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Introdução 

 Este texto propõe uma análise pedagógica das orientações curriculares para o 

ensino fundamental e das propostas para a escola, no Brasil, tendo como referência as 

políticas educacionais formuladas por organismos multilaterais para países emergentes 

(Banco Mundial, Unesco, entre outros), principalmente desde os anos 1990, focalizando 

mais diretamente as implicações pedagógico-didáticas dessas orientações nas 

concepções e formas de funcionamento das escolas. Documentos gerados em 

conferências internacionais ou formulados especificamente para a definição de políticas 

públicas para a educação, têm induzido os sistemas de ensino de países emergentes a 

opções quanto à concepção de escola, currículo e formas de funcionamento, 

frequentemente mesclando visões humanistas, economicistas, pragmáticas e tecnicistas. 

Suspeita-se que o estreito vínculo das políticas educacionais brasileiras com as 

propostas educacionais dos organismos multilaterais venha provocando decisões 

bastante ambíguas por parte dos governos e dos órgãos oficiais que cuidam do sistema 

educacional (federais, estaduais, municipais) em relação ao funcionamento do ensino 

público nos seus aspectos organizacionais, curriculares e pedagógicos, com prejuízo 

inestimável aos interesses das camadas populares.  

 A discussão desse tema é relevante tanto para a análise da efetividade das 

políticas públicas para educação quanto para a investigação educacional, partindo-se do 

pressuposto de que orientações curriculares e objetivos formulados para a escola 

antecedem e norteiam decisões sobre objetivos da atividade ensino-aprendizagem, perfil 

de aluno a formar, expectativas de desempenho escolar, práticas pedagógico-didáticas, 

formas de organização e gestão, diretrizes de formação de professores, políticas de 

avaliação externa e formas de avaliação das aprendizagens escolares. É sabido que as 

políticas e orientações curriculares oficiais repercutem fortemente em critérios de 

qualidade da escola pública e nas diretrizes de atuação do sistema de ensino, mas é fato, 
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também, que estudos e pesquisas formulados no campo investigativo da educação 

atuam significativamente na elaboração dessas políticas e orientações. Vai se formando, 

assim, um conjunto complexo de discursos e decisões institucionais que impregnam os 

projetos para a educação, as diretrizes curriculares, as políticas para a escola, programas 

e ações pontuais para o sistema de ensino, rapidamente assimilados por gestores de 

órgãos públicos, diretores de escola, professores, formadores de professores. É 

relevante, então, que formuladores de currículo, sejam eles técnicos do MEC e das 

Secretarias de Educação, pesquisadores do meio intelectual, integrantes de associações 

científicas ou movimentos organizados de educadores, busquem compreender a origem, 

a natureza e as intenções das políticas e orientações vindas dos organismos e agências 

multilaterais do mundo globalizado, assimiladas por setores do empresariado e 

incorporadas pelos governos e pelos diversos agentes do sistema educacional 

(SHIROMA, GARCIA e CAMPOS, 2011; FREITAS, 2011, 2012). Uma análise 

pedagógica, lastreada em pressupostos sociopolíticos, poderá ajudar a compreender em 

que grau políticas educacionais e orientações curriculares vindas de organismos 

internacionais podem comprometer ideais históricos da luta por uma escola baseada na 

apropriação de conhecimentos em função do desenvolvimento intelectual afetivo e 

moral dos alunos. Com efeito, suspeita-se que fórmulas que sustentam um modelo de 

escola dentro de um projeto de proteção à pobreza aliado a um currículo instrumental e 

imediatista para a empregabilidade podem agravar a injustiça social no interior da 

escola, antecipando formas de exclusão pós-escola; que mecanismos de avaliação em 

escala que ignoram fatores intraescolares, especialmente as condições e práticas de 

ensino e aprendizagem, podem acentuar desigualdades sociais; que currículos baseados 

apenas em práticas de integração e acolhimento social ou ações de assistência social 

estariam pondo em segundo plano os elementos pedagógico-didáticos da qualidade de 

ensino, sonegando aos filhos das famílias pobres o acesso ao conhecimento universal e 

o desenvolvimento das capacidades intelectuais por meio desse conhecimento. 

 Os vínculos das políticas educacionais com as orientações dos organismos 

multilaterais têm sido explicitados em vários estudos. Embora o foco de análise deste 

texto seja predominantemente pedagógico, será útil ao leitor remeter-se a outros 

trabalhos que contextualizam a produção dessas políticas, por onde podem ser 

deduzidas implicações pedagógicas (DE TOMMASI, WARDE E HADDAD, 1998; 
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FRIGOTTO E CIAVATTA, 2003; NEVES, 2005; SHIROMA, GARCIA e CAMPOS, 

2011, FREITAS, 2011; EVANGELISTA e SHIROMA, 2007, entre outros). Parece-nos 

relevante, assim, ampliar reflexões críticas já iniciadas em outros textos (LIBÂNEO, 

2011, 2012, 2013) sobre o impacto das pressões das políticas internacionais nas 

políticas para a escola, a partir de critérios de qualidade baseados em um determinado 

entendimento do que seja democracia e justiça social na escola. A despeito das 

inevitáveis conexões entre o global e o local no mundo de hoje e de suas consequências 

para as políticas educacionais, as relações entre essas políticas e o funcionamento das 

escolas e salas de aula devem ser vistas no movimento contraditório da realidade, 

abrindo possibilidades para um reposicionamento dos governos, dos órgãos públicos, 

dos políticos, intelectuais e técnicos em relação aos objetivos e formas de 

funcionamento da escola pública universal e gratuita, de modo a conter a legitimização 

a posteriori de políticas educacionais cujos erros, no dizer de Coraggio, “podem 

provocar catástrofes irreparáveis”. Há razões para suspeitar que essas catástrofes na 

educação pública brasileira foram se avolumando desde que sucessivos governos 

brasileiros, até o presente, vêm aderindo a acordos com os organismos multilaterais, 

principalmente o Banco Mundial. 

1. A internacionalização das políticas educacionais e as orientações curriculares 

para a escola pública 

A internacionalização das políticas educacionais é um movimento gerado pela 

globalização em que agências internacionais, financeiras ou não, formulam 

recomendações sobre políticas públicas para países emergentes ou em desenvolvimento, 

incluindo formas de regulação dessas políticas em decorrência de acordos de 

cooperação entre esses países. As agências internacionais principais são:  Organização 

das Ações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), Banco Mundial 

(BIRD), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), as quais em conjunto ou isoladamente realizam 

conferências, reuniões para definir e difundir políticas educacionais para países do 

capitalismo periférico. Para Akkari, (2011), a internacionalização das políticas 

educacionais, processo intensificado por volta de 1980, está associada à disseminação 

de novos paradigmas e conceitos que supostamente dariam maior eficácia às políticas 

educacionais. Entre os temas recorrentes nesse processo se destacam: adaptação à 
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globalização econômica, combate à pobreza, impactos das tecnologias da informação e 

comunicação na educação, descentralização, privatização, obrigação de resultados e 

prestação de contas, qualidade da educação, gestão, reformas curriculares, padrões 

educacionais, profissionalização docente, responsabilização dos professores pelos 

resultados de desempenho dos alunos. Saforcada e Vassiliades (2011) agrupam as 

principais pautas das políticas educativas neoliberais: ênfase na qualidade da educação, 

protagonismo do setor privado, a autonomia da escola e dos agentes, a avaliação e 

prestação de contas, a competência e a eficiência. Tais pautas foram sendo assimilados 

por vários governos latino-americanos, operacionalizadas em cada país em ações mais 

compatíveis com a história de suas políticas e da composição de interesses políticos da 

sociedade civil. Conforme estudiosos do assunto, as reformas gestadas nos organismos 

multilaterais e adotadas mediante acordos internacionais com os países pobres 

compõem a estratégia neoliberal de redefinição do papel do Estado nas políticas 

públicas dando mais poder ao mercado. Desse modo, as políticas públicas são 

subordinadas ao critério econômico, que passa a regular e monitorar essas políticas.  

Este texto não abordará a maior parte dos temas incluídos nas políticas 

internacionais para a educação de países emergentes, pois visa tão somente trazer 

elementos para análise do impacto das políticas educacionais do governo brasileiro nos 

aspectos curriculares e pedagógicos no interior das escolas. Esta questão tem sido pouco 

abordada na investigação educacional na qual têm sido mais frequentes as análises 

externas da problemática educacional. Por exemplo, em recente publicação contendo 

análises do Plano Nacional de Educação 2011-2020 (DOURADO, 2011) são 

mencionados reiteradamente termos como educação inclusiva, reconhecimento, 

atendimento e respeito à diversidade cultural, aprendizagem escolar como direito de 

cidadania, padrões de qualidade, aprendizagem com qualidade, todos eles referidos à 

escola pública de qualidade. No entanto, são abordados como conceitos genéricos, no 

âmbito das políticas mais abrangentes, sem chegar ao coração do sistema de ensino que 

são as escolas e as salas de aula, ou seja, não são remetidos às implicações propriamente 

pedagógico-didáticas no interior da escola. Dirigentes de órgãos públicos, políticos, 

técnicos do MEC e das secretarias de educação e, mesmo, setores da intelectualidade do 

campo educacional, tendem a deixar por menos as análises que tangem o funcionamento 

interno das escolas  objetivos de ensino, conteúdos, metodologias de ensino, ações 
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organizativas e curriculares, a didática dos professores e as formas de organização do 

trabalho escolar. É obvio que são imprescindíveis estudos sobre questões mais globais 

relacionadas com as políticas educacionais, as diretrizes curriculares, as formas de 

gestão do sistema de ensino, as implicações ideológicas e culturais dessas orientações 

oficiais para as escolas e professores. Entretanto, se essas orientações gerais não forem 

acompanhadas de propostas assertivas para promover mudanças institucionais e 

culturais nas políticas para a escola de modo a aprimorar o funcionamento da escola e a 

aprendizagem dos alunos, podem resultar em atitudes desmobilizadoras por parte dos 

agentes que atuam nas escolas (pedagogos especialistas, professores). 

 É, pois, relevante perguntar: como se dá a influência das políticas educacionais 

formuladas por organismos internacionais nas políticas para a escola? Em que grau tais 

políticas atuam no empobrecimento da escola e nos baixos índices de desempenho dos 

alunos? Como afetam o funcionamento interno das escolas e o trabalho pedagógico-

didático dos professores? É possível supor que a visão da educação restrita à solução de 

problemas sociais e econômicos compromete o papel da escola em relação a seus 

objetivos prioritários de ensinar conteúdos e promover o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais dos alunos? Que tipo de inclusão social vem sendo propiciada 

pelos programas do governo desde a adoção das orientações curriculares dos 

organismos multilaterais? Por outro lado, que perspectivas são apontadas pelos setores 

progressistas dos educadores e pesquisadores para a escola pública como contrapondo a 

estas orientações? 

 A análise do impacto da internacionalização das políticas educacionais na 

qualidade social e pedagógica da escola pública requer, antes de tudo, mostrar a lógica 

das relações entre pobreza, desenvolvimento econômico e escola, tal como expressada 

nos documentos internacionais. A linguagem desses documentos aparenta um discurso 

humanitário em que estão presentes termos “politicamente corretos” como satisfação de 

necessidades básicas de aprendizagem, educação para todos, pobreza, vulnerabilidade 

social, desenvolvimento humano, inclusão, qualidade de ensino, diversidade cultural. 

No entanto, estes termos precisam ser compreendidos no contexto da formulação das 

políticas educacionais para os países pobres por parte dos organismos internacionais. Há 

um conjunto de trabalhos já produzidos sobre a origem e as articulações desse discurso 

com os relatórios técnicos do Banco Mundial e da Unesco (DE TOMMASI, WARDE e 
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HADDAD, 1996; LEHER, 1998; ALTMANN, 2002; FRIGOTTO E CIAVATTA, 

2003; NEVES, 2005; FALLEIROS, 2005; EVANGELISTA E SHIROMA, 2006; 

FREITAS, 2011, 2012; BUENO E FIGUEIREDO, 2012;). Nesses trabalhos se 

esclarece que elaboração a partir de 1968, mas, principalmente, dos anos 1970, de 

sucessivos relatórios do Banco Mundial associando o combate à pobreza com ações do 

sistema educacional coincide com as transformações do capitalismo e a formulação dos 

princípios do neoliberalismo. Esses relatórios expressam claramente a tese de que os 

financiamentos do Banco devem estar centrados em programas de alívio à pobreza e de 

redução da exclusão social, como condição para o aumento da produtividade em função 

do desenvolvimento na ótica do liberalismo econômico. Assim, a reforma no sistema 

educacional aparece como política prioritária, a educação fundamental como motor do 

desenvolvimento, tal como se lê em documentos do Banco: 

A educação básica se concebe como um meio para satisfazer as necessidades mínimas 

de aprendizagem das massas de modo que todos os indivíduos possam participar 

eficazmente no processo de desenvolvimento. Por conseguinte, a educação básica pode 

ser útil para incrementar a produtividade e, também, melhorar as oportunidades dos 

grupos menos desfavorecidos (BANCO MUNDIAL, 1974, p. 60). 

A educação é a pedra angular do crescimento econômico e do desenvolvimento social e 

um dos principais meios para melhorar o bem-estar dos indivíduos. Ela aumenta a 

capacidade produtiva das sociedades e suas instituições políticas, econômicas e 

científicas e contribui para reduzir a pobreza, acrescentando o valor e a eficiência ao 

trabalho dos pobres e mitigando as consequências da pobreza nas questões vinculadas à 

população, saúde e nutrição (...). O ensino de primeiro grau é a base e sua finalidade 

fundamental é dupla: produzir uma população alfabetizada e que possui conhecimentos 

básicos de aritmética capaz de resolver problemas no lar e no trabalho, e servir de base 

para sua posterior educação (BANCO MUNDIAL, 1992, apud TORRES, p. 131). 

 Está claro que a educação fundamental (denominada nos documentos como 

“educação básica”) constitui-se em política compensatória para proteção dos pobres 

uma vez que mantidos nessa condição não poderiam ajustar-se aos padrões do 

desenvolvimento econômico. Ela cumpre, assim, um papel de integração social, pois 

supre os pobres de conhecimentos mínimos, especialmente alfabetização e matemática, 

bem como de habilidades de sobrevivência como planejamento familiar, cuidados com a 

saúde, nutrição, saneamento e educação cívica, tal como aparecem reiteradamente nos 

documentos. Segundo Soares, “as políticas de alívio à pobreza têm caráter instrumental, 

subordinando-se ao objetivo de evitar a emergência de tensões sociais que possam 

comprometer a continuidade das reformas econômicas” (SOARES, p.30). 
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 O Banco vem, assim, centrando suas políticas em duas diretrizes: investimento 

nas áreas sociais dos países em desenvolvimento e criação de parcerias mais intensas 

com as ONGs e outras organizações da sociedade (HADDAD, p.58). Trata-se 

claramente de planejar políticas sociais para instrumentalizar a política econômica, 

como fica claro em documento do Banco Mundial de 1990, citado por Coraggio: 

Segundo o Banco, sua estratégia tem dois componentes: 1) promover o uso produtivo do 

recurso mais abundante dos pobres, o trabalho, mediante um „eficiente cresci mento do 

trabalho intensivo, baseado em adequados incentivos de mercado, infraestrutura física, 

instituições e inovação tecnológica‟; 2) fornecer aos pobres os serviços sociais básicos, 

em especial, saúde primária, planejamento familiar, nutrição e educação primaria. (...) É 

importante destacar que, nesta visão, o Banco considera „o investimento em educação 

como a melhor forma de aumentar os recursos dos pobres‟ (BANCO MUNDIAL, 1990, 

apud CORAGGIO, 1996, p. 85). 

 Nestas citações vão surgindo com clareza a origem e as conexões de conceitos 

amplamente empregados em documentos de organismos internacionais, principalmente 

do Banco Mundial e das Conferências Internacionais. No contexto das estratégias 

propostas pelo Banco Mundial desde seu surgimento (1960), realiza-se em 1990 na 

Tailândia a Conferência Mundial sobre Educação para Todos da qual resultou uma 

Declaração Mundial que leva este subtítulo: Satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem. Esta Declaração expressa os interesses do sistema econômico 

internacional de formular suas políticas para os países pobres a partir de projetos sociais 

visando satisfação de necessidades humanas básicas na educação, nutrição e saúde 

(BUENO E FIGUEIREDO, 2012) no entendimento de que o desenvolvimento 

econômico capitalista, frente a realidades sociais complexas, precisa combater a pobreza 

e controlar riscos políticos e sociais que podem comprometer esse desenvolvimento. 

Unem-se assim, nas estratégias de combate à pobreza, os termos educação para todos, 

satisfação de necessidades básicas de aprendizagem, aumento da produtividade dos 

pobres. No entanto, há uma lógica perversa na associação desses termos, tal como 

escreve Coraggio:  

(Educação para todos significa) degradar o conceito intrínseco de saúde, educação ou 

saneamento, refletido na utilização do adjetivo “básico”. (...) Para tanto, segmenta-se de 

fato a população em dois setores: os pobres que só dispõem de serviços básicos 

gratuitos ou subsidiados, os quais tendem a ser de menor qualidade; os que obtêm 

serviços mais amplos, integralmente por meio do mercado, incluindo serviços “básicos” 

de melhor qualidade (1996, p. 88). 

Verifica-se, pois, que o modelo de educação recomendado pelos organismos 

internacionais subordina-se aos programas sociais de combate à pobreza, esta definida 
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como falta de oportunidades econômicas, de autonomia e de segurança para 

enfrentamento das condições de vulnerabilidade. Enquanto necessidade humana básica 

a ser satisfeita, ela é condição básica para melhorar a produtividade da população pobre, 

o que significa incluir os pobres no sistema econômico (ao menos por meio do 

emprego), no mercado de consumo (como consumidores) e no exercício da cidadania. 

Trata-se, pois, de uma estratégia político-ideológica do BM “de aliar a preocupação com 

o desenvolvimento econômico e social com as necessidades básicas humanas, o que 

veio a proporcionar uma interferência direta nas políticas dos países em 

desenvolvimento” (BUENO E FIGUEIREDO, 2012, p. 3). 

Evangelista e Shiroma comentam que a tese do combate à pobreza pelo sistema 

econômico internacional fica comprometida uma vez que esse próprio sistema está 

estruturalmente implicado na produção da pobreza. Nesse sentido, os programas de 

ajuda constituem-se em instrumento de poder de quem ajuda sobre os que são ajudados. 

(2012, p. 50). Rabelo, Segundo e Jimenez reforçam esse entendimento ao mostrar que 

as políticas educacionais propostas para os países do capitalismo periférico visam 

ajustar os indivíduos aos ditames do trabalho explorado. Elas se efetivam pela negação 

do conhecimento junto com a manipulação ideológica das consciências, “com vistas à 

naturalização da exploração e de seus desdobramentos no plano da desumanização 

crescente do próprio homem” (2009, p. 4).  

O estudo dos documentos do Banco Mundial e das Conferências Mundiais deixa 

claro que a análise econômica antecede a formulação das políticas educativas, o que 

significa dizer que ela repercute nos currículos, nas formas de funcionamento das 

escolas, nos critérios de seleção de conteúdos, na formação de professores, nas formas 

de avaliação do sistema, das escolas e das aprendizagens. É o que se pode constatar nas 

políticas educacionais em vigor no Brasil, inseridas nos programas de proteção social 

para os pobres, tal como aparecem no Plano Decenal de Educação de 1992, embora em 

termos bastante genéricos, nos Planos Nacionais de Educação e nas políticas 

educacionais dos governos FHC, Lula e Dilma Roussef, neste último, no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e numa infinidade de ações socioeducativas 

implantadas nas gestões dos ministros Haddad e Mercadante (SAVIANI, 2009; LEHER 

E EVANGELISTA, 2012; FREITAS, 2012). A escola transformou-se num lugar de 

atender carências de saúde, de lazer, de assistência social, atendendo a ações que 
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deveriam caber a outros setores do estado e de outras instâncias da sociedade. Os 

objetivos de ensinar e aprender passaram ao segundo plano, reduzidos a prover apenas 

conteúdos mínimos para sobrevivência social, não para desenvolver a inteligência, 

formar capacidade de raciocínio, formar capacidades mentais. A citação a seguir refere-

se à reforma educacional empreendida nas duas gestões FHC, mas se aplica com 

propriedade às gestões posteriores: 

Trata-se de uma reforma que instaurou um novo ciclo de expansão escolar, conjugando 

a expansão da oferta com o robustecimento da escola, de forma a prepará-la para atuar 

mais incisivamente na atenuação dos conflitos potenciais vinculados ao quadro de 

intensificação da pobreza, redução de direitos e desmonte de horizontes. As estranhas 

fusões entre os objetivos da política social e as ações escolares possibilitam acompanhar 

a produção reiterada de uma escola pobre material e pedagogicamente – porque 

marcada pelo tempo curto, pela falta de recursos, pelo esgotamento dos professores – e 

pobre em termos do estreitamento dos direito e dos canais para seu debate e disputa. 

(ALGEBAILE, 2009, p. 325) 

 O processo de desqualificação do ensino iniciado com as políticas de 

expansão escolar ocorrida durante o regime militar e reelaboradas nos governos 

posteriores foi, de fato, um processo de “ampliação para menos”, pois “quanto mais 

incorporou os pobres, tanto mais se tornou pobre (id., p. 324). Segundo a autora: “O 

principal empobrecimento da escola pública elementar deu-se neste sentido: seus 

objetivos tornaram-se mais restritos e sua utilização para responder tópica e seletiva 

ente aos problemas sociais tornou inevitável sua desqualificação para o ensino (Id. p. 

331). Confirma-se, pois, o caráter deletério da adoção pelo governo brasileiro das 

políticas propostas pelos organismos internacionais. Com efeito, o tipo de expansão que 

vem vigorando desde os anos 1960 resulta na intensa utilização da escola para fins não 

propriamente “educacionais”, sem representar melhorias ou ganhos para as funções 

específicas da escola. “As novas „tarefas‟ que migram para ela não representam 

expansão efetiva da educação escolar mas, fundamentalmente, apenas mais coisas por 

meio da escola, em detrimento do tempo, do espaço, dos recursos e das energias que 

deveriam estar a serviço do conhecimento” (Id., p. 329). Dados estatísticos dos últimos 

anos divulgados pelo próprio Ministério da Educação comprovam que alunos saem do 

ensino fundamental com a certificação, mas sem condições de continuidade bem 

sucedida nos demais níveis de ensino o que comprova que a desqualificação do ensino 

ainda é uma das mais eficientes políticas de contenção. Conforme ainda Algebaile: 

A história de “abertura de portas” para o ingresso no nível de ensino mais elementar 

ocorrida durante o regime militar parece ter se repetido como nova farsa, evidenciando 

que, mais uma vez, a expansão do alcance populacional da educação mínima não 
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representa alterações significativas no padrão de acesso à formação escolar (2006, 

p.327). 

 Em síntese, as políticas para a escola, atreladas a políticas sociais, acabam se 

reduzindo a meios de incorporar precariamente os pobres à nação, não por razões 

humanitárias, mas como força de trabalho, consumidores e usuários de TICs. Desse 

modo, não é a política educacional que explica a escola, são as políticas sociais que 

pautam o papel da escola por meio de ações fragmentadas, tópicas, emergenciais, para 

compensar o pouco investimento da sociedade em direitos básicos como saúde, escola, 

saneamento, etc. Ou seja, a escola, ao ser aparelhada para a implantação e controle de 

programas sociais de transferência de renda, transformou-se em centro avançado do 

Estado para legitimação política e atenuação de conflitos sociais. Esse papel vem sendo 

exemplarmente confirmado com a difusão, no país, da escola de tempo integral… 

Tal como esclarece Coraggio, as recomendações na ótica economicista visam 

introjetar e institucionalizar os valores do mercado capitalista na esfera da cultura para 

além das análises econômicas. Muitos governos acabam assumindo sem crítica as 

recomendações do Banco Mundial para a educação inclusive por não terem propostas 

melhor articuladas, transformando os governantes, os intelectuais e os técnicos 

nacionais em corresponsáveis pelas consequências nessas políticas (1996, p. 97). 

2. Escola e aprendizagem nos documentos de organismos internacionais 

Os documentos a que temos nos referido formulam orientações gerais e raramente 

chegam a detalhamentos em relação a aspectos pedagógico-didáticos. A 

mencionada “melhoria da qualidade da educação” é quase sempre vista na lógica da 

análise econômica, já que notoriamente, no caso do Banco Mundial, as políticas são 

formuladas por economistas para serem executadas por educadores. Trata-se, no dizer 

de Torres, de um modelo educativo que tem pouco de educativo, já que sofre de duas 

ausências, os professores e a pedagogia, precisamente o âmbito em que seriam 

contemplados os aspectos qualitativos que constituem a essência da educação 

(TORRES, 1996) A mesma autora aponta que a dominância do discurso econômico 

exclui o discurso propriamente educativo como as realizações da escola, as relações e 

processos de ensino-aprendizagem na aula, o da pedagogia e da educação, bem como 

seus profissionais como os professores e especialistas em educação, embora se afirme 

nos documentos que as políticas educacionais se definem em nome da aprendizagem, da 
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escola e da sala de aula. Ora, um verdadeiro especialista em educação sabe que é 

precisamente no âmbito do pedagógico e do curricular é que se realizam as práticas 

educativas escolares e é justamente ai que se mostram as debilidades nos documentos 

do Banco Mundial e das demais agências internacionais. A despeito das lacunas dos 

documentos internacionais em relação a aspectos pedagógico-didáticos, é possível 

captar neles orientações gerais com base nas quais se pode identificar as concepções de 

escola e de processo de ensino-aprendizagem e deduzir derivações para os aspectos 

pedagógico-didáticos. 

 As reformas educativas iniciadas na Inglaterra nos anos 1980 com base no 

ideário neoliberal foram gradativamente disseminadas por vários países do mundo, 

afluindo num evento pontual, a Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, promovida e patrocinada pela 

Organização das Ações Unidas para a Educação (Unesco), Banco Mundial (BIRD), 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). Dessa Conferência resultou a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos (1990) cujo conteúdo foi avaliado e revisado em outras 

documentos como a Declaração de Nova Delhi sobre Educação para Todos (1993) e 

Declaração de Dakar – Educação para todos (2000). No Brasil, foi a referência para o 

Plano Decenal Educação para Todos (1993-2003), e nas décadas seguintes para os 

Planos Nacionais de Educação. Foi, também, a fonte principal das diretrizes 

estabelecidas na LDB de 2006
1
 e de outras diretrizes para a educação do Governo FHC 

e, em seqüência, do PDE e outros instrumentos legais e organizativos dos governos Lula 

e Dilma Roussef, que continuam em vigor até o presente (BRASIL, 2013). 

 As políticas para a escola e sala de aula, tema específico deste texto, são 

contempladas nas Declarações mencionadas em três orientações: a) centrar a educação 

nas necessidades básicas de aprendizagem; b) prover instrumentos essenciais e 

conteúdos da aprendizagem necessários à sobrevivência; c) considerar a educação 

básica (ensino fundamental no Brasil) como base para a aprendizagem e o 

                                                             

1
 Não é demais lembrar que no art. 87 da LDB/1996, §1º, se estabelece que o Plano Nacional de 

Educação a ser encaminhado ao Congresso Nacional deve estar em sintonia com a Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos. 
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desenvolvimento humano permanentes. Com efeito, eis como aparece na Declaração 

Mundial de Jontien a noção de aprendizagem: 

Artigo 1 - Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem - Cada pessoa - criança, 

jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas 

voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades 

compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura e a 

escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de problemas), quanto os conteúdos 

básicos da aprendizagem (como conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), 

necessários para que os seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 

potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do 

desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões fundamentadas e 

continuar aprendendo. A amplitude das necessidades básicas de aprendizagem e a 

maneira de satisfazê-las variam segundo cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, 

mudam com o decorrer do tempo. 

Artigo 4 - A tradução das oportunidades ampliadas de educação em desenvolvimento 

efetivo - para o indivíduo ou para a sociedade - dependerá, em última instância de, em 

razão dessas mesmas oportunidades, as pessoas aprenderem de fato, ou seja, 

apreenderem conhecimentos úteis, habilidades de raciocínio, aptidões e valores. Em 

consequência, a educação básica deve estar centrada na aquisição e nos resultados 

efetivos da aprendizagem, e não mais exclusivamente na matrícula, frequência aos 

programas estabelecidos e preenchimento dos requisitos para a obtenção do diploma. 

Abordagens ativas e participativas são particularmente valiosas no que diz respeito a 

garantir a aprendizagem e possibilitar aos educandos esgotar plenamente suas 

potencialidades. Daí a necessidade de definir, nos programas educacionais, os níveis 

desejáveis de aquisição de conhecimentos e implementar sistemas de avaliação de 

desempenho (DECLARAÇÃO MUNDIAL, 1990). 

Os conteúdos e métodos de educação estão a serviço da satisfação às 

necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos de modo a se tornarem aptos a 

enfrentar problemas mais urgentes do desenvolvimento econômico como o combate à 

pobreza, aumento da produtividade, melhora das condições de vida e proteção ao meio 

ambiente.  Estes temas reaparecem em outros documentos das Conferências Mundiais e 

do Banco Mundial e reiterados numa variedade de documentos oficiais elaborados pelo 

Ministério da Educação e Secretarias Estaduais de Educação desde 1990. A título de 

exemplo, eis o tópico relacionado com objetivos da educação inscritos no Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993-2003): 

A – Objetivos gerais de desenvolvimento da Educação Básica: 

1 - Satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos, 

provendo-lhes as competências fundamentais requeridas para plena participação na vida 

econômica, social, política e cultural do País, especialmente as necessidades do mundo 

do trabalho: 

 a) definindo padrões de aprendizagem a serem alcançados nos vários ciclos, 

etapas e/ou séries da educação básica e garantindo oportunidades a lodos de aquisição 

de conteúdos c competências básicas: no domínio cognitivo: incluindo habilidades de 

comunicação e expressão oral e escrita, de cálculo e raciocínio lógico, estimulando a 

criatividade, a capacidade decisória, habilidade na' identificação e solução de problemas 
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e, em especial, de saber como aprender; no domínio da sociabilidade: pelo 

desenvolvimento de atitudes responsáveis, de autodeterminação, de senso de respeito ao 

próximo e de domínio ético nas relações interpessoais e grupais (...) 

Tão claras intenções parecem compatíveis com uma visão democrática da escola 

para todos defendida por setores progressistas, ainda mais que são assentadas em 

sólidos diagnósticos sobre a situação de analfabetismo, pobreza, falta de acesso à 

população pobre aos conhecimentos e às tecnologias. No entanto, se examinadas tendo 

em conta as políticas globais dos organismos financeiros internacionais, logo se verá 

como foram impregnadas da intencionalidade economicista e pragmática.  

Com efeito, verifica-se aí uma visão instrumental de aprendizagem que ao longo 

das políticas dos órgãos multilaterais vai adquirindo uma conotação cada vez mais 

pragmática e imediatista. Na Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990), 

como mostra Torres (2001, p. 29), por detrás de um discurso humanista e democrático 

revela-se uma visão ao mesmo tempo restrita e ampliada de aprendizagem expressa 

nesta frase inicial: “cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deverá aproveitar as 

oportunidades educativas destinadas a satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem”. Uma visão restrita, pois que, ao longo do documento, a noção de 

aprendizagem vai se firmando em torno da ideia de “aprendizagens mínimas”, enquanto 

aquisição de competências básicas para sobrevivência social; visão ampliada, no 

sentido de não restringir-se à aprendizagem escolar e cognitiva, abrindo-se para outros 

espaços e tempos, inclusive para vivências de acolhimento da diversidade e para se 

aprender ao longo da vida (no sentido de educação permanente). Por um lado, a noção 

mais restrita confina a aprendizagem numa mera necessidade natural, desprovida de seu 

caráter cultural e cognitivo; por outro, a noção ampliada dissolve o papel do ensino, 

destituindo a possibilidade de desenvolvimento pleno dos indivíduos já que crianças e 

jovens acabam submetidos a um currículo de noções “mínimas” e obrigados a aceitar 

uma escola enfraquecida de conteúdos significativos. Para a mesma autora, ao longo das 

avaliações e revisões da Declaração em conferências e reuniões subsequentes entre os 

organismos internacionais e os países envolvidos, a proposta original resultou numa 

versão “encolhida” para adequar-se à visão economicista do Banco Mundial, versão 

essa que acabou prevalecendo nas políticas educacionais de vários países. Desse modo, 

a visão ampliada de educação converteu-se em visão encolhida, ou seja: a) de educação 

para todos para educação dos mais pobres; b) de necessidades básicas para necessidades 
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mínimas; c) da atenção à aprendizagem para a melhoria e avaliação dos resultados do 

rendimento escolar; d) da melhoria das condições de aprendizagem para a melhoria das 

condições internas da instituição escolar (Id., ib.).  

Com efeito, a Declaração de Dakar põe como um dos objetivos da Educação 

para Todos “expandir e melhorar o cuidado da criança pequena, especialmente para as 

crianças mais vulneráveis e em maior desvantagem”. Entre as metas estão: promover 

políticas de Educação para Todos dentro de marco setorial e sustentável, claramente 

articulado com a eliminação da pobreza e com estratégias de desenvolvimento. É 

recomendado que os países desenvolvam planos nacionais de ação os quais “devem ser 

integrados em um marco mais amplo de redução da pobreza e desenvolvimento” 

(Declaração de Dakar, 2000). 

A educação para os pobres, baseada no princípio da satisfação de necessidades 

básicas de aprendizagem, tem como meta a consecução de um padrão mínimo de 

qualidade. Insiste-se que se trata de aprender “conhecimentos úteis, habilidades de 

raciocínio, aptidões e valores” definidos em níveis desejáveis de aquisição de 

conhecimentos (competências) cujo desempenho deve ser avaliado. É notório que o 

padrão mínimo de qualidade refere-se a um mínimo “básico” para um cidadão pobre 

para atender necessidades imediatas ligadas principalmente ao trabalho, o que significa 

descartar o conhecimento universal relacionado com a comunicação oral e escrita e às 

dimensões da realidade física e social. No Documento de Dakar (2000) também fica 

explicito o conteúdo das necessidades básicas da educação como saberes atitudinais no 

campo dos valores, das competências, habilidades e relações pessoais (RABELO, 

MENDES SEGUNDO, JIMENEZ, 2009), p. 10). A ideia aqui é priorizar o 

desenvolvimento de competências em detrimento dos conteúdos, com o argumento de 

que as competências cognitivas e sociais devem se sobrepor à mera informação, 

conteúdos subordinados às competências, visando inclusão no mercado de trabalho. O 

básico se reduz ao conhecimento útil para o mercado de trabalho
2
. 

                                                             

2
 Freitas cita, a esse respeito, um autor finlandês que, a propósito da definição de objetivos mínimos de 

ensino, comentou: “se você definir objetivos mínimos para as escolas você sempre vai alcançar 

objetivos baixos, mínimos. É por isso que estabelecermos objetivos elevados para todos...” (FREITAS, 

2012, p. 389). O mesmo autor cita Saviani: “todos sabemos que a juventude mais pobre depende 
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Os documentos das conferências internacionais acentuam, também, o papel 

socializador e integrador da escola, visando à formação para a cidadania, especialmente, 

para a solidariedade e diversidade social e cultural. Para Shiroma, Garcia e Campos 

(2011), a ênfase na sociabilidade, de fato, visa „manter os sujeitos incluídos 

socialmente, servindo de estratégia social contra o esgarçamento do tecido social, uma 

vez que a passagem pelos bancos escolares (...) não guarda nenhuma relação com 

possibilidades de mobilidade social, mas é apresentada como uma forma de inclusão 

social” (p.245). Criticando essa visão economicista da diversidade, Falleiros escreve 

que o papel da escola nessa perspectiva é formar para um tipo de cidadania, em que 

“espírito de competitividade seja desenvolvido em paralelo ao espírito de 

solidariedade”, levando a reduzir as diferenças e a miséria e amenizando a luta de 

classes e as diferenças raciais, sociais, culturais entre tantas outras (2005, p.211). 

 Mais recentemente, em documento produzido pelo Banco Mundial para 

denominado "Aprendizagem para todos: Investimento no conhecimento e nas 

habilidades das pessoas para promover o desenvolvimento" (2011), verifica-se que a 

estratégia do Banco Mundial para alcançar a “Aprendizagem para Todos” na próxima 

década é que “os indivíduos aprendam, dentro e fora da escola, desde a pré-escola, por 

meio do mercado de trabalho”. É clara a subordinação da educação exclusivamente ao 

mercado de trabalho. 

Dentro das ligações entre os sistemas de educação e o mercado de trabalho, o 

aprimoramento da relevância do mercado de trabalho é um dos principais objetivos da 

nova Estratégia. Atualmente, muitos jovens em países em desenvolvimento estão 

deixando a escola e entrando no mercado de trabalho sem o conhecimento, as 

habilidades e as competências necessárias para prosperar em uma economia global 

competitiva. Com foco na aprendizagem, a nova estratégia vai voltar a atenção não 

apenas para a matrícula e 90).conclusão mas para verificar se os egressos da escola têm 

o conhecimento e as habilidades necessárias relacionadas ao mercado, e o objetivo é 

aumentar a parte de projetos que inclui objetivos voltados para o mercado de trabalho. 

 Em outro trecho do documento, são citados como principais desafios “melhorar 

a capacidade do sistema de ensino para contribuir para o desenvolvimento da força de 

trabalho e garantir que alunos desfavorecidos e de baixo desempenho tenham acesso à 

qualidade e a oportunidades de aprendizagem relevantes”. Para isso, entre as prioridades 

                                                                                                                                                                                   

fundamentalmente da escola para aprender; se for limitada suja passagem pela escola às habilidades 

básicas, nisso se resumirá sua formação (p. 390). 
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do Banco está a de promover a igualdade de oportunidades de aprendizagem para as 

populações desfavorecidas por meio de por programas flexíveis de competências. 

Verifica-se, assim, que os laços entre a escola e o mercado de trabalho são 

apresentados sem subterfúgios. “O condutor do desenvolvimento será em última análise 

que os indivíduos aprendam, dentro e fora da escola, desde a pré-escola, por meio do 

mercado de trabalho (BANCO MUNDIAL, 2011, p.  ). Mantém-se aí uma escola de 

conteúdos mínimos necessários ao trabalho e emprego, mas realça-se ainda mais a 

noção de aprendizagem como aquisição de habilidades dissociadas do seu conteúdo e 

significado pouco contribuindo para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a 

formação da personalidade. 

Analisando as políticas internacionais para a educação, Freitas (2011) argumenta 

que os organismos multilaterais, ONGs, movimentos pela educação vinculados a 

corporações empresariais (no Brasil, especificamente, o Movimento Todos pela 

Educação), “procuram implementar a visão de educação como subsistema do aparato 

produtivo”, definindo objetivos para a escola a partir de necessidades estratégicas de 

mão de obra. Para esse autor, o ensino baseado em resultados se apoia nos testes 

padronizados para controle dos objetivos da educação e dos atores envolvidos no 

processo educativo, ou seja, sem testes não há responsabilização de dirigentes do 

sistema escolar e das escolas, bem como dos professores, nem meritocracia. Trata-se de 

uma política explícita do governo, alinhado aos interesses corporativos empresariais, de 

vincular políticas educacionais a produtividade do trabalho, regulando a formação de 

trabalhadores para necessidades imediatas da economia. Em razão disso, os sistemas 

educacionais dos países emergentes, com o suporte de organismos internacionais, 

estabelecem o que o aluno fará em determinado nível de ensino de modo a ser medido 

no seu desempenho de competências. Ou seja, são medidas habilidades básicas, não o 

desenvolvimento conceitual de alto nível. Tais resultados servirão para responsabilizar 

gestores, diretores, professores e alunos. Segundo o mesmo autor: 

A definição dos objetivos educacionais, portanto, está sendo feita de fora para dentro, 

por cima das especificidades culturais locais e acima de um projeto nacional para a sua 

juventude. Assume-se que o que é valorizado pelo PISA é bom para todos já que é o 

básico. Mas, o que não está sendo dito é que a “focalização no básico” restringe o 

currículo de formação da juventude e deixa muita coisa relevante de fora, exatamente, o 

que se poderia chamar de “boa educação”. (...) (Trata-se) de um argumento muito 

conhecido no âmbito do sistema capitalista e que significa postergar para algum futuro 

não próximo a real formação da juventude, retirando dela elementos de análise crítica da 
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realidade e substituindo-se por um “conhecimento básico”, um corpo de habilidades 

básicas de vida, suficiente para atender aos interesses das corporações e limitado a 

algumas áreas de aprendizagem restritas (usualmente leitura, matemática e ciências). A 

consequência é o estreitamento curricular focado nas disciplinas testadas e o 

esquecimento das demais áreas de formação do jovem, em nome de uma promessa 

futura: domine o básico e, no futuro, você poderá avançar para outros patamares de 

formação. Todos sabemos que a juventude mais pobre depende fundamentalmente da 

escola para aprender e, se limitada a sua passagem pela escola às habilidades básicas, 

nisso se resumirá sua formação (Id., p.8). 

Ou seja, perdeu-se, em algum lugar, o sentido “pedagógico” da escola, pois, 

como comenta Torres (2001, p. 40), as necessidades básicas de aprendizagem 

transformaram-se num “pacote restrito e elementar de destrezas úteis para a 

sobrevivência e para as necessidades imediatas e mais elementares das pessoas”. Ou 

seja, os instrumentos essenciais de aprendizagem (domínio da leitura, da escrita, do 

cálculo, das noções básicas de saúde, etc.) converteram-se em “destrezas” ou 

habilidades para a sobrevivência social, bem próximas da ideia de que o papel da escola 

é prover conhecimentos ligados à realidade imediata do aluno, utilizáveis na vida 

prática, sem vínculos com as formas superiores de pensamento.  

3. Propostas de currículo escolar a partir dos documentos de órgãos internacionais 

As políticas para a escola, conforme vimos, apontam quatro orientações gerais: 

ênfase na satisfação de necessidades básicas de aprendizagem, conteúdos de 

aprendizagem e habilidades “mínimas” necessários à sobrevivência e ao trabalho, 

avaliação do rendimento escolar pelos resultados de aprendizagem, papel socializador e 

integrador da escola para a formação da cidadania e solidariedade. Vimos, também, que 

tais traços identificam a escola de proteção aos pobres que visa a inserção deles no 

sistema produtivo e, ao mesmo tempo, mantê-los num ambiente que favoreça a 

aprendizagem de valores e atitudes requeridos pela nova cidadania. Em princípio, o 

modelo proposto realça dois papéis para a escola: transmitir um currículo instrumental e 

imediatista e organizá-la como lugar de convivência e acolhimento social. Há razões 

para se afirmar que este modelo consuma plenamente seus propósitos na escola de 

tempo integral. 

Nem sempre as duas características apontadas aparecem com clareza nas 

propostas curriculares em andamento nos vários Estados brasileiros. Nos próprios 

documentos oficiais elas não aparecem de forma sistematizada como apresentaremos 

aqui, havendo, inclusive, diferenças entre recomendações do Banco Mundial e da 
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UNESCO. A despeito dessas dificuldades, no quadro das políticas neoliberais para a 

escola, resultam ao menos duas concepções de currículo escolar, o currículo 

instrumental, baseado numa pedagogia de resultados, e o currículo de proteção social, 

que valoriza a adoção de formas de organização das relações humanas voltadas para a 

convivência e integração social. Na implantação desses currículos no Brasil, 

parecem existir três situações nos sistemas de ensino: a) os que conjugam esses dois 

modelos; b) os que focam mais o currículo instrumental; c) os que focam o currículo de 

proteção social. A escolha de uma dessas situações por parte dos sistemas escolares 

estaduais e municipais varia conforme preferências ideológicas e políticas dos dirigentes 

da educação. 

Em qualquer desses modelos, é frequente nas propostas curriculares a menção de 

que o insucesso da escola pública em vários países se deve ao fato de ser “tradicional”, 

ou seja, baseada na informação, no autoritarismo, na reprovação do aluno, na exclusão 

dos menos favorecidos, práticas essas que levariam muitos alunos ao fracasso escolar ou 

ao abandono da escola. Contra essa escola, são propostos modelos, teorias, objetivos e 

formatos novos de funcionamento escolar. Partindo ora uma concepção escolanovista 

ora utilitária-pragmática, essa escola “modernizada” deve estar assentada no aluno, não 

no conhecimento, realçando uma aprendizagem funcional e um ambiente escolar de 

acolhimento da diversidade social e cultural. Sobre essa escola comenta Miranda: “a 

escola constituída sob o princípio do conhecimento estaria dando lugar a uma escola 

orientada pelo princípio da sociabilidade” (2005, p. 641). Também Nóvoa aponta o 

resultado dessas políticas, ao produzirem uma escola como centro de acolhimento 

social, com ênfase na cidadania e na participação, e uma escola centrada no 

conhecimento e na aprendizagem para os ricos (2009). 

 O currículo instrumental tem um viés acentuadamente economicista, deve estar 

ligado a necessidades imediatas dos alunos para o trabalho e emprego. São oferecidos 

conteúdos mínimos definidos a partir de objetivos de competências mensuráveis, 

avaliados por testes cujos resultados servirão para premiação das melhores escolas e 

melhores professores. É fundamental o estabelecimento de metas quantitativas e 

verificação de resultados, cujo verdadeiro objetivo é regular de cima o sistema de 

ensino. O currículo de proteção social visa oferecer um ambiente de integração e 

acolhimento social, com base interesses e experiências comuns dos alunos, opondo-se 
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ao currículo por disciplinas. Embora visto como forma de integração entre 

conhecimento e experiência por meio de projetos, ou carece de conhecimentos 

sistemáticos e ordenados ou adota o currículo de habilidades “mínimas” ao modo do 

currículo instrumental. O primeiro tipo de currículo tem sido adotado em vários Estados 

brasileiros, não sem resistência dos professores, enquanto que o segundo tem a 

preferência das orientações do governo federal, embora haja indícios em sistemas 

estaduais de aplicação dos dois modelos concomitantemente, já que nas orientações 

curriculares dos organismos multilaterais não são considerados incompatíveis.  

As análises que fizemos nos tópicos anteriores anteciparam as criticas a estes 

dois modelos curriculares que vêm caracterizando as políticas educacionais no Brasil. 

Partindo de críticas à pedagogia tradicional pelo seu caráter especulativo, o 

conhecimento por si, obsolescência dos conhecimentos, caráter pouco prático, foi-se 

para outro extremo, o treinamento em habilidades, seja em relação a questões práticas 

da leitura, escrita e cálculo seja em relação a um currículo imediatista para a 

empregabilidade. Este modelo, implantado em meio a múltiplas contradições entre 

orientações impostas pelos sistemas de ensino e a cabeça do professorado, reduzem o 

currículo e o planejamento escolar, a avaliação, a padrões técnicos e racionais, perdendo 

a peculiaridade do ato educativo, a formação humana, que o desenvolvimento  

intelectual, a capacidade reflexiva. Um currículo que se fixa apenas nas habilidades 

dissociadas do seu conteúdo e significado pouco contribui para o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas. Seu principal problema é negar validade ao conhecimento 

universal, é fazer pouco dos conteúdos ou ao limitar o papel da escola ao acolhimento 

social, é negligenciado o desenvolvimento das capacidades e habilidades de 

pensamento. O currículo por resultados restringe-se a oferecer aos alunos conhecimento 

instrumental, de caráter imediatista e pragmático. O currículo de proteção social 

restringe-se a práticas de convivência e integração social, mantém-se atrelado à 

experiência corrente dos alunos e tende a colocar os conteúdos em segundo plano. Em 

ambos se perde o sentido de escola, o sentido do pedagógico, por onde poderiam ser 

viabilizadas as condições organizacionais e pedagógico-didáticas para o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos alunos.  
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4. O embate entre propostas curriculares críticas: o currículo de experiências 

socioculturais e o currículo de formação cultural e científica articulado com a 

diversidade social e cultural 

 Em paralelo à trajetória das políticas oficiais de ensino sob influência de 

organismos internacionais, há que se considerar o rumo que vêm tomando as pesquisas 

em educação e as posições dos educadores progressistas sobre as políticas educacionais 

e políticas para a escola e a sala de aula. Cumpre registrar, antes de tudo, que o campo 

progressista de educadores indubitavelmente está alinhado em torno da luta pela escola 

pública obrigatória e gratuita para toda a população, organizada socialmente e 

pedagogicamente para acolher a diversidade em suas mais diversas expressões: 

econômicas, sociais, culturais, étnico-raciais, de gênero e sexuais, religiosas. No 

entanto, quando se trata de transformar esse posicionamento em formas de organização 

e funcionamento da escola e em ações pedagógicas e didáticas, surgem divergências e 

desacordos. 

 Há uma grande diversidade de propostas curriculares e pedagógicas no meio 

acadêmico (LIBÂNEO, 2005), no entanto, dois posicionamentos se destacam 

(LIBÂNEO, 2006). O primeiro defende um currículo de experiências educativas, isto é, 

a formação por meio de experiências socioculturais vividas em situações educativas 

(acolhimento da diversidade, práticas de compartilhamento de diferentes valores e de 

solidariedade, atividades sobre problemas da vida cotidiana, etc.). Poderia ser 

denominado, hoje, de currículo intercultural. O centro do currículo são os 

conhecimentos locais, a vida cotidiana dos alunos, os saberes e experiências da 

comunidade, etc., com forte empenho em promover a inclusão social e ampliar a 

participação, posição que se aproxima tanto de concepções de Dewey (escola como 

prolongamento simplificado e organizado das atividades sociais cotidianas) e Freire, 

como das pedagogias do cotidiano e dos estudos culturais, entre outras. O segundo 

posicionamento defende um currículo assentado na formação cultural e científica em 

interconexão com as práticas socioculturais. Tendo como pressuposto que a escola é 

uma das mais importantes instâncias de democratização da sociedade e promoção de 

inclusão social, cabe-lhe propiciar os meios da apropriação dos saberes sistematizados 

constituídos social e historicamente, como base para o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas e a formação da personalidade, por meio da atividade de 
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aprendizagem socialmente mediada. Além do mais, ensina-se a alunos concretos, razão 

pela qual se faz necessário ligar os conteúdos às práticas socioculturais e institucionais 

(e suas múltiplas relações) nas quais os alunos estão inseridos. Esta concepção é, 

geralmente, fundamentada em autores da teoria histórico-cultural, para os quais, 

especialmente Vigotsky, a formação das funções psicológicas superiores decorre da 

atividade sócio-histórica e coletiva dos indivíduos expressa em múltiplas formas de 

mediação cultural do processo do conhecimento, incluindo aí o papel central do ensino 

na promoção do desenvolvimento mental.  

 As abordagens sociocríticas mencionadas divergem entre si em relação aos 

objetivos da escola, à concepção de conhecimento e em como se articulam os processos 

escolares e a diversidade social. O campo de disputas entre elas é demarcado por 

tensões existentes entre a exigência social e democrática de escolarização formal a todas 

as crianças e jovens e, ao mesmo tempo, a necessidade de as escolas se organizarem de 

forma adequada para o acolhimento da diversidade social e cultural expressa pelas 

diferenças individuais e sociais entre os alunos (LIBÂNEO, 2013). Boa parte das 

diferentes posições de educadores críticos em relação aos objetivos da escola pública 

estão pautadas por essa polarização. No entanto, muitos educadores envolvidos 

diretamente com a prática escolar se perguntam sobre a possibilidade de uma solução 

pedagógica de reunião dessas duas posições. Defender a imprescindibilidade dos 

conteúdos como referência para o desenvolvimento das capacidades intelectuais dos 

alunos leva a rejeitar o papel das culturas particulares, das diferenças socioculturais? 

Será possível conciliar a posição relativista, em que os valores e práticas são produtos 

socioculturais, portanto, resultantes do modo de pensar e agir de grupos sociais 

particulares, com a exigência "social" de prover a formação geral, acessível a todos, 

independentemente de contextos particulares? Seria pedagogicamente viável prover os 

alunos dos conteúdos científicos sem deslegitimar as práticas discursivas dos alunos a 

partir de seus contextos de vida? 

 A visão de currículo focada na experiência corrente dos alunos e no provimento 

de vivências socioculturais (práticas interativas, conversação, diálogos, construção de 

identidades) carrega consigo muitas virtudes. Não há como recusar, por exemplo, o fato 

de que a diversidade social e cultural e suas características (diferenças de classe social, 

étnico-raciais, de linguagem, políticas, físicas, sexuais, as relações desiguais de poder, o 
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conhecimento cotidiano dos alunos, as redes de saberes, as diversas práticas 

institucionais), estão integradas na dinâmica das atividades escolares. Além disso, 

reconhece-se nesse currículo uma visão social das questões pedagógicas, em que a 

aprendizagem está associada à participação em interações sociais por meio de atividades 

socioculturais que formam o contexto de significações a serem interiorizadas. No 

entanto, desde a perspectiva histórico-cultural, a visão de escola como lugar de 

vivências socioculturais tende a perder o foco das funções sociais e pedagógicas da 

escola à medida que põe em segundo plano os conteúdos, caindo nos mesmos limites 

das propostas neoliberais. Esta posição tende, também, a rejeitar, deliberadamente ou 

não, as implicações psicológicas do ato de aprender, ou seja, os processos internos dos 

alunos de apropriação de conhecimentos e habilidades. Em relação a essa crítica, é 

preciso esclarecer que os aspectos sociais do processo de ensino e aprendizagem são 

tanto condições como pontos de apoio no processo gradual de interiorização de 

conhecimentos e habilidades. Seguramente, a aprendizagem tem uma base social e 

histórica em que “um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal” 

(VYGOTSKY, 1984, p.64). No entanto, cingir a aprendizagem apenas à participação 

em interações sociais não é suficiente para essa interiorização, porque a aprendizagem 

envolve uma transformação interior, uma mudança qualitativa nos processos cognitivos, 

requerendo uma atividade psicológica interna. Ações escolares baseadas nas interações 

sociais, práticas participativas, na intersubjetividade, precisam culminar na subjetivação, 

na interiorização dessas atividades, implicando uma atividade psicológica interna. 

Desse modo, advoga-se aqui a aposta num currículo baseado no conhecimento 

crítico que incorpora as práticas socioculturais e introduz a diversidade social e cultural 

nos conteúdos. A visão de escola centrada na formação cultural e científica realça a 

universalidade da cultura escolar de modo que à escola cabe transmitir, a todos, os 

saberes públicos que apresentam um valor, independentemente de circunstâncias e 

interesses particulares, em razão do direito universal ao conhecimento. Por outro lado, 

como a escola lida com sujeitos diferentes, cabe considerar no ensino a diversidade 

cultural, a coexistência das diferenças, a interação entre indivíduos de diferentes 

identidades culturais. Isso significa reconhecer que as práticas socioculturais que 

crianças e jovens compartilham na família, na comunidade e nas várias instâncias da 

vida cotidiana são, também, determinantes na apropriação do conhecimento e na 
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formação da identidade pessoal e cultural, sendo que elas aparecem na escola tanto 

como contexto da aprendizagem quanto como conteúdo (HEDEGAARD, 2005, p.25). 

Isto quer dizer que o desenvolvimento do pensamento no processo de apropriação dos 

conteúdos científicos, precisa estar articulado com as formas de conhecimento cotidiano 

das quais o aluno participa na família, na escola ou na comunidade local. Há, pois, uma 

relação entre o desempenho escolar e as práticas das quais ela participa. Trata-se, assim, 

de uma didática crítica atravessada pela perspectiva intercultural em que se articulam, 

num mesmo processo, o universal e o particular. A unidade entre a formação cultural e 

científica e as práticas interculturais requer dos professores não apenas uma atitude 

humanista aberta à diferença mas, principalmente, a incorporação dessa relação no 

cerne tanto das práticas de organização e gestão da escola e da sala de aula como na 

própria metodologia de ensino.  

A pedagogia proposta aposta, pois, numa escola que promove e amplia o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos, 

organiza a atividade de aprendizagem em consonância com os motivos dos alunos e 

introduz no trabalho com os conteúdos as práticas socioculturais em que os alunos 

participam na família, na comunidade, na escola. 

Conclusão: reposicionando a luta pela escola pública 

 O texto pretendeu apresentar elementos para análise pedagógico-didática das 

políticas para a escola sob influência da internacionalização das políticas educacionais. 

Foram mostradas ligações entre documentos elaborados pelos organismos multilaterais 

e políticas e diretrizes curriculares com suas consequências para a escola e a sala de 

aula. As conclusões a seguir apontam apenas elementos de análise, a serem conferidos 

em estudos empíricos que apanhem mais diretamente a comprovação das suspeitas.  

Antes de tudo, é preciso considerar que, ao mesmo tempo em que a 

internacionalização é um fato concreto, ela está carregada de contradições, como 

escreve Coraggio: 

É importante salientar que no seio do Banco Mundial existem diversas posições a 

despeito dos diagnósticos e das recomendações que são feitas nos documentos oficiais. 

Em particular, há grandes resistências em aceitar a predominância da análise custo-

benefício como critério principal párea projetar as políticas pra a educação. Mais ainda, 

uma análise objetiva dos processos que levam às políticas específicas em cada país ou 

região possivelmente mostraria que os consultores e técnicos que participam como 
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operadores do Banco nos diversos países têm margens para gerar ou canalizar 

programas e projetos com outros enfoques. Isto devolve ao campo dos políticos, 

intelectuais e técnicos nacionais uma parte importante da responsabilidade pelas 

políticas que afinal se adotam (1996, p.97). 

Esse quadro contraditório suscita a necessidade de uma pauta comum entre os 

educadores tendo em vista a formulação de critérios nacionais bem definidos para fazer 

frente às influências nefastas dos organismos internacionais. Tal como escreve Freitas, a 

educação brasileira vem sofrendo o assédio dos reformadores empresariais
3
 para quem a 

educação, enquanto um subsistema do aparato produtivo, tem como objetivos formular 

matrizes de Referência para elaborar testes que meçam habilidades ou competências 

básicas (FREITAS, 2011, p. 79). E conclui: “se pretendemos ter um sistema 

educacional de qualidade, o primeiro passo é um amplo debate sobre o que entendemos 

por essa qualidade e qual o projeto formativo que temos a oferecer à juventude; e isso 

não cabe nos testes”.  

 O texto apontou que certos posicionamentos tanto oficiais quanto acadêmicos, 

ao se aliar a proposições curriculares para a escola vindas de organismos internacionais, 

podem comprometer ideais históricos da luta por uma escola baseada na apropriação de 

conhecimentos em função do desenvolvimento intelectual dos alunos, contribuindo para 

manter as condições mantenedoras da injustiça social no interior da escola, antecipando 

formas de exclusão pós-escola. Em razão disso, o campo investigativo da educação 

precisa enfrentar a busca de respostas aos graves problemas que foram se acumulando 

nestes 30 anos, o que implica em pensar os objetivos e o funcionamento da escola tendo 

em vista atender efetivamente às necessidades da população, especialmente os setores 

mais pobres.  

Em primeiro lugar, é absolutamente imprescindível mobilizar nossa consciência 

social e política para responder a esta pergunta: em se tratando dos interesses das 

camadas mais pobres da sociedade, para que serve a escola? Quais são os propósitos 

específicos das escolas? O campo investigativo da educação, as associações científicas e 

movimentos de educadores, os formadores de professores têm investido com rara 

competência política e profissional na avaliação de políticas educacionais e atuação nos 

                                                             

3
 Segundo Freitas, a ação dos empresários no campo da educação no Brasil é representada pelo 

movimento Todos pela Educação, ao qual estiveram ou estão ligados diversos titulares de órgãos do 

MEC (2012, P. 381).  
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processos de discussão e elaboração dos vários planos nacionais de educação e outras 

causas da educação pública. Importa, no entanto, que esses grupos reconheçam que as 

declarações genéricas sobre funções da escola em relação ao conhecimento, à 

aprendizagem de qualidade, às condições de permanência na escola, ao reconhecimento 

da diversidade, sejam acompanhadas de sua efetivação pedagógica no mundo real das 

escolas e salas de aula. Deveria ser uma tarefa a ser cumprida por pedagogos, mas 

parece que estes não têm conquistado suficiente espaço acadêmico e profissional para 

afirmar, frente às análises sociopolíticas e econômicas da educação, a dimensão 

propriamente pedagógico-didática das demandas por um ensino público de qualidade. 

Há de chegar um tempo em que reconheça que o que confere qualidade ou não ao 

sistema de ensino são as práticas escolares, as práticas de ensino, os aspectos 

pedagógico-didáticos, ou seja, a qualidade interna das aprendizagens escolares e a este 

propósito é que devem estar dirigidas as análises externas e as políticas educacionais. É 

para isto que são formuladas as políticas educacionais. 

Em segundo lugar, é preciso reiterar a importância do papel da educação e do 

ensino no desenvolvimento das capacidades intelectuais e formação da personalidade 

dos alunos, por meio da formação e atuação com conceitos científicos. Uma das mais 

sérias consequências da projeção da internacionalização das políticas educacionais para 

as políticas para a escola foi o esvaziamento dos conteúdos, seja pela sua 

secundarização quando se sobrepõe o acolhimento e a integração social sobre o 

conhecimento, seja pela sua banalização no currículo instrumental. No primeiro caso, se 

sobrepõe a missão social à missão pedagógica, no segundo, se pretende muito mais a 

atender um problema de economia da educação do que de pedagogia e de formação 

humana e escolar dos alunos. No entanto, a escola precisa ser vista como uma 

instituição cujo objetivo é prover aos alunos as condições para desenvolverem suas 

capacidades intelectuais através dos conteúdos e formar sua personalidade. Deve ser 

vista como um lugar de aprender a ciência, a cultura, a arte por meio da mobilização das 

capacidades intelectuais dos alunos, para além de sua experiência cotidiana. Não há 

como desconhecer que a diversidade social e cultural está presente na atividade escolar, 

sendo isso requisito para o ensino numa perspectiva critica. Acolher a diversidade sim, 

mas sem privar os alunos do acesso e domínio do conhecimento científico organizado 

sem o que se pratica exclusão social dentro da escola, antecipando a exclusão social na 
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sociedade. Para isso, será indispensável olhar para a situação dos professores em relação 

à sua formação profissional e aos salários. 

Neste ponto, cumpre reiterar a importância dos conteúdos. Penso que o nuclear 

da escola não é o aluno, não é o acolhimento social, embora tenhamos o dever de 

ensinar e acolher nossos alunos. O centro da escola é o conhecimento, não o 

conhecimento em si, mas no sentido de processo mental do conhecimento, de meio de 

desenvolvimento de capacidades intelectuais e das dimensões afetiva e moral, 

entendendo que os conteúdos são meios para a formação de conceitos e formação de 

processos mentais. É bem-vinda nesse sentido a formulação de Vigotsky: é pelos 

conceitos científicos que ultrapassamos o nível do empírico. Dizendo isso de outra 

maneira, a escola trata os objetos, a realidade, o mundo, como objetos de pensamento, 

ela não pode ser apenas um lugar de propiciar experiências. A escola conta com a 

experiência, mas tem que ir para alem da experiência cotidiana. Tal como exemplifica 

Charlot: o ambiente de vida no Rio de Janeiro, a relação das crianças com o Rio devem 

ser referência para ensinar geograficamente o Rio. Mas o Rio em que os alunos vivem é 

um lugar de experiências. O relacionamento das crianças com o conceito cidade do Rio 

transforma-se em “objeto de pensamento”, em conceito. Então, o Rio de Janeiro pode 

ser pensado em relação ao desenvolvimento urbano, à atuação dos governantes e 

políticos, às relações entre os vários grupos sociais, e não apenas em relação à 

experiência vivida (CHARLOT, 2009). 

Em terceiro lugar, em paralelo à questão anterior, a atenção ao fator pedagógico-

didático implica a intervenção decisiva dos sistemas de ensino nas questões 

intraescolares, especialmente em formas de gestão pedagógica-curricular, em 

metodologias de ensino e condições de ensino e aprendizagem, que assegurem os mais 

elevados índices de aproveitamento escolar para todos os alunos. A desatenção aos 

fatores intraescolares é outra estratégia maléfica das políticas educacionais 

internacionais. Essas políticas postulam a responsabilização da escola e dos professores 

pelos resultados de desempenho escolar dos alunos, deixando as condições materiais de 

lado. Ou seja, o sistema de ensino estabelece as metas e as escolas que se virem para 

cumpri-las. Mas com que meios concretos as escolas podem se virar? Onde estão os 

salários e as condições de trabalho dos professores? Qual é o estado das instalações 

físicas e equipamentos das escolas? O que tem sido feito em relação à efetiva assistência 
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pedagógica aos professores na sala de aula? É a isto que chegamos com a política 

educacional de resultados! 

 Em quarto lugar, mais uma deve ser reiterada a necessidade de maior atenção 

aos professores, em todos os sentidos: salário, carreira, condições de trabalho, formação 

profissional. Em especial, é preciso definir ações em âmbito nacional que assegurem a 

todos os professores, especialmente das séries iniciais, o domínio de conteúdos 

escolares e de elementos de uma cultura geral abrangente. Ainda, no tocante à formação 

de professores, os educadores não podem aceitar a formação de professores em massa 

pelo ensino a distância, o qual deveria estar limitado recurso complementar de 

formação.  

 A internacionalização é um fato concreto do mundo contemporâneo, expressão 

da dinâmica da realidade econômica, política e cultural. Os países emergentes ou pobres 

são induzidos a praticar políticas educacionais compatíveis com os interesses do 

mercado global e para isso os organismos multilaterais oferecem mecanismos de ajuda e 

financiamento. Os diagnósticos oriundos das organizações multilaterais são 

frequentemente adequados na análise das distorções econômicas e sociais desses países 

em relação ao papel desempenhado no contexto do capitalismo globalizado. No entanto, 

a consciência crítica e profissional dos educadores pode trazer elementos para negociar 

ou adequar políticas propostas ou impostas pelos organismos multilaterais, numa 

perspectiva mais ampliada de democracia e justiça social. O desafio é saber o que o 

pensamento nacional em educação espera da escola pública, considerando que a luta 

política pela escola pública precisa ser acrescentada a luta pedagógica, pois a mais 

importante missão social da escola é a missão pedagógica. Assim, os educadores de 

todos os setores do campo educacional - políticos, quadros técnicos do MEC e das 

Secretarias de Educação, pesquisadores, diretores de escolas, militantes de entidades e 

associações - precisam articular-se em torno de uma pauta ampla não apenas em relação 

a políticas educativas mais efetivas e justas, mas também a políticas e ações para a 

escola e as salas de aula.  
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