nacional de testes do Brasil - 

SAEB e Prova Brasil - rastreia os níveis de aprendizado dos alunos em 4º, 8º e 11º 

ano. O teste Provinha Brasil introduzido em 2007 rastreia o aprendizado de alunos 

do terceiro ano. 

 Embora o Brasil tenha obtido a melhora matemática mais forte e a 

terceira maior melhoria geral (atrás do Luxemburgo e do Chile) entre 2000 e 2009 

no PISA, ainda não é o líder na região da América Latina; Chile, Uruguai e México 

são melhores em termos absolutos. Nesse mesmo ano o governo também havia 

expandido o ensino primário obrigatório de oito para nove anos. Sob essa reforma, 

o ciclo pré-escolar de dois anos começou aos 4 anos, o ciclo de ensino primário de 

nove anos começou aos 6 anos e três anos de ensino secundário começam aos 13 

anos. Isso faz com que o ciclo escolar obrigatório do Brasil seja um dos mais longos 

da região da América Latina, e ainda assim o país não é líder regional em 

desempenho no PISA. Esse resultado corrobora o argumento de pesquisadores que 

têm evidenciado o fato de o crescimento econômico ser mais impactado pelo o que 

os alunos realmente aprendem e não o tempo de escolaridade (HANUSHEKAND; 

WOESSMANN, 2007). 

 Do ponto de vista econômico, um sistema educacional é julgado pela 

eficiência com que desempenha três funções primordiais: o desenvolvimento de 

habilidades da força de trabalho necessárias para o crescimento econômico 

sustentado; contribuição para a redução da pobreza e da desigualdade, 

proporcionando oportunidades educacionais para todos; e transformação dos gastos 

com educação em resultados educacionais (BRUNS, 2012). Além disso, o critério 

crucial não é um padrão nacional, mas os sistemas educacionais de melhor 

desempenho globalmente. 

 Assim como o tempo de escolaridade pode não representar melhores 

resultados por parte dos alunos, os gastos em educação é outro fator muito 
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relativo. As despesas de educação no Brasil foram estáveis em termos reais no 

governo de FHC, mas aumentou rapidamente durante o governo de Lula. Em 2009, 

a educação representou 16% das despesas públicas consolidadas no Brasil. As 

despesas de educação pública em países de alto desempenho no PISA, como Coréia, 

Japão, Austrália, Holanda e Canadá, estão abaixo da média do setor público da 

OCDE, mas os governos da Finlândia e Noruega de alto desempenho gastam mais 

(BRUNS, 2012). 

 Visto em um contexto global, o sistema educacional brasileiro de 2011 já 

alcançou os níveis de gastos da educação pública da OCDE e aumentou seus 

resultados de educação na área que mais conta: a aprendizagem dos alunos. O 

papel do Banco Mundial, como organismo financiador e promovedor de políticas 

educacionais, foi de extrema importância para que o Brasil conseguisse alcançar 

esses índices; sem a cooperação com o Banco talvez não fosse possível ver tal 

evolução. Isso porque o Brasil sendo um país em desenvolvimento e com 

necessidade de ajustes e reformas não só na área da educação, precisa de um 

suporte financeiro e regulador para poder melhor implementar reformas. Ainda 

assim, o Brasil está longe dos níveis médios de aprendizado, das taxas de conclusão 

do ensino secundário e da eficiência do fluxo estudantil da OCDE e de outros países 

de renda média. Como em todos os sistemas educacionais, melhorar a qualidade do 

professor é o maior desafio. Mas o Brasil continua enfrentando problemas de 

infraestrutura, horário de instrução, currículo, quadro de qualificações. O governo 

federal e os municípios começaram a avançar nesta agenda de forma importante 

nos últimos anos, mas as taxas de cobertura e os indicadores de qualidade têm um 

longo caminho a percorrer. 

 

Conclusão 

 

 A educação é um tema importante em qualquer área de estudo. É por 

meio dela que se dá a formação de todos profissionais, que são responsáveis pelo 

desenvolvimento da economia e política de um país. Sendo assim, o 

desenvolvimento educacional é importante para o estudo das Relações 

Internacionais na medida que proporciona melhor entendimento da realidade de 

um país, de sua lógica política e dos resultados que estão sendo alcançados. Tendo 
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em vista esclarecer o caminho percorrido para chegar aqui, faz se necessário 

recapitular alguns pontos e conceitos. 

 Para que se possa implementar políticas em consonância com o 

estabelecido pela ordem internacional e se adequar ao padrão dos países mais 

desenvolvidos é preciso que haja cooperação entre os Estados soberanos. Em meio 

a um sistema anárquico o papel das organizações internacionais é essencial para 

auxiliar os Estados a alcançarem a cooperação. Com as instituições uma nova 

ordem é estabelecida e surgem novos conceitos como o de governança e 

cooperação técnica. No contexto atual pode-se entender por governabilidade a 

capacidade de um país em exercer poder, tanto na gestão econômica, quanto na 

gestão de recursos sociais para o desenvolvimento. A questão da governabilidade 

torna-se fundamental para o entendimento dos investimentos em programas e 

projetos educacionais, posto que a construção de um ambiente social estável passa 

por programas voltados aos mais necessitados, com vistas a “convencê-los” de que 

uma economia baseada no mercado dá margem ao desenvolvimento humano e 

social. 

 Para os fins aqui propostos, ressalta-se a criação do Banco Mundial, que 

passa a atuar no estabelecimento de projetos em países do terceiro mundo como o 

Brasil. Na década de 1990 a instituição se volta para o tema da educação e objetiva 

promover, dentro de suas prerrogativas, um sistema de educação para todos. Nesse 

mesmo período, o presidente Fernando Henrique Cardoso, busca aproximar sua 

política interna com as diretrizes estabelecidas pelos países desenvolvidos. A partir 

de então se estabelece uma parceria entre o Brasil e o Banco Mundial para o 

desenvolvimento educacional do país. Essa cooperação entre esses atores se dá por 

meio de financiamento de programas que procuram melhorias na gestão das escolas 

e aprendizado dos alunos. 

 Segundo Mota Junior; Maués (2014), é inegável a evolução dos 

indicadores, porém, é preciso problematizar os supostos avanços qualitativos 

reivindicados pelo Banco Mundial, pois os altos índices de analfabetismo funcional, 

os baixos resultados dos estudantes e escolas brasileiros nas avaliações nacionais e 

internacionais, o crescimento da violência nas escolas, os baixos salários dos 

trabalhadores em educação e a manutenção de problemas históricos e estruturais 

relacionados ao financiamento público e à precarização das condições de trabalho, 
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entre outros, são elementos da realidade que nos permitem relativizar e questionar 

a suposta educação de nível mundial que o Brasil estaria atingindo. 

 No que diz respeito aos dois governos do período, pode-se afirmar que 

cada governo tem suas particularidades. Fatores internos e externos afetam o 

andamento da política de um país em suas mais diversas áreas, inclusive a 

educacional. O presidente FHC dedicou seu governo a realizar uma reforma de 

Estado, deste modo sucedeu-se mudanças administrativas, educacionais, 

empresariais e estatais. Nesse período ocorreu uma descentralização das funções 

do Estado, conforme relatado anteriormente. Essa mudança foi notável na área 

educacional, na qual a gestão das políticas passou a ser responsabilidade municipal 

e não somente Estatal. Com base nas informações expostas conclui-se que há uma 

mudança relativa na lógica de atuação do governo brasileiro em relação as 

diretrizes dadas pelo Banco Mundial. Durante a década de 1990, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso agia de acordo com a ideologia neoliberal, indo de 

acordo com as ideias do Banco. Esse foi um período de alinhamento entre o Brasil e 

a organização, facilitando a cooperação entre ambos. Fernando Henrique foi 

reconhecido por colocar em pauta as questões educacionais. 

 Foi possível constatar que ao longo do governo Lula houve continuação 

de muitas políticas, inclusive na área educacional. Com o passar do tempo, a 

economia do país apresentava-se muito mais estabilizada e com bons índices de 

crescimento, inclusive de redução da pobreza. Aos poucos Lula adotou políticas 

diferenciadas, principalmente de caráter social. No governo Lula passa a existir 

uma preocupação com os outros níveis educacionais, além da educação básica. O 

ensino superior e profissionalizante ganha destaque em suas políticas e os projetos 

no nível da educação básica recebem alterações, mas ainda assim não são deixados 

de lado.  

 A transformação da educação brasileira começou quando o governo de 

FHC assumiu três funções normativas críticas a nível federal que não foram 

preenchidas: equalização de fundo nas regiões, estados e municípios com a reforma 

do FUNDEF, medir o aprendizado das crianças em um sistema de referência 

nacional comum (SAEB); e proteger a oportunidade educacional dos estudantes de 

família pobre (Bolsa Escola). Na administração de Lula, não apenas manteve-se 

essas políticas básicas, como também foram expandidas. A compensação de 
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financiamento do Fundef foi estendida a escolas secundárias e pré-escolas. O Bolsa 

Escola foi consolidado junto com outros programas de transferência no Bolsa 

Família e sua cobertura cresceu de 8,2 milhões de estudantes em 2002 para 17,7 

milhões em 2009 (FNDE, 2009). 

 Os fatores de sucesso na implementação dos projetos educacionais no 

âmbito do ensino fundamental da rede pública estadual do Nordeste são 

demostrados pelo aumento no número de matrículas no ensino fundamental como 

todo. Mesmo com índices de repetência e abandono escolar, o número de 

estudantes na primeira série do ensino fundamental e na última é maior no final de 

2009 do que no ano de 1995. Isso mostra que as políticas implementadas em 

parceira com o Banco Mundial nesse período surtiram um efeito positivo na 

educação brasileira. Quanto aos pontos de fracasso, pode-se dizer que o fato de o 

sistema de ensino brasileiro continuar abaixo dos níveis de resultado esperados 

internacionalmente é um ponto a ser trabalhado; outro ponto a ressaltar é o alto 

gasto com educação em comparação aos outros países, parte desse valor é perdido 

em meio a corrupção, afetando o sistema educacional que deveria estar sendo 

beneficiado com esses recursos. O papel do Banco Mundial na educação diz respeito 

a uma padronização dos sistemas de diversos países procurando elevar os níveis de 

desempenho e estrutura educacional. No caso estudado, a região do Nordeste 

brasileiro apresentava um sistema de educação muito precário e desorganizado, 

graças ao desenvolvimento de programas como o Fundescola a região pode 

melhorar seus índices educacionais e apresentou um desemprenho superior as 

demais regiões do país como mostrado no anteriormente. 

 Todas essas políticas permitem perceber que nos documentos e nos 

textos elaborados para os acordos de financiamento nota-se que a educação tem 

um importante papel no estabelecimento de uma nova ordem no desenvolvimento 

e no crescimento mundial. O Brasil começou uma trajetória que ainda tem muito 

pela frente. Existem ainda muitos empecilhos para o pleno desenvolvimento do 

sistema educacional, toma-se como exemplo a corrupção e má gestão dos fundos 

de educação, fatores correlacionados com a baixa qualidade de ensino e resultados 

educacionais. Entretanto, mesmo ainda precisando de esforços na área as políticas 

implementadas e abordadas neste estudo apresentaram resultados positivos e com 

significativa melhora para as condições do país. A diferença entre a lógica 
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partidária dos governantes não afetou o desenvolvimento dos programas, que de 

certo modo se complementaram. 
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