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O Projeto de Regularização do Fluxo Escolar (PRFE), implantado na Bahia em 
2000, visou melhorar a qualidade de ensino e regularizar a distorção idade/série 
no ensino fundamental. O projeto atendeu 369 municípios, servindo como 
instrumento para a revitalização da educação básica, garantindo o 
preenchimento das vagas do ensino médio, de responsabilidade do governo 
estadual. O alto índice de distorção idade/série revela falhas do sistema 
educacional público, moldando o fracasso escolar. Uma das faces deste 
fracasso, combatida no PRFE, é a repetência, que reflete a estrutura seletiva e 
excludente da escola. Diante da atuação do Banco Mundial na questão do 
investimento educacional, objetivamos analisar as diretrizes desta entidade na 
organização do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, buscando desvendar 
os mecanismos de execução deste projeto e o significado de termos presentes 
no mesmo, tais como: sucesso, eficácia e qualidade. Na busca da melhoria da 
qualidade da educação, a redução do índice estadual de distorção em 15% torna 
o Projeto eficiente, porém da forma como foi sendo conduzido, despejou-se no 
ensino médio um volume de alunos com baixa taxa de desempenho – quase 
aproximada à taxa dos alunos da 4ª série. 
 

 

Palavras-chave: Neoliberalismo - Banco Mundial - Ensino básico. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 
 
 
 
 

The School Regular Flow Project, introduced in Bahia in 2000, searched to give 
better quality to teaching and regulate the distortion age/grade in  elementary 
teaching. The project was applied in 369 cities as instrument of improvement of  
basic education to assure the vacancies filling in high school which is the state 
government responsability. The high rate of distorction age/grade  reveals fails in 
the public education system, modeling the  school failure. The failure is one of the 
problem faced by the Project which reflects the selective and  excluding  structure 
of the school. In face of the World Bank performance related to education 
investment, we aims in analysing the directions of this Institution in the School 
Regular Flow Project arrangement, searching to reveal the execution mecanisms 
of this Project and  the meaning of the terms present on them, such as success, 
efficiency and quality. The Project promoted the reduction of 15% in the state rate 
of distorction, what makes it efficient. However the way it has been conducted, 
sent a great amount of low rate performance students to high school - close to 
fourth grade elementary students rate. 
 
 

KEYWORDS: Neoliberalism – World Bank – Elementary Teaching 
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1. Introdução 
 
 
[...] 
Pedro – Vamos construir uma casa? 
Soldado – Não, um muro. 
Pedro –Um muro, para quê? 
Soldado – Para separar o lado de cá do lado de 
lá. 
Pedro – Por quê? 
Soldado – Porque as pessoas do lado de cá não 
podem se encontrar com as pessoas do lado de 
lá. E não me faça mais perguntas. 
[...]. 
Pedro – Você está lutando em alguma guerra? 
Soldado – O que você acha? Sempre tem guerra em 
algum lugar. 
Pedro – E seu lado está ganhando ou perdendo? 
Soldado – Nós estamos perdendo, é claro. E eles 
também. Todo mundo está perdendo. (Saindo) Só 
nas histórias as guerras têm um ganhador, garoto, só 
nas histórias.1 

 
 
 

Aceleração de aprendizagem para crianças e jovens? No primeiro momento, soou 

tão estranhamente absurda a proposta oferecida para atuar como professora. Até 

aquele momento, tinha a idéia de que o modelo de aceleração era voltado apenas a 

adultos vindos de programas de alfabetização, que, por sua vez, eram reintegrados 

às escolas públicas. Para este grupo, lecionei no ensino médio noturno. Por motivos 

adversos, não atuei naquela proposta de ensino, mas a percepção de uma suplência 

no turno diurno ainda permanecia estranha. Estávamos no ano 2000. 

O trecho da peça relembra-nos a condição de alguma escola daquele ano: alunos 

repetentes locados em um pavilhão de aulas específico para tais turmas e, no 

restante da escola, os alunos regulares. Não tão diferente do muro construído pelo 

soldado, criava-se uma divisão entre alunos com histórias e históricos diferentes. A 

intenção dessa separação era auxiliar os alunos repetentes a retornarem ao ensino 

regular. Alunos que representavam custos excessivos para o Estado. 

                                                
1 FIGUEIREDO, Antonio Sérgio Nunes. Pedro e a Cobra de Fogo. In: Prêmio Funarte de Dramaturgia, 2005: 
Região Nordeste. Rio de janeiro: Funarte, 2006. p.75.(Categoria Infância e Juventude) (Grifo nosso). 
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Em 2000 era instalado em algumas escolas públicas de Salvador, o Programa de 

Regularização do Fluxo Escolar (PRFE), integrante do Programa Educar para 

Vencer, desenvolvido pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Bahia 

(SEC) e Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM). Naquele momento, pouco se 

sabia sobre este projeto que tencionava reduzir a defasagem idade/série e ampliar o 

índice de aprovação nas escolas. Segundo o discurso oficial, os baixos índices 

seriam resultantes de distorções desta relação idade/série dos alunos, e, portanto, a 

solução do problema da rede estadual de ensino estava na aceleração dos estudos. 

Fruto das discussões nos anos 90, a educação assume um segmento da crise 

estrutural do Estado. Nesta instância, características atribuídas ao Estado de Bem- 

Estar, oneroso e sem atendimento às necessidades do mercado, são substituídas 

pelo discurso da competitividade através da redução das taxas ou índices de 

produtividade – advindos da percepção da qualidade, eficiência e eficácia. Termos 

apropriados da esfera empresarial se fazem presentes no campo educacional, 

demonstrando as novas influências do discurso neoliberal nas políticas públicas.  

Nesta velha (nova) crise, as exigências atribuídas às escolas impõem uma 

aproximação ao mercado. Assim, segundo a percepção neoliberal, estaria-se 

auxiliando na formação do indivíduo, um cidadão na sociedade em crise. Fica a 

questão: o modo aligeirado como esse aluno está saindo da escola, permite que ele 

seja identificado com o novo modelo de trabalhador buscado, ou seja, criativo e 

flexível? Ou temos apenas uma massa de indivíduos destinados a um mercado 

informal flexível? 

Atendendo às recomendações neoliberais propostas pelo Banco mundial, a política 

educacional baiana estaria, em tese, focada na melhoria da qualidade e na 

universalização do ensino, eliminando, assim, as condições que evidenciam o atraso 

econômico do Estado. 

Nesta pesquisa, nosso objetivo está centrado em analisar as diretrizes do Banco 

Mundial na organização do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, buscando 

desvendar os mecanismos de execução deste projeto e discutir o significado de 

termos presentes no mesmo, tais como: sucesso, eficácia e qualidade. Buscamos 



 13 

atender aos objetivos propostos nesta investigação respondendo às seguintes 

questões norteadoras: 

 
1. Quais as diretrizes do Banco Mundial para a organização deste Projeto?  
2. Quais os fatores que possibilitaram ao Estado da Bahia firmar acordo direto 

com o Banco Mundial para financiamento do Programa Educar para Vencer? 
3. Qual a concepção dos termos sucesso, qualidade e eficácia escolar no 

Projeto?  
 

Declara-se guerra às altas taxas de repetência, problema vinculado à distorção 

idade/série, cujos números revelam o lado perverso da escola, a seletividade. Como 

afirma Bourdieu (apud NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006), os alunos que não 

possuem o capital cultural exigido pela escola são conservados. O fracasso escolar 

é concebido como o fracasso do aluno ante as exigências escolares, e constitui o 

maior obstáculo para o acesso e a permanência de alunos carentes nas instituições 

de ensino. Carvalho (1997) afirma que a crise na escola não está relacionada 

apenas ao elevado número de alunos reprovados, mas à forma preconceituosa 

como sempre se atribuiu ao aluno a causa do fracasso. Não imputam o fracasso às 

condições exteriores à escola, frutos da desigualdade e das perversidades sociais. 

A busca frenética das escolas por taxas de produtividade escolar leva-nos à 

discussão sobre quantitativo e qualitativo no âmbito escolar. A aprendizagem tem 

sido mensurada apenas por índices de rendimento, tais como taxas de reprovação, 

desempenho, repetência e abandono. Trata-se de um procedimento que simplifica, 

padroniza e desconsidera características que individualizam as unidades escolares. 

A problemática que levantamos tem enfatizado os dados quantitativos em detrimento 

dos aspectos qualitativos na intenção de regularizar a distorção idade/série dos 

alunos matriculados na rede pública de ensino. Essa situação decorre da concepção 

de eficácia proposta pelo Banco Mundial nas suas diretrizes para a educação 

pública, adotadas no Estado da Bahia. Na busca da produtividade na escola, 

ocasionalmente utilizam-se instrumentos limitados aos dados quantitativos, em 

detrimento da análise qualitativa. Padronizam-se dados de escolas ignorando suas 

peculiaridades, sem o entendimento que o sucesso de cada unidade está na sua 

integração com os profissionais, os alunos e a comunidade atendida. 
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No confronto pela redução de índices, alunos regulares e os que estão em distorção 

idade-série são atingidos. Ambos perdem. A formação educacional tende a ser 

descaracterizada diante das novas exigências sob a escola pública.  

Na investigação realizada, a forma que utilizo para a coleta de dados, a análise 

documental. Entende-se que qualquer fonte escrita referente ao assunto pesquisado 

constitui uma fonte de informação. Para realizarmos a análise proposta, nos 

baseamos nas discussões de André (1986), que afirma constituir uma vantagem ter 

documentos como fonte quando é inviável o acesso ao sujeito e aos dados. Nesta 

análise, apesar de a coleta de dados coincidir com o período de atuação do projeto, 

a construção da pesquisa ocorre após o seu término. Portanto, o sujeito da 

investigação não está mais em uso. Atualmente, muitos dados não estão 

disponibilizados ao público pelo governo estadual. Através do acervo de pesquisas 

anteriores e de outros pesquisadores, selecionamos as seguintes fontes 

documentais: 

• Material técnico sob forma de relatórios: as Memórias Técnicas do Projeto de 

Regularização do Fluxo Escolar, publicadas pela Universidade Estadual de 

Feira de Santana – UEFS2, e o relatório final de avaliação de impactos do 

Projeto de Educação da Bahia – PEB, elaborado pelo Consórcio Bahia 

Maior3. 

• Material instrucional para diretores escolares e professores no momento da 

implantação do PRFE: Gerenciando a Escola Eficaz e Proposta Pedagógica 

de PRFE entre 5ª e 8ª séries. 

A escolha destes documentos está pautada no discurso elaborado pelo governo do 

Estado sobre o uso dos termos qualidade, eficácia e sucesso escolar. Segundo uma 

das hipóteses desta investigação, tal uso reproduz o discurso do Banco Mundial.  

A análise dos dados ocorreu da seguinte forma: 

                                                
2 As memórias técnicas foram publicadas ns seguinte ordem: 2001, 2002, 2003, 2005 e 2006. A não utilização do 
documento referente ao ano de 2005 deveu-se a dificuldades de acesso ao material.  
3 Os relatórios elaborados pelo Consórcio Bahia Maior constituem um documento que avalia o impacto de cada 
etapa dos projetos frutos do acordo de empréstimo do Banco Mundial ao Estado da Bahia. Ao todo, foram dois 
empréstimos, um para cada fase implementada. Tivemos acesso ao último relatório de 2006.  
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• Análise do conteúdo dos documentos, especificamente na concepção dos 

termos: sucesso, qualidade e eficácia; 

• Utilização das unidades de análise, segundo Holsti (apud ANDRÉ,1986): a 

unidade de registro (seleção de segmentos específicos do conteúdo para 

fazer a análise, tais como a freqüência em que surge no documento os 

termos analisados) e a unidade de contexto (caracterização do contexto, 

através da tentativa de codificação da natureza do problema). 

Segundo Pattom (1980 apud ANDRÉ, 1986), não há uma forma melhor ou correta 

da análise documental em relação aos dados qualitativos, o que se exige é 

sistematização e coerência ao abordar o assunto.  

A presente investigação apresenta-se estruturada da seguinte forma: o primeiro 

capítulo, intitulado Contextos e Discursos na Recente Lógica Educacional, trata da 

discussão sobre o contexto neoliberal na promoção das suas idéias, elaborando um 

discurso persuasivo que nos faz refletir sobre a qualidade na educação. 

No segundo capítulo, Fracasso e Sucesso escolar: antinomia na Educação Básica, 

buscamos o entendimento das preocupações acerca da qualidade em seus temas 

opositores: a repetência e o fracasso, os quais ainda têm um espaço legitimado nas 

escolas públicas. As conseqüências da legitimação da seletividade na escola têm 

estruturado os argumentos da atuação do Banco Mundial na educação básica. 

No terceiro capítulo, intitulado Projeto de Regularização do Fluxo Escolar: 

(re)construindo o quebra-cabeça, buscamos descrever o Projeto, suas origens, 

passos para a implementação e a busca pela redução da distorção idade/série, 

cujos resultados relacionamos aos dados da SAEB referentes à vigência do mesmo. 

No intuito de solucionar o problema da distorção na escola pública entre os alunos 

do ensino básico, a política educacional evidencia uma nítida classificação em 

turmas de alunos defasados que, com tratamento diferenciado, lograriam o êxito 

escolar em tempo de alcançar o ensino médio. Nas escolas que implementaram o 

Projeto de Regularização do Fluxo Escolar houve um claro sentido de separação. 

Outros muros foram erguidos, além daquele entre alunos regulares e não regulares.   

O mesmo ocorreu entre professores escolhidos para aplicação do Projeto: alguns 
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eram inexperientes na atuação escolar, outros não conheciam o Projeto e não se 

interessavam em conhecê-lo e, por fim, aqueles lançados na iniciativa apenas por 

conta de caprichos da direção escolar.  

O resultado da implementação das recomendações do Banco Mundial mostra, em 

curto prazo, índices favoráveis em relação à regularização dos alunos. Mas os 

resultados monitorados pela União afirmam que estes mesmos alunos ainda não 

possuem o desempenho necessário para concluir a 8ª série. Há uma valorização 

quanto aos dados de regularização dos alunos em detrimento da valorização das 

avaliações de desempenho. 
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2. Contextos e discursos na recente lógica educacional. 

 

 

As atuais configurações da educação básica da rede pública estão voltadas para o 

atendimento das demandas do mercado, do cliente e para o enfoque da escola 

enquanto empresa. Essa situação só pode ser compreendida no contexto das 

políticas neoliberais. Aqui nos propomos situar dentro de um contexto histórico os 

princípios do neoliberalismo. Nele, capacidade de consumo e mérito pessoal são 

considerados pré-requisitos emancipadores para se viver na sociedade capitalista.  

O cenário atual indica transformações na vida material e no plano ideológico-político-

cultural, caracterizando o período do capitalismo denominado de acumulação flexível 

(HARVEY, apud PERONI, 2006). Nessa perspectiva, o Estado tem passado por 

profundas modificações, bem como toda a sociedade. Estas  transformações 

resultam de um processo que, por um lado, consolida mercados globais que 

reduzem a capacidade dos Estados Nacionais de regularem suas economias e, por 

outro lado, desmontam barreiras monetárias e alfandegárias em nome de uma 

integração mundial irreversível, através da integração de tarifas, formando blocos 

protecionistas.  

Organizado como um conjunto de idéias homogêneas, o neoliberalismo reflete uma 

contradição constante entre fortalecer discursos de um grupo politicamente 

dominante e, por outro lado, ter sua concretização constatada pela redução do papel 

do Estado, ampliando o quadro de desigualdades sociais. Dentro das 

implementações do discurso neoliberal, trava-se uma guerra entre as atribuições do 

Estado assistencialista e a defesa da redução desse modelo de Estado. Nesse 

confronto sem vencedores, a dualidade do Estado, mínimo de um lado e máximo de 

outro, evidencia-se. 

A materialização desta contradição demonstra que o neoliberalismo foi 

implementado a partir de dois pilares: a ofensiva privatizante e a retração dos 

programas sociais. A ofensiva privatizante foi possível através da redução do 

Estado, eliminando seus elementos constituintes – fronteiras nacionais, a 
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regulamentação econômica e os serviços sociais, sendo que estes últimos tendem a 

ficar sob responsabilidade do capital privado (SADER, 1995). O enfraquecimento 

generalizado da educação pública é um exemplo importante no contexto do presente 

trabalho. Quanto à retração dos programas sociais, esta foi possível mediante a 

reconstrução do Estado à imagem do mercado. Assim, o cidadão é conduzido à 

condição de consumidor: “no mercado somos o que temos, até onde tenhamos e 

enquanto tenhamos” (SADER, 1995, p. 128). Ainda segundo este autor, as elites 

necessitam cada vez menos do Estado como provedor de serviços, o que justifica o 

argumento da transferência dos serviços públicos para a esfera privada, gerando 

uma despreocupação quanto à educação básica da rede pública. Desse modo, 

temos o Estado máximo para a manutenção do capital e o Estado mínimo para as 

políticas sociais. 

Uma perspectiva diferente é apresentada por Therborn (1995), ao defender que o 

Estado de Bem-estar não está em crise, pois esse modelo de Estado é uma 

instituição social que se mantém bem e sua magnitude dificulta uma desmontagem. 

Complementando esta idéia, Anderson (1995) coloca que o Estado de Bem-estar 

não foi desmantelado nos países capitalistas avançados, pois os gastos públicos 

não tem sido reduzidos. 

A epistemologia neoliberal é apresentada como um conjunto de idéias ou 

estratégias, que, segundo Bueno (2003), não são restritas à defesa do livre mercado 

como meio capaz de promover o crescimento econômico e a justiça social, 

segmentos considerados de atuação ineficiente do Estado. Cultua-se o pensamento 

da inviabilidade de outro arranjo econômico que não seja o capitalista. Portanto, 

qualquer forma de pensar a realidade criticando a atual racionalidade capitalista é 

julgada como um atraso. É uma ofensiva que busca criar as próprias categorias, 

noções e termos com os quais nomeia a sociedade e o mundo, divulgando um novo 

consenso necessário à sociedade capitalista. É o caso do gerenciamento de setores 

como saúde, habitação e educação, nos quais se busca a implantação de itens 

relacionados à produtividade e à eficácia, como nas empresas privadas, em 

substituição às noções de igualdade e justiça. 
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É importante destacar que o neoliberalismo, segundo Boron (1995), nos países da 

América Latina, sofre algumas alterações quando da sua aplicação, na medida em 

que é o resultado de orientações e recomendações de tecnocratas dos organismos 

internacionais, a exemplo do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional 

(FMI). A sujeição ideológica dessa parte do continente não tem, portanto, relação 

direta com o marco doutrinário neoliberal implantado nos países centrais. Aos países 

periféricos, restou a alternativa de desregulamentarem suas economias para atrair o 

capital estrangeiro, diluindo aquilo que os neoliberais consideram como obstáculos, 

ou seja, o excesso de proteção trabalhista e de impostos sobre a produção. Tal 

desregulamentação visa estimular a competição mundial entre as empresas, 

gerando uma busca contínua de aperfeiçoamento de produtos e serviços através do 

rótulo da qualidade total, o que proporcionaria o vínculo entre queda de monopólios 

estatais e a melhoria da qualidade nos diversos setores econômicos. No entanto, 

distante de propostas humanistas, a busca desta qualidade reflete a competição 

sem limites em um “mundo desencantado após a derrota do socialismo” (BUENO, 

2003, p.82). 

Segundo os simpatizantes das práticas neoliberais, a adoção de suas idéias de 

progresso e modernidade justifica-se não somente pela crise estatal, mas pelo 

dinamismo exigido pelas novas tecnologias no mundo do trabalho. No entanto, tais 

inovações acabam por impor a diminuição de postos de trabalho nos diversos 

setores da economia. Moraes (2002), por exemplo, aponta os custos crescentes das 

políticas assistencialistas e seu impacto no erário, gerando efeitos desastrosos na 

sociedade, nos processos decisórios e nas instituições democráticas. Neste 

imaginário, a supremacia do mercado como mecanismo de alocação de recursos, 

distribuição de bens, serviços e rendas faz dele a maior matriz da riqueza, da 

eficiência e da justiça.  

Neste tipo de discurso, a intervenção da autoridade pública sobre a iniciativa privada 

é vista como intrusa, no máximo tolerada. O Estado é acusado de inibir a mola 

propulsora do progresso, afetar a competitividade dos agentes e distorcer o 

comportamento empresarial – o “belo” mundo dos mercados – ao proteger os 

direitos do trabalho e ao criar instituições que “desmercadorizam” elementos 

necessários à sobrevivência da mão de obra assalariada, tais como educação, 



 20 

saúde, previdência, moradia e transportes. Assim, os neoliberais acreditam 

demonstrar o sufocamento do homem por instituições assistenciais excessivas que 

conduziriam a “incentivos perversos”, a exemplo do seguro-desemprego. 

Essa vertente conservadora neoliberal acentua os efeitos sobre o comportamento 

moral de indivíduos que deveriam ser independentes, mas que, com os valores 

instituídos pelo assistencialismo, tornam-se indivíduos dependentes do Welfare-

State. O que se deseja é “exorcizar” a democracia de massas, a macroeconomia 

keynesiana (considerada de objetivos insanos, como o controle de ciclos e a 

manutenção do pleno emprego, dentre outros) e as virtudes disciplinadoras do 

mercado. Diante de tais características, receitam reformas constitucionais que 

limitam as instituições democráticas e o Estado de Bem-estar; remédios/receituários 

considerados pouco simpáticos pelos que têm que adotar tais práticas. 

Considera-se um mérito literário dos teóricos neoliberais a conexão de diferentes 

elementos ideológicos não necessariamente integráveis em um discurso persuasivo. 

Suas narrativas focam na demolição de um consenso e na substituição por outro, 

apresentando as idéias precedentes como contra-senso, como doutrinas antiquadas, 

e as novas como ciência, bom senso e de interesse geral. A intenção é transfigurar 

valores democráticos considerados universais, como a participação popular nas 

decisões políticas, colocando em xeque não apenas os caminhos para o progresso, 

mas a sua própria definição e  ponto de chegada. 

No campo educacional, Gentili (2002) recomenda atenção com o modo como esses 

discursos atuam nas subjetividades dos indivíduos e, conseqüentemente, interferem 

na estrutura e no funcionamento dos sistemas escolares, remodelando as 

atribuições da educação como prática pública. São discursos que tomam forma na 

opinião pública através da divulgação, recorrente, na mídia, de uma lógica 

empresarial em oposição às dificuldades do Estado em relação ao processo 

educativo. É privilegiada a percepção da ética do livre mercado, a noção de 

educação como mercadoria a ser livremente consumida, favorecendo o desvínculo 

da educação pública com sua dimensão de direito social e de conquista 

democrática. O ambiente da escola, antes democrático, é, agora, associado à 

eficiência, à produtividade e ao êxito. 
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Neste contexto, a noção de cidadania, no que diz respeito à igualdade de 

oportunidades entre os sujeitos, é substituída pela noção de equidade e qualidade. A 

cidadania passa a ser relacionada ao poder de consumo do individuo e/ou cliente, e 

os direitos mantidos pelo Estado passam a ser consumidos, associados ao estímulo 

individual, à meritocracia. A liberdade de consumo de tais clientes no mercado de 

produtos e serviços educacionais justificaria a privatização e o discurso de 

qualidade, reprimindo a reflexão política sobre as causas das desigualdades e 

injustiças geradas. Esta situação tende “a se perpetuar, pois os excluídos ficam 

impedidos de perceber que a sua falta de qualidade se deve ao excesso de 

qualidade dos outros” (BUENO, 2003, p.84). O acesso de filhos de trabalhadores ao 

mercado de trabalho é regulado pela posse ou falta de recursos educacionais. E, no 

entanto, os neoliberais não creditam às suas políticas o caráter excludente ou 

discriminatório. Justificam que possuem aspirações democráticas.  

Os mecanismos que atuam nos acordos para legitimar as políticas educacionais 

implantadas pelos governos neoliberais são denominadas por Gentili (2002) como 

política do simulacro. Essas políticas criam mecanismos de mercado na esfera 

escolar, tais como descentralização e responsabilização da comunidade pelo 

financiamento do serviço educacional, possibilitando os mecanismos de 

flexibilização e desregulação das relações laborais no setor. O simulacro ocorre na 

medida em a comunidade é convocada a participar, desde que concorde com os 

parâmetros não discutidos e definidos previamente, demonstrando um pacto 

fraudado. A manipulação governamental não se limita à imposição de resultados. As 

decisões não são enunciadas, mas encobertas, colocadas como acordos gerais de 

interesse comum. Evidencia-se, assim, o simulacro democrático, uma distorção da 

democracia.  

E, na medida em que são convocados a decidirem, opinarem, participarem de 

práticas sobres as quais não possuem domínio, opera-se uma transferência de 

responsabilidades, individualizando ações que deveriam ser executadas por um 

Estado provedor de direitos da cidadania. Neste contexto, os organismos 

internacionais de financiamento estimulam reformas que estão associadas à 

reestruturação da vida econômica, política, jurídica e cultural no campo educacional. 

Na prática, essas reformas representam a privatização e a redução de investimento 
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governamental da rede pública, ou seja, “O sistema educacional se privatiza, 

beneficiando a poucos e prejudicando a muitos” (GENTILI, 2002, p.74). 

Entre as várias modalidades de reforma apontadas nessas discussões, interessa-

nos a parte visível que delega a responsabilidade do financiamento estatal às 

entidades privadas e reduz a participação do Estado como agente central na 

alocação de recursos, transferindo a responsabilidade aos indivíduos, às famílias ou 

às empresas. Entre os argumentos, enfatiza-se a delegação de responsabilidades 

públicas a entidades privadas, o que viabilizaria a eficiência nos serviços oferecidos 

à sociedade. Gentili (2002) afirma que podem ocorrer outras formas de 

transferências do público ao privado no contexto da reforma educacional, como a 

criação de fundações, a reforma curricular com experts internacionais, dentre outras 

modalidades. Segundo o discurso oficial, todos ganham. A realidade parece orientar 

para um sentido oposto. 

Os discursos neoliberais no campo educacional possuem ligação com as práticas da 

qualidade total. Bueno (2003) afirma que se trata de um cenário estratégico de 

sentido dual: no nível da ideologia, ao consolidar hegemonicamente seus princípios, 

e no nível da economia, na formação de “recursos humanos” voltados às novas 

exigências solicitadas pelo mercado. A partir de indicadores sobre produtividade, a 

escola pública tem priorizado os instrumentos de gestão em detrimento da 

aprendizagem. Nesse  aspecto, o Governo Federal centralizaria o controle e 

descentralizaria a realização das ações para atingir metas averiguáveis através dos 

programas de avaliação de desempenho escolar. Dessa forma, a competição é 

apontada como uma das saídas para a crise educacional.  

A universalização do ensino, afirma Gentili (2002), trouxe como conseqüência a crise 

do gerenciamento das políticas educacionais, da eficiência, da eficácia e  da 

produtividade, aspetos mais “recentes” para referir-se à educação pública. O autor 

complementa que a crise da qualidade reflete a crise estrutural do Estado em 

administrar políticas sociais que assegurem a democratização. Este diagnóstico está 

baseado em três premissas: o governo seria incapaz de assegurar a qualidade; a 

expansão dos serviços produziria a falta de eficiência; e a combinação quantitativa e 

qualitativa seria uma falsa promessa. É o caso da América Latina, por exemplo, 
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onde o crescimento quantitativo dos sistemas escolares  não garantiu a conseqüente 

ampliação da esfera qualitativa.  

Na ótica neoliberal, a danosa inserção da política na esfera educacional produz um 

efeito improdutivo que constitui a causa dos males que acometem as escolas. Ainda 

por essa visão, a natureza pública e o monopólio estatal da educação geram a 

ineficiência competitiva da escola. A crise da qualidade então decorre do fato de os 

sistemas educacionais latino-americanos não terem sido configurados como 

mercados escolares regulados por uma lógica flexível e meritocrática. Não há 

delimitações, nessa instituição, de critérios competitivos que conduzam à distribuição 

diferencial do serviço, fundamentada no mérito individual dos usuários do sistema. A 

solução não seria, então, a ampliação dos recursos, mas sua destinação mais 

eficaz, com base em uma reforma administrativa que reconheça que o mercado 

pode destinar, de forma eficaz, os recursos e a produção da informação para a 

implementação de mecanismos competitivos meritocráticos. 

Limitada à condição de mercadoria, a educação não seria protegida por direitos 

sociais, mas pelos direitos que asseguram o uso e a disponibilidade da propriedade 

privada por seus proprietários. Como conseqüência, reestrutura-se a noção de 

cidadania mediante a resignificação da ação do indivíduo como proprietário, 

consumidor, aquele que opta por propriedades ou mercadorias, sendo a educação 

uma delas. O homem neoliberal está relacionado à esfera do cidadão privatizado, 

dinâmico e consumidor (GENTILI, 2002). 

Entre as estratégias do neoliberalismo para analisar a crise educacional, estão o 

diagnóstico do contexto e a identificação dos responsáveis pela crise, para sugerir 

um conjunto de propostas com o fim de institucionalizar o princípio da competição no 

sistema escolar. Combinam-se lógicas aparentemente contraditórias como solução: 

a centralização e a descentralização. A primeira se aplicaria ao controle pedagógico, 

e a segunda aos mecanismos de financiamento e gestão. O sistema educacional, 

convertido em mercado, receberia indicações de homens de negócios para sanar a 

improdutividade e a ineficiência que caracterizam as práticas escolares e regulam 

cotidianamente as lógicas das instituições escolares. Gentili (2002) ainda coloca que 

esses empresários poderiam adotar as escolas e adaptá-las aos princípios da 

filosofia da qualidade total, difundida-a na comunidade escolar. 
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De certa forma, os neoliberais acreditam que um conjunto de problemas técnicos 

respondidos de modo eficiente garante a saída da crise da educação. Portanto, 

deve-se levar “a sério” as propostas de reforma indicadas por especialistas dos 

organismos internacionais. Bueno (2003) enfatiza que este consenso sintetiza a 

hegemonia neoliberal não só pelo consentimento, mas pela coerção, característica 

desta hegemonia em destaque nos países onde as propostas de reforma foram 

adotadas. 

O impacto dos programas de ajuste econômico financiados pelo Banco Mundial 

ocorreu, segundo Gentili (2002), no sentido inverso das promessas, gerando o 

aumento da responsabilidade das famílias em relação ao financiamento da 

educação, com conseqüências na privatização direta ou indireta do ensino público. 

Houve também intensificação de mecanismos de segmentação e dualização dos 

sistemas escolares, manutenção ou aumento das taxas de inércia ou retenção. 

Essas condições demonstram que os países que aplicaram o ajuste estrutural 

promovido pelo Banco Mundial não apresentaram melhorias significativas na 

qualidade dos processos pedagógicos, mas agravaram as condições de ensino e 

aprendizagem nas instituições escolares. 

A idéia de alternativa para a questão da qualidade não é cogitada. As estratégias 

neoliberais continuam ampliando a distância entre os integrados aos círculos de 

excelência e os que transitam pelo amplo segmento em que faltam recursos 

materiais, infra-estrutura e há ausência de condições mínimas para a construção de 

transmissão de saberes. Gentili enfatiza que, no neoliberalismo, questões 

relacionadas à quantidade vão além de um problema de qualidade pedagógica:  

[...] De modo diferente ao que denuncia o neoliberalismo, persistem 
ainda enormes problemas de  “quantidade” no sistema: não só a 
universalização da escola tem sido muito mais uma promessa do que 
realidade em grande parte dos países da região, como, ainda, o 
aumento dos índices de exclusão demonstra que, longe de ampliar-
se, o acesso às escolas de qualidade reduziu-se como possibilidade 
real para um importante setor da população. Sociedades dualizadas 
e marcadas pela miséria e discriminação não podem ter senão 
sistemas educacionais dualizados, miseráveis e discriminadores 
(GENTILI, 2002, p.35). 

Temos, pois, um cenário que torna nossas escolas ainda mais excludentes para a 

população carente, revelando tratar-se de um problema político e moral. As 
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conseqüências do neoliberalismo na educação são apresentadas por Petrella (2000) 

como uma série de armadilhas resultantes das mudanças instigadas por este 

movimento hegemônico que direcionou o modo de vida para o consumo e a 

mercantilização de bens e serviços, estimulando a explosão das tecnologias e a 

globalização.  

Petrella (2000) nos alerta para as referidas armadilhas da instrumentalização 

crescente da educação a serviço da formação de “recursos humanos”. Tal função 

assume o lugar da educação voltada para a pessoa e tem como intenção adaptar o 

individuo à utilidade da empresa. Desse modo, o recurso humano – como outro 

recurso material ou imaterial – é considerado uma mercadoria que deve estar 

disponível no local necessário, e cujos limites à sua exploração são de ordem 

financeira, abolindo os direitos políticos, sociais, culturais ou trabalhistas. Sua 

existência está assim condicionada à renda, que é, por sua vez, dependente do seu 

desempenho. A escola deve formar a “empregabilidade” do individuo, ou seja, 

manter os recursos humanos do país de modo utilizáveis e rentáveis. A lógica 

mercantil e financeira do capital privado define as finalidades e prioridades a serem 

atendidas. 

Nesse quadro globalizado, o progresso tecnológico impõe à educação ferramentas 

de adaptação e alterações constantes, o que nos leva a mais um exemplo também 

considerado por Petrella (2000) como armadilha do neoliberalismo: o uso do sistema 

educacional como meio de legitimar a nova divisão social. Através da valorização do 

conhecimento utilitarista, o sistema educacional torna-se um terreno de formação de 

jovens para uma sociedade de conhecimento, receita de política pública de ensino 

que pratica a nova divisão social, instaurando os qualificados (aqueles que têm 

acesso ao conhecimento valorizado) e os não-qualificados (aqueles excluídos de tal 

acesso). As desigualdades são agravadas pelas dificuldades da alfabetização 

básica. O conhecimento torna-se o novo muro entre recursos humanos nobres e 

recursos humanos do povo. 

Souza (2002) indica que Friedman atribui sentido à ideologia do Estado mínimo no 

campo educacional ao buscar solucionar o problema da escola na sociedade 

capitalista, transformando-a numa “escola de qualidade”, embora não sendo pública 

nem gratuita. Atribui ao governo um papel crescente no financiamento e 



 26 

gerenciamento da escolarização, o que ocasiona o desperdício do investimento dos 

contribuintes no sistema educacional. Nos anos 70, quando a administração 

educacional vê-se diante de “novos” paradigmas de produtividade e qualidade, as 

idéias de Friedman incorporam ares modernos e universais. Souza afirma que 

Seus conceitos são relacionados ao processo produtivo, à 
organização do trabalho e à qualificação do trabalhador no processo 
de reestruturação produtiva. A integração, qualidade e a flexibilidade 
constituem elementos chaves para dar os saltos de produtividade e 
competitividade necessários para o momento de crise do capitalismo 
(SOUZA, 2002, p. 91).  

Desde a implantação das idéias neoliberais, vivenciamos a modificação do papel do 

Estado, das políticas sociais e da educação. O discurso dessas transformações 

busca sustentar que o mercado substituiria as decisões políticas. O Estado mínimo 

deve suceder o Estado de Bem-estar social. Há a coexistência de dois discursos 

diferentes em uma mesma administração: um que apela para o Estado mínimo, e 

outro que busca reforçar a autoridade do governo estabelecido, no intuito de 

restabelecer a disciplina social para garantir as condições necessárias à acumulação 

de lucros, reorganizando as relações sociais de produção no nível estrutural e no 

nível superestrutural. 

Não se trata somente de uma reestruturação das esferas econômica, social e 

política, como indicada pelas críticas economicistas. Constitui-se uma transformação 

cultural e ideológica, estratégica para construção e garantia desta "nova" ordem 

global. O discurso formula, cria uma "realidade" ao mesmo tempo em que tenta 

tornar impossível pensar e denominar outras "realidades".  

Sem ter como imaginar outras categorias que justificam o arranjo social capitalista, 

os conteúdos culturais e políticos relacionados às modernas noções de cidadania, 

bem comum, democracia e educação pública são substituídos por outros produzidos 

na ética do mercado e do livre consumo, como a competitividade, a rentabilidade e a 

eficácia. A percepção de uma sociedade de cidadãos com direitos, que negociam e 

lutam por seus interesses coletivos, pela democratização da vida econômica e 

social, é convertida na imagem de uma sociedade de consumidores em competição. 

Os sujeitos sociais são idealizados dentro de um perfil com baixa autonomia para 

compreensão e intervenção críticas no mundo social. A solução de questões aflitivas 
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é deslocada do espaço público, social e político para o âmbito da iniciativa individual 

e intimista (MANCEBO, 1996). 

Da mesma forma, ocorre no campo da educação. É modelado um novo sentido do 

educativo, que detém, ao mesmo tempo, significados divergentes ocultos e 

considerados distúrbios em relação à nova lógica que deseja retirar da educação 

pública o aspecto de direito social alcançado por exaustivos esforços. O ataque à 

educação pública se dá a partir de um conjunto de dispositivos privatizantes, 

mediante aplicação de uma política de descentralização autoritária e, 

simultaneamente, a imposição material e simbólica de uma política de reforma 

cultural que prega a anulação da educação democrática, pública e de qualidade para 

as maiorias.  

A educação é apontada como prioritária pelos neoliberais, quanto às necessidades 

de desenvolvimento científico e tecnológico – cujas justificativas levam ao alcance 

de uma vantagem competitiva nacional na economia global – e também como 

veículo fundamental de imposição de suas políticas culturais. No entanto, a 

educação defendida é despolitizada quanto ao seu caráter público e recebe um 

rótulo mercadológico que constitui a condição para o triunfo de suas estratégias 

culturais e para a construção do consenso em torno delas.  

Na abordagem educacional, discute-se o novo perfil profissional de qualificação do 

trabalhador do século XXI4 como conseqüência imposta pela globalização. As 

atribuições deste perfil estão sintonizadas com as necessidades requeridas pelas 

políticas de recursos humanos, que exigem novas responsabilidades das escolas. 

“Estas [as escolas] agora teriam que propiciar não somente ampla formação básica 

nas disciplinas tradicionais, como também a formação de competências adequadas 

às novas demandas do mercado de trabalho” (BUENO, 2003, p.84). A adequação 

das escolas às novas necessidades do mercado de trabalho, estão, ainda segundo 

Bueno (2003), de acordo com a definição de cidadania na ótica neoliberal: uma 

relação intrínseca entre cidadania, consumo e mercado. 

Entre as propostas neoliberais para a educação, aponta-se o atendimento das 

necessidades do cliente e/ou aluno através de instrumentos técnicos, retirando o 

                                                
4 Termo atribuído nas discussões de Guiomar de Nano Mello citadas por Bueno (2003). 
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sentido político em que as questões sociais estão imersas. Neste sentido, o discurso 

sobre qualidade utiliza, segundo Bueno (2003), o holismo para ressaltar a 

perspectiva de um futuro humanista. O termo visa a busca de significados menos 

vinculados ao lucro capitalista e comprometidos com a humanidade beneficiada com 

aperfeiçoamento de produtos e serviços. Bueno (2003) afirma que o uso  deste 

termo entre os autores da qualidade assume aspectos ideológicos ao veicular a 

premissa da inexistência de conflitos no interior da empresa capitalista, ocultando o 

conflito entre capital e trabalho. Entre os pressupostos básicos da ideologia 

neoliberal para a educação, há o enfoque positivo dedicado ao mundo do trabalho e, 

como conseqüência, o elogio às estruturas da modernidade. Acontece, segundo 

Bueno que  

a disciplinarização aprendida na família nuclear, e posteriormente 
aperfeiçoada na escola, prepara cada um para o trabalho alienado 
no interior da organização burocrática. A submissão é garantida 
também pelos meios de comunicação de massa, cuja padronização 
de conteúdos habitua o individuo a ver-se apenas mais um número 
diante de um sistema onipotente. Submetido ao poder das elites 
tecnicamente especializadas, o homem da era industrial desfruta de 
uma falsa democracia, onde a ilusão de igualdade apenas legitima o 
exercício do poder pelos gerentes das corporações, os quais fazem 
prevalecer seus interesses na máquina governamental (BUENO, 
2003, p. 90).  

Em relação aos discursos educacionais, duas estratégias têm permitido avançar e 

estender consideravelmente sua concepção de modernização conservadora na 

esfera educacional: o discurso dominante que articula o universo educacional ao 

universo do trabalho e, como mencionado anteriormente, o discurso da qualidade, 

que é redimensionado para a análise das políticas educativas e dos processos 

pedagógicos (GENTILI, 2007).  

Neste contexto, educação e trabalho, dimensões instituídas e instituidoras do ser 

humano, acabam, na perspectiva dos neoconservadores, subordinadas ao mercado, 

convertendo-se em mais um instrumento da complexa maquinaria de dualização e 

polarização social que caracteriza o projeto neoliberal. 

Como uma propriedade (passível a compra e venda), a categoria educação é 

esvaziada no seu sentido de um direito social e, quando aplicada ao conjunto das 

maiorias excluídas, não é outra coisa senão a educação para o desemprego e a 



 29 

marginalidade (GENTILI, 2007). Assim, o espaço educativo institucionalizado é 

usado como veículo de transmissão de idéias que ressaltam as excelências do livre 

mercado e da livre iniciativa. A intervenção no espaço escolar é, portanto, dupla: de 

um lado, alteram-se os conteúdos educativos, direcionando-os ao "treinamento" 

estreito para o local de trabalho; do outro, os estudantes são preparados para 

aceitar passivamente os postulados do credo liberal.  

Anacrônico e inadequado em relação às exigências do mercado de trabalho dos 

setores da indústria, comércio e serviços é o sistema de ensino vigente. O 

inconveniente desta crítica está no referencial que serve de base para avaliar o 

estado da educação existente e, em decorrência, nas soluções que são propostas. 

Conforme Silva:   

Nossa descrição das misérias do sistema educacional pode coincidir 
com a descrição neoliberal, mas ter um ponto de referência diferente 
faz uma enorme diferença. Na visão neoliberal, o ponto de referência 
para condenar a escola atual, não são as necessidades das pessoas 
e dos grupos envolvidos, sobretudo aqueles que mais sofrem com as 
desigualdades existentes, mas as necessidades de competitividade e 
lucro das empresas. Como conseqüência, as soluções propostas 
pela visão empresarial tendem a amarrar a reestruturação do 
sistema educacional às estreitas necessidades de treinamento da 
indústria e do comércio (...) Adotar uma perspectiva diferente não 
significa negar a importância da preparação para o trabalho, mas 
colocar essa preparação num quadro que leve em consideração 
principalmente as necessidades e interesses das pessoas e grupos 
envolvidos - sobretudo aqueles já prejudicados pelos presentes 
esquemas - e não as especificações e exigências do capital.(SILVA, 
2002, p. 24-25) 

As contradições do capitalismo no emprego da tecnologia, na organização 

econômica, no governo e na ciência, enfatizam a competição e o consumo de 

recursos naturais. Não se percebe a desigualdade entre as nações como um 

subproduto do sistema, mas como conseqüência inseparável do modelo de 

crescimento econômico que o sustenta. O modelo econômico baseado na idéia 

clássica dos mercados livres revela-se insuficiente, em virtude de uma ação 

predadora de grandes corporações multinacionais em nível social e ecológico sobre 

os países periféricos.  “Seu conceito de eficiência desconsidera os custos sociais e 

ecológicos na busca desmedida de domínio da natureza” (BUENO, 2003, p. 93). 
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Aqui, é importante recuperar discorrer sobre o trabalho alienado. Braverman (apud 

BUENO, 2003), a partir de discussões da obra de Marx, indica como origem do 

trabalho alienado a transformação do trabalho humano: de domínio da natureza a 

fator de produção. Convertido em fator de produção, submetido à divisão parcelada, 

a partir do taylorismo, o trabalho perde sua dimensão humanizadora para converter-

se em um processo alienante que segmenta o ser humano. Mesmo com as 

insatisfações despertados nos trabalhadores, o capitalismo monopolista 

desenvolveu estratégias para habituar o trabalhador ao ritmo industrial, amenizando 

a dominação de modo a torná-la mais eficiente. Assim, novas exigências e 

qualificações são solicitas ao trabalhador, a partir dos imperativos da acumulação do 

capital: inteligência emocional, flexibilidade e disposição para atividades em equipes. 

O consumo converte-se, também, em uma extensão do trabalho alienado quando se 

submete às falsas necessidades criadas e recriadas pelo marketing. Braverman 

ressalta a relação entre reprodução produtiva do sistema capitalista e manutenção 

do exército reserva de desempregados. “O desemprego não é uma aberração, mas 

uma parte necessária do mecanismo de trabalho do modo capitalista de produção” 

(BRAVERMAN, 1997 apud BUENO, 2003, p.100).  

Há um desacordo entre o discurso administrativo e a realidade da exclusão social e 

econômica atual promovida pelo capitalismo, notado quando se considera a 

elevação dos índices de desemprego. O sistema capitalista recente dispensa o ser 

humano “objeto de exploração, na medida que o progresso tecnológico elimina 

postos de trabalho em grande escala”. (BUENO, 2001, p.103) A aceleração da 

concorrência em mercados de elevados níveis de produtividade – proporcionados 

pelos avanços tecnológicos – impõe modalidades de exploração capitalista que 

dispensam a exploração da mão-de-obra barata, dado que, nos países periféricos, a 

baixa rentabilidade dessas populações as torna apêndices do sistema mundial, não 

sendo sequer explorado o seu trabalho produtivo. 

Ao buscar soluções para a superação da situação de miséria nos países periféricos 

com a justificativa da necessária elevação de seus níveis de competitividade, o 

pensamento neoliberal deixa de considerar a capacidade sempre superior dos 

países centrais na concorrência mundial. A rentabilidade dos países credores 
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financia as dívidas dos devedores – superávits financiam déficits – gerando um 

processo autodestrutivo de dívidas impagáveis. 

Os organismos internacionais, a exemplo do Banco Mundial, indicam receitas de 

crescimento e recuperação aos países que passaram por surtos especulativos, no 

intuito de adiar um colapso inevitável de um sistema falido. Recomendações essas, 

segundo Bueno (2003), sem perspectivas de revitalização do capitalismo. 

Ainda que os defensores da ideologia neoliberal apelem ao constante 

aperfeiçoamento do mundo mediante os padrões de qualidade total e excelência, os 

resultados da realização desses pressupostos têm demonstrado degradação da 

vida. A excelência de produtos e serviços alcança o êxito, mas aumenta 

simultaneamente o número de miseráveis, mesmo nos países centrais. A dispensa 

da exploração econômica dos habitantes dos países periféricos levou Forrester, 

(apud BUENO, 2003) a sugerir uma perspectiva sinistra do problema: a presença 

deste grupo de humanos “não corresponde mais à lógica dominante, uma vez que já 

não dá lucro, mas, ao contrario, revela-se dispendiosa [...]”(FORRESTER, 1997 

apud BUENO, 2003, p.105) 

Um caminho voltado à economia de mercado é imposto à América Latina, aos ex-

países socialistas e aos tigres asiáticos, uma transição que se revela uma incógnita. 

Diante da contradição que alimenta o sistema capitalista e a concorrência liberal, 

uma intrigante questão é alertada por Bueno (2003): como esses países podem se 

desenvolver diante da desigualdade de condições de competição no mundo 

globalizado? Este tipo de competição legitima a tendência de concentração de renda 

no mundo, perpetuando a miséria em regiões de passado colonial ou socialista. 

Bueno (2003) questiona a  validade do progresso anunciado pela educação 

neoliberal. A tendência hegemônica do pensamento – através de termos como 

eficiência, qualidade e excelência – revela apenas o ilusório discurso da liberdade 

em um mundo não livre. O autor argumenta: A educação é anulada em seu papel de 

gerar o pensamento dialético e de oposição, que poderia promover a maior liberdade 

entre os homens, justamente quando se prega a liberdade dos clientes em consumir 

mercadorias educacionais de qualidade (BUENO, 2003, p.107). 
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A qualidade na educação, estratégia discursiva promovida pelo neoliberalismo,  

consolida os mesmos parâmetros do conceito de qualidade utilizado no campo 

empresarial. Neste, a preocupação com a qualidade vem de longa data, embora a 

partir da crise do regime de acumulação fordista, tenha-se tornado importante 

estratégia competitiva dentro de um mercado cada vez mais diversificado e 

diferenciado. Segundo a análise de Gentili (2002): 

[...] na América Latina o discurso da qualidade referente ao campo 
educacional começou a desenvolver-se em fins da década de 80 
como contraface ao discurso da democratização [...] esta operação 
foi possível - em parte - devido ao fato de os discursos hegemônicos 
sobre a qualidade terem assumido o conteúdo que este conceito 
possui no campo produtivo, imprimindo aos debates e às propostas 
políticas do setor um claro sentido mercantil de conseqüências 
dualizadoras e antidemocráticas.(GENTILI, 2002, p.115)  

A qualidade, como a própria educação, passa a ser um atributo adquirível no 

mercado dos bens educacionais. É uma propriedade e, portanto, pressupõe a 

identificação dos que a têm (ou a compram) e os que não a alcançam. Deste modo, 

o conceito de qualidade marca uma diferenciação interna no universo dos 

"consumidores" de educação, legitimando a exclusão dos que não a usufruem. Esta 

problemática, própria de sociedades dualizadas, não se constitui um sério problema 

de exclusão social a ser alterado, mas configura-se numa situação naturalizada e 

vista como normal nas modernas sociedades competitivas. Na perspectiva 

conservadora, segundo Gentili (2002) torna-se um benefício, pois os  critérios 

diferenciais de concessão e as diferentes formas de absorção do bem educação 

estimulam a competição, mola mestra na regulação de qualquer mercado.. Assim, a 

idéia da "excelência" mobiliza a competitividade entre as instituições, entre os alunos 

e os docentes. Há uma ênfase exacerbada na medição, nos critérios padronizados 

para averiguação dos êxitos dos alunos, o que sugere que o ordenamento 

hierárquico diagnostica e melhora por si mesmo a situação educacional.  

O conceito de qualidade, retirado do campo empresarial, também permeia as 

análises modernizantes da gestão do espaço escolar. A situação caótica que se 

enfrenta cotidianamente é apontada como decorrente de uma má gestão, 

desperdício de recursos, falta de esforços e produtividade de docentes e 

administradores, ou ainda, como decorrência de métodos antigos e ineficientes, e de 

currículos inadequados. Identificadas como problemas técnicos, as soluções devem 
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ser da mesma ordem, e é nesse raciocínio que se insere o discurso sobre a 

qualidade e sobre a gerência da qualidade total (GQT). A crise da escola, nesta 

percepção, poderia ser combatida eficazmente a partir da incorporação de critérios 

empresariais de organização e gestão. Questionamentos e críticas de ordem política 

são tomados como elementos irracionais, que perturbam as opções técnicas 

corretas a serem adotadas. O conflito é detectado como um fator que cria obstáculos 

à "livre" ação dos "atores" educacionais, no intuito de implementarem a qualidade 

nas instituições educativas. Transfere-se, exclusivamente, para dentro de cada 

instituição qualquer decisão e ato de reforma. Afirma Silva (2002): 

Apesar de toda a retórica da GQT (gerência da qualidade total) em 
favor da participação dos "clientes" (a escolha do léxico nunca é 
inocente) e da definição dos objetivos e métodos educacionais a 
partir das necessidades e desejos dos "consumidores", dando uma 
ilusão de democracia, escolha e participação, a verdade é que a 
estratégia da qualidade total enquadra o processo escolar e 
educacional numa estrutura de pensamento e concepção que 
impede que se pense a educação de outra forma. Os "clientes" estão 
livres para determinar o que querem, mas aquilo que querem já está 
determinado antecipadamente quando todo o quadro mental e 
conceitual está previamente definido em termos empresariais e 
industriais. Sob a aparência de escolha e participação, a GQT impõe 
uma visão de educação e gerência educacional que fecha a 
possibilidade de se pensar de outra forma. A verdadeira escolha 
consistiria em poder rejeitar a própria idéia de qualidade total, o que 
equivaleria a rejeitar toda a noção neoliberal de educação (SILVA, 
2002, p.21). 

Há de se esclarecer que a qualidade tomada do campo empresarial oculta alguns 

fatores ao ser transposta para a educação. A princípio, quando neoliberais 

sustentam critérios universais de aferição e promoção da qualidade, omitem a 

existência de critérios variados, construídos historicamente a partir de motivações 

políticas distintas. A qualidade, ao ser apresentada como um dispositivo que deve 

produzir a diferenciação educacional e social, reduz a possibilidade desta vir 

articulada à democratização do sistema educacional. Por outro aspecto, quando a 

qualidade é travestida em mercadoria adquirida pelos mais "capazes", esvazia-se o 

conceito da qualidade na educação como um direito da população.  

O otimismo do discurso da qualidade total na educação estaria justificado, segundo 

Bueno (2003), pela suposta humanização do trabalho capitalista. Os autores que 

defendem a qualidade total enfatizam que a educação proporciona a formação de 
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pessoas felizes e produtivas. Acredita-se estar superada a concepção do trabalho da 

era taylorista, aproveitando totalmente os potenciais humanos, agora direcionados à 

auto-realização e à identidade com os objetivos das organizações. A participação 

das pessoas seria o estimulante à qualidade, o que, segundo o discurso neoliberal, 

constituiria uma desalienação do trabalho, viabilizada pela incorporação do 

humanismo administrativo, presumindo a harmonia entre capital e trabalho em uma 

lógica avessa às contradições. Acredita-se que os conflitos entre trabalhadores e 

patrões sejam decorrentes de modelos administrativos. 

A empresa capitalista é elevada à condição de modelo moral e pedagógico a ser 

seguido pela escola. Instaurando princípios da liderança, o professor seguiria os 

passos do administrador, gerindo sem coação para conquistar mais clientes, 

aumentando a produtividade. A qualidade no ensino é a primeira preocupação na 

definição de educação como produto comum que deve atender às expectativas dos 

clientes. A noção de cliente não é mais restrita apenas ao consumidor externo (os 

alunos), mas é ampliada para um consumidor interno: os professores e os 

funcionários da escola.  

O processo de ensino-aprendizagem é orientado pelas necessidades empresariais; 

muda-se o conteúdo dos programas em função das requisições do mercado. Há 

uma ênfase no aluno vencedor. Bueno (2003) comenta que o “imperativo neoliberal 

de formar alunos vencedores, aptos a liderar e competir no mercado de trabalho 

baseia-se em uma perspectiva de mundo com o ideal educativo” (BUENO, 2003, 

p.177). Só podem ser aceitos como professor aqueles que internalizarem a lógica do 

capital, aderindo às exigências da personalidade gestora requerida, ou seja: um 

comportamento manipulador e instrumental estimulado pela educação de qualidade 

total.  

Além da redução do aluno a cliente, o autor traça um quadro sombrio da 

incorporação dos pressupostos neoliberais em diversos níveis da educação, por 

conta da qualidade: a conversão do professor em gerente-educador e a subtração 

das dimensões emancipadoras da educação, levando à semiformação dos alunos.  

Uma pesquisa empírica da aplicação da qualidade total na rede publica, cujos 

resultados são comentados por Bueno (2003), indica que os objetivos sequer 
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chegam a se realizar. Estas conclusões são baseadas na análise da pesquisa de 

Oliveira (1998, apud BUENO, 2003) realizada em uma escola da rede pública em 

Belo Horizonte. O projeto implantado teve como objetivo a redução das taxas de 

repetência através das ferramentas de qualidade direcionadas à padronização de 

procedimentos. As taxas de repetência foram reduzidas. A melhora da infra-estrutura 

e outras benesses converteram a escola em uma vitrine, um modelo de inspiração 

para a Secretaria de Educação mineira e para a fundação que acompanhava tal 

processo. A qualidade buscada pela escola, segundo os moldes apresentados,  

[...] não se identifica com qualidade no ensino defendidas pelos 
educadores, fundada na promoção da cidadania e na inserção 
participativa e consciente na sociedade. Ela se reduz à eliminação da 
evasão e da repetência (refugo e retrabalho), numa dimensão 
mercadológica, traduzida na produtividade, nos resultados finais, 
mensurados em consonância com a ótica de concepção da educação, 
atualmente privilegiada. Esses resultados devem espelhar o sucesso 
obtido na escola, através sobretudo do aligeiramento e sucateamento 
dos conteúdos, do uso de mecanismos de pressão e cooptação 
docente e de expedientes que facilitam a aprovação do aluno 
(OLIVEIRA, 1998 apud BUENO, 2003, p.189). 

 

 

2.1 – Qualidade na Educação e os organismos multilaterais. 

 

Desde século XIX, a questão da qualidade de ensino da educação básica aparece 

como um dos maiores desafios da educação brasileira. O debate surge entre 

rumores e não apresenta respostas conclusivas. O desafio da qualidade do ensino 

tem merecido atenção do poder público nos últimos anos, devido a um certo 

consenso entre as elites econômicas nacionais sobre a necessidade da elevação da 

qualificação da força de trabalho no país, buscando adquirir maior competitividade 

no cenário globalizado, onde se afirma que a economia está mais integrada e 

competitiva.  

Diversas percepções sobre o discurso da qualidade foram levantadas. A primeira 

decorre dos autores que possuem uma visão redentora da qualidade na escola, 
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visão que defende a transformação da situação desastrosa fruto da crise, através 

dos ditames empresariais do mercado. A segunda posição vem dos autores 

considerados críticos, que identificam os problemas da inserção do termo qualidade 

na escola. Tais autores pouco notam se há progressos nessas idéias, apenas 

detectam as interferências do modo de produção industrial na sociedade, 

influenciando a escola. 

Ainda temos o discurso das instituições governamentais e multilaterais, composto de 

uma mescla das duas categorias apontadas acima. Há documentos e publicações 

apoiadas por estas instituições, mas as idéias apresentadas, de modo geral, não 

refletem necessariamente o posicionamento do órgão, conforme texto de 

advertência que consta em cada publicação. 

O termo qualidade de certa forma sempre esteve presente na educação. Quando o 

senso comum referia-se a termos como educação “puxada” ou exigente, o que se 

indicava era uma forma de educação boa. Diversos documentos e autores apontam 

que o termo qualidade ressurge no cenário da educação simultaneamente ao 

período em que ocorre a expansão do ensino público, a  universalização do ensino 

básico e o acesso da população mais carente ao ambiente escolar. Há argumentos 

que apontam haver, em paralelo a esta expansão, uma queda nos resultados de 

desempenho nas escolas públicas. 

Temos muitos desafios educacionais neste século. Um deles é ampliar o acesso ao 

ensino e possibilitar que o aluno permaneça por mais anos nos sistemas 

educacionais. Aqueles que não tiveram acesso à educação inicial básica 

conseqüentemente não tiveram o mesmo capital cultural dos outros alunos que 

ingressaram na escola em tempo hábil. Há novos desafios e, também, demandas 

dos séculos anteriores. 

Desde os anos 90, nota-se a migração de termos utilizados no ambiente 

administrativo para o espaço escolar. As discussões sobre qualidade na 

administração, apontadas por Bateman e Scott (1988), ressaltam que os 

consumidores estão mais conscientes de que também são responsáveis pela 

qualidade dos produtos oferecidos. As instâncias especializadas enfatizam mais o 

que está no interior da embalagem do que a parte externa do produto. Dito de outra 
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forma, focalizam a qualidade do produto que fornece o valor que os consumidores 

desejam. A definição de qualidade nas discussões de Bateman e Scott (1998) é 

apresentada da seguinte forma: 

Qualidade é a excelência de seu produto, incluindo sua atratividade, 
ausência de defeitos, confiabilidade e segurança a longo prazo. A 
importância da qualidade e dos padrões de qualidade aceitável tem 
crescido dramaticamente nos últimos anos. As empresas não 
conseguirão manter-se oferecendo produtos de baixa qualidade 
como faziam alguns anos. Os consumidores agora exigem alta 
qualidade e valor e não aceitarão menos que isso. (BATEMAN; 
SCOTT, 1998, p.35) 

Os autores afirmam que a qualidade está focada no controle da empresa e de sua 

administração. “Assim como o comportamento das pessoas afeta os custos, também 

determina a qualidade” (BATEMAN e SCOTT, 1998, p.36). Tais idéias revelam uma 

preocupação do controle centralizado sobre a qualidade e como este controle está 

relacionado à participação direta e indireta dos envolvidos no processo.  

Há diversos significados do termo qualidade. No mundo empresarial, a expressão 

qualidade é considerada de grande importância nas organizações administradas 

pela visão estratégica do mundo competitivo. Mais que uma estratégia, é um dogma. 

Os processos da qualidade total são conceitos e teorias utilizados como 

instrumentos culturais na condução do desenvolvimento econômico. Para os 

ecologistas, o termo está relacionado à preservação da natureza e do próprio 

homem. Na política, está relacionado à ética e à cidadania nas relações e negócios. 

Para os educadores, qualidade é atribuída, segundo Silva (1995), como estratégia 

de ação na formação do cidadão consciente e compromissado para a construção de 

uma sociedade justa. 

Na escola, o discurso empresarial está relacionado a um conjunto de atributos que 

exibe qualidade, seus indicadores. A qualidade tem sido uma palavra dominante no 

mundo empresarial nas últimas décadas, também associada ao termo Qualidade 

Total. A ampla divulgação desse tema contemporâneo vai além desta intenção de 

divulgação. Intenta-se mudar a ordem do mundo dos negócios, na forma de se 

atribuir valor ao produto. 
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Silva (1995) não nega que as organizações do ensino possam reduzir a abordagem 

e as reflexões sobre a qualidade na educação, o que de certa forma vem 

contribuindo com uma educação que está em crise. Pesquisas institucionais sobre 

custos nas escolas públicas estão inseridas no debate da qualidade e buscam saber 

se o custo educacional dimensiona a qualidade de ensino. Entretanto, para 

caracterizar uma escola de qualidade, deve-se conhecer o produto do seu trabalho, 

o aluno. Uma tarefa difícil, pois o que indica que o aluno aprendeu? Índices de 

rendimento (aprovação, reprovação), as notas finais ou o desempenho nos exames 

realizados pelos sistemas? 

O debate sobre a qualidade está associado à realização do direito à educação. Não 

podemos considerar o conceito de qualidade como a plena realização da função 

social da escola, mas, segundo Camargo et al (2006, p.21), como “apenas um 

conceito de qualidade em que se articula às condições disponíveis e observáveis 

para uma melhor realização dos processos de ensino e de aprendizagem”. Esse 

olhar indica que no debate deste termo se reconhece limites na contribuição das 

discussões, especificamente ao articular as condições disponíveis e observáveis 

para a consolidação dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Enguita (2002) afirma que a questão da qualidade transformou-se numa palavra de 

ordem do mundo da educação, onde todos os problemas convergem para esse 

ponto. 

A qualidade se converte assim em uma meta compartilhada, no que 
todos dizem buscar. Inclusive aqueles que se sentem 
desconfortáveis com o termo não podem se livrar dele, vendo-se 
obrigados a empregá-lo para coroar suas propostas, sejam lá quais 
forem. Qualquer preposição relativa a conservar, melhorar ou mudar 
isto ou aquilo, não importa o que seja, deve explicar-se em termos de 
qualidade. (ENGUITA, 2002, p.95) 

O termo qualidade se impõe nas questões relativas à educação, de tal modo que 

não é notada outra maneira de atribuir melhorias sem o uso do termo em questão, 

como explicitado pelo o autor: 

[...] de um simples termo ou expressão, transforma-se assim em eixo 
de um discurso fora do qual não é possível o dialogo, porque os 
interlocutores não se reconhecem como tais senão através de uma 
linguagem comum” (ENGUITA, 2002, p.95). 
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Um aspecto deste debate, ressaltado por Souza (2002), é que pela perspectiva 

neoliberal o discurso da qualidade tem a propriedade de substituir o discurso da 

democratização. Por esse ângulo, os sistemas educacionais não enfrentam 

obstáculos de expansão, mas um problema de eficiência. Este modo de pensar uma 

educação de qualidade significa pensar o próprio sistema escolar como se fosse um 

mercado articulado à qualidade e à produtividade. 

Há a preocupação com a melhoria das taxas de aprovação nas escolas – aspectos 

quantitativos – mas não há uma relação direta com a aprendizagem ou com as taxas 

de desempenho apresentadas por essas escolas, ou seja, com os aspectos 

qualitativos. Os dois aspectos ou dados são avaliados pelo MEC, mas aos dados 

quantitativos é atribuída importância maior do que aos qualitativos. 

Dourado (2007) apresenta-nos o termo qualidade da educação com a perspectiva 

polissêmica, a partir da presença de diversos elementos que evidenciam o processo 

educativo. O critério formativo para a educação escolar tem distintos princípios. 

Diante desta complexidade, os conceitos e definições apontam para novas 

demandas e exigências. Há uma necessidade de construção de indicadores de 

qualidade que expressem a complexidade do termo, o que tem sido uma 

preocupação presente nas políticas públicas para educação e dos pesquisadores no 

campo educacional. A qualidade na educação, segundo Dourado (2007), constitui 

complexo que não pode ser apreendido apenas por uma variedade ou quantidades 

mínimas de insumos considerados indispensáveis, pois envolve diversas dimensões 

extra e intra-escolares  

O crescimento da cobertura do ensino básico obrigatório relaciona-se diretamente 

com a permanência dos alunos e com possibilidades de uma aprendizagem 

significativa. Entre as formas de analisar este processo, estão a organização do 

trabalho escolar, o currículo e a formação docente. Até a análise de sistemas e 

unidades escolares pode expressar seus resultados através das avaliações 

externas. 

O contexto suscita indagações aos que buscam a qualidade, já que esta não decorre 

de uma receita simples ou de uma combinação de ingredientes prescritos para 

alcançar resultados efetivos. Há fatores que ao interagirem contribuem para a 
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qualidade na educação, tais como os citados em um documento da Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OEDC, de 1989: “os alunos e 

seus históricos, o pessoal e suas habilidades [instituições], a estrutura e os 

costumes, os currículos e as expectativas sociais”. (PREED et al, 2006 apud  OECD, 

1989, p.10). 

A melhoria na qualidade deve concentrar-se na aprendizagem, segundo Preed et al 

(2006), no ensino e na criação de uma estrutura em que as atividades possam ser 

realizadas com eficiência. Desse modo, a escola deve preocupar-se com a 

aprendizagem dos alunos. A definição de qualidade está condicionada aos 

interesses de quem a elaborou. As escolas possuem diversas partes interessadas – 

pais, gestores, professores, financiadores, funcionários – cada um com definições, 

ênfases diferentes sobre um mesmo termo. Assim, o gerenciamento da qualidade 

requer uma mediação entre diversas pautas ou interesses. 

As questões apresentadas nas discussões de Preed, Flater e Levacic (2006), ainda 

sobre o tema, indicam que os esforços para a melhoria da qualidade em educação 

são alvo, nos últimos anos, das pressões externas sobre a questão da avaliação 

educacional, a qual está vinculada a três fatores: o desempenho das escolas, a 

preocupação com a redução de gastos públicos educacionais e a preocupação com 

os índices entre nações, no que diz respeito aos dados que interligam gastos com 

educação e sucesso econômico. A busca da melhoria educacional estimulou uma 

maior autonomia das escolas, além da solicitação de que estas tenham maior 

responsabilidades pela qualidade de suas decisões, mensurada pela quantidade de 

alunos, organização na avaliação, publicação de dados sobre desempenho em 

testes e exames e taxas de presença, dados com os quais as instituições são 

avaliadas por critérios explícitos e detalhados.  

Os profissionais da educação, segundo Preed et al (2006), têm a preocupação de 

demonstrar o trabalho desenvolvido para aumentar ou melhorar a qualidade. Preed, 

Flater e Levacic distinguem controle e garantia da qualidade. O controle da 

qualidade está focado nos resultados após o processo educacional, verificando 

problemas e fraquezas e utiliza, por exemplo, exames e testes públicos. A garantia 

da qualidade procura “avançar” sem preocupações com o processo ou qualquer 
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forma de evitar problemas em potencial; busca-se uma combinação de intenções, 

processos e resultados para atingir o objetivo ou os resultados esperados.  

Ao discutir qualidade, inevitavelmente comenta-se sobre gestão da qualidade total, 

que se refere a uma abordagem administrativa integrativa para a satisfação de 

consumidores por meio das diversas ferramentas e técnicas destinadas à alta 

qualidade de bens e serviços. A abordagem inicial sobre a qualidade ocorria na 

verificação do trabalho após a sua realização, eliminando os defeitos através da 

inspeção e dos dados estatísticos para determinar se o produto estava de acordo 

com os padrões. A partir desta percepção, surge uma abordagem mais completa 

durante o processo produtivo, que se destina atingir a qualidade total, e que inclui a 

prevenção de defeitos antes que ocorram, buscando o zero defeito na produção – do 

projeto até o fornecimento de serviços. A meta é solucionar e erradicar desde o 

início todos os problemas relacionados à qualidade. A qualidade total tem sido vista, 

segundo Silva (1995), como remédio contra os males da indústria e da educação. Ao 

solucionar a cultura do desperdício, ressalta-se que qualidade vem a ser estratégia e 

não solução.  

No que se refere à ação governamental no setor educacional, percebemos que há a 

preocupação em introduzir mudanças de ordem gerencial, através da gerência de 

qualidade total. Nas propostas, segundo Souza (2002), não se apresentam 

alterações significativas nas técnicas empregadas na escola pública, mas a 

implantação de estratégias de ordem gerencial que garantam a maior ação dos 

aparelhos privados de hegemonia no campo educacional. Toda essa situação é 

baseada na nova relação entre Estado e sociedade civil, com a participação efetiva 

da população – que planeja e decide – e uma menor participação da esfera estatal. 

Aos que defendem a visão redentora da qualidade na escola, as proposições sobre 

a qualidade total na busca de melhorias contínuas estimulam as pessoas – na 

empresa ou na escola – a aperfeiçoarem constantemente tudo que a instituição faz: 

os produtos, os métodos de produção e até a forma como se administram as 

pessoas. Dentro deste contexto, as empresas, assim como as escolas, precisam ser 

flexíveis e adaptáveis aos tempos de rápidas mudanças, que inclusive devem ser 

antecipadas. Nestas organizações, ocorrem – idealmente – altos níveis de 

colaboração entre pessoas de diferentes áreas, buscando melhorias contínuas. 
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Em determinadas situações, as empresas necessitam mais do que mudar, 

aperfeiçoar ou aprender. Precisam reinventar-se para alcançar um salto qualitativo 

de seu desempenho. Nessa situação, “a reengenharia constitui um processo de 

iniciar tudo novamente do zero, reconstruindo a empresa e revisando seu modo de 

fazer negócios” (BATEMAN;SCOTT, 1998, p.62). Neste processo, busca-se que, em 

cada etapa da transformação, seja adicionado valor ao produto e monitora-se a 

satisfação no mercado. Esta perspectiva requer uma pratica diferente da 

administração tradicional, pois se requisita um conjunto de valores inteiramente 

novos. 

Como ressaltado por Preed, Flater e Levacic (2006), a qualidade na educação está 

associada ao conjunto de fatores que incitam a construção de critérios para avaliar 

as ações educativas. Entre estes, ressaltamos o julgar se as unidades escolares 

preenchem os requisitos necessários para alcançar os objetivos de promover o 

ensino e a aprendizagem de conceitos, princípios, teorias e técnicas que 

fundamentam os diferentes campos do saber. O julgamento da qualidade em 

educação deve considerar os aspectos formal e político. O aspecto formal está 

vinculado aos professores preparados, ao domínio de conteúdos e aos alunos que 

devem aprendê-los.  

Entretanto, a qualidade da educação não se limita aos aspectos formais. Como 

qualquer prática humana, esta esfera ocorre em um contexto histórico com suas 

determinações sociais, políticas, econômicas e culturais, que precisam indicar 

respostas satisfatórias aos problemas que afligem a sociedade. Esta discussão 

atende ao discurso neoliberal e aos indicadores que apontam custos excessivos do 

Estado com alunos que não logram o êxito escolar (repetência e baixo desempenho 

de aprendizagem), pois propicia as condições para a implementação do projeto de 

correção do fluxo escolar que atende aos alunos da educação básica defasados, o 

que constitui o aspecto político desta situação. 

Os processos de avaliação ganham, assim, importância na prática educativa, pois, 

como em qualquer mercado, os consumidores identificam a qualidade das 

mercadorias disponíveis, gerando opiniões que impõem demandas ao mercado e 

fazem com que os sistemas produtivos se tornem flexíveis para as atender. O 

sistema escolar dispõe de informações que permitem que a qualidade deixe de “ [...] 
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ser entendida como algo intrínseco ao processo ensino-aprendizagem para tornar-se 

uma relação mercadológica”.(SOUZA, 2002, p.96) 

Diante dos binômios que se fazem presentes na discussão – modernidade e crise, 

educação e trabalho – a qualidade do ensino conduz ao julgamento do mérito (juízo 

de valor). Este se constitui um significante e não um significado, ou seja, a 

ambigüidade da definição está na apresentação de um único significado ou conceito 

e estabelece significantes por demonstrar diversas interpretações no debate. 

(FRANCO, 1994). 

A qualidade do ensino é um conceito historicamente produzido, que corresponde a 

um posicionamento político e ideológico voltado à escolha de indicadores que 

revelam as exigências solicitadas pelo mercado de trabalho, que são as habilidades 

elitistas e excludentes exigidas na formação dos trabalhadores. 

Os instrumentos para acompanhamento da qualidade da educação pública oferecida 

no país – ou seja, mensurar habilidades e competências adquiridas pelos alunos e 

medir a efetividade das ações governamentais através de indicadores de 

aprendizagem – mostram a pouca efetividade dos sistemas educacionais brasileiros. 

A qualidade nesse aspecto não constitui só uma variável ou conjunto, mas a soma 

de tudo isso. O baixo desempenho indica multiplicidade de fatores na aprendizagem. 

Portanto, os organismos multilaterais recomendam a atuação de programas 

articulados, a exemplo do Educar para Vencer.  

O gerenciamento da qualidade está voltado para  

o desenvolvimento contínuo, os indicadores e critérios de 
desempenho para julgar o sucesso precisam ser adaptados com o 
passar do tempo, à medida que os primeiros objetivos são atingidos. 
Isso faz surgir perguntas sobre a criação e utilização de indicadores 
e de critérios de sucesso (PREED et al, 2006, p.12).  

Aparentemente, é simples atribuir e utilizar indicadores quantitativos, como a taxa de 

freqüência nas aulas, e ajustar a meta de acordo ao desempenho. O difícil é lidar 

com indicadores qualitativos, considerados mais delicados, “como a satisfação do 

aluno com a escola e o relacionamento entre os funcionários e os alunos” (PREED 

et al, 2006, p.12). Não há uma explicitação clara de aprendizagem e ensino, pois os 

problemas na definição destes termos implicam dificuldades em medir os resultados 
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em termos de melhoria no desempenho dos alunos. Não temos como mensurar o 

impacto nos discentes quanto ao desenvolvimento social, ético e cultural, uma vez 

que só poderiam ser evidentes na fase adulta destes jovens e, ainda assim, 

contando com fatores familiares e/ou da comunidade vivida. Pelos motivos citados, 

há uma preferência pelos indicadores quantitativos de desempenho, apesar de 

serem identificadas evidências de eficiência e de melhorias em escolas por aspectos 

qualitativos da vida escolar. 

O conceito de qualidade pode confundir a adequação de qualidade à escola, 

remetendo a uma empresa onde a única fala é a do cliente ou do produto, ou do 

cliente/produto. Qualidade na escola significa um estabelecimento equipado, 

docentes valorizados e incentivo econômico para que crianças e jovens 

permaneçam na escola. 

O papel dos organismos multilaterais – Banco Mundial, Unicef dentre outros – tem 

se tornado relevante, sobretudo a partir dos anos 80 e 90, no delineamento dos 

projetos educacionais. As concepções de qualidade aparecem nos documentos 

destes organismos e apresentam pontos em comum quanto à vinculação do 

conceito com a medição, o rendimento, a indicação de programas de avaliação da 

aprendizagem e o levantamento de condições para a qualidade.  

A UNESCO percebe a discussão da qualidade como um fenômeno complexo, com 

diversas dimensões, a saber: a pedagógica, que se efetiva quando o currículo é 

cumprido de forma eficaz; a cultural, quando os conteúdos devem demonstrar as 

condições das distintas populações; a social, considerando que a educação é de 

qualidade quando contribui para a equidade; e dimensão econômica, na qual a 

qualidade refere-se à eficiência no uso dos recursos destinados à educação. 

A OCDE e a UNESCO utilizam como paradigma da qualidade da educação a 

relação insumos-processos-resultados. Dessa forma, a qualidade da educação é 

definida na relação entre recursos materiais e humanos, bem como no processo de 

ensino-aprendizagem, nos currículos e nas expectativas de aprendizagem dos 

jovens. Destaca-se que a qualidade pode ser definida a partir de resultados 

educativos, ou seja, o desempenho dos alunos. 
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Dourado (2007) destaca que nos documentos destes organismos há uma relação 

entre qualidade da educação e escolas eficazes ou escolas de resultados 

destacáveis. Os elementos de entendimento de uma escola eficaz ou de qualidade 

estão na compreensão dos custos básicos de manutenção, nas condições da 

organização escolar e na avaliação da qualidade da educação pelo aproveitamento 

ou rendimento escolar dos alunos. Trata-se de aspectos objetivos para as condições 

da qualidade em uma escola de resultados positivos. 

O Banco Mundial constitui um organismo fundamental para entender o impacto das 

experiências educativas que afirmam promover a igualdade de oportunidades. A 

concepção de qualidade apresentada nos documentos do Banco está voltada para a 

mensuração da eficiência e da eficácia dos sistemas educativos, através, segundo 

Dourado (2007), da medição dos processos de ensino e aprendizagem. Deste modo, 

os projetos financiados pelo Banco estão centrados na expansão do acesso, na 

equidade e na eficiência interna de uma concepção de qualidade. O organismo 

afirma que a melhoria da qualidade da educação ocorre através da criação de um 

sistema de avaliação de aprendizagem para garantir à escola os insumos 

necessários: livros, equipamentos, laboratórios e formação pedagógica. Entre as 

estratégias fundamentais para melhorar a qualidade da educação estão, segundo o 

Banco, a aquisição de livros e equipamento de escritório, a capacitação de 

professores, a avaliação de aprendizagem e os processos de gestão, exigindo uma 

maior atenção à formação de professores, visando o uso eficaz dos sistemas.  

A eficácia das escolas, segundo Dourado (2007), dentro da percepção do Banco, 

ocorre quando os professores, que conhecem o conteúdo, organizam a classe para 

favorecer a aprendizagem, avaliando o progresso do aluno assim como o seu 

próprio progresso e eficácia. O fator decisivo para a qualidade é considerar o aluno 

como foco do sistema educativo, ativo na sua aprendizagem. 

Nas recomendações dirigidas às políticas educacionais, o Banco Mundial segue a 

lógica do pacote de medidas, dando prioridade às orientações das políticas públicas 

no ensino primário e na eficácia escolar (responsabilização das unidades escolares). 

O organismo tem se apropriado, segundo Silva (2005), dos discursos da qualidade, 

descentralização e participação, atribuindo sentidos próprios a esses conceitos, sem 

discuti-los ou explicitá-los à sociedade civil. 
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A autora ressalta que ocorrem diversos projetos financiados pelo Banco 

simultaneamente em um mesmo local, gerando uma sobreposição de medidas, 

ocasionando divergências e conflitos entre essas políticas, a exemplo do que 

ocorreu no Estado da Bahia durante a vigência do Programa Educar para Vencer, 

aqui focado no Projeto de Regularização do Fluxo Escolar. Houve a atuação 

simultânea deste projeto e do FUNDESCOLA, o que gerou complementações e 

contradições nas ações implementadas. 

A concepção de educação para o Banco Mundial foi estruturada entre os anos 80 e 

90, e as recomendações são voltadas para a avaliação da eficácia de seus 

investimentos em educação desde a década de 90. Na Conferência de Jomtiem, a 

educação foi reafirmada como direito, e ocorreu a integração com outros 

organismos, como o FMI e a Unesco, sendo que o Banco teve um papel 

determinante ao conceber a focalização no ensino primário.  

O Banco recomenda um pacote de reformas educativas cujas prioridades são 

destinadas à educação primária: a melhoria da eficácia, a ênfase nos aspectos 

administrativos e a descentralização. Há o estímulo aos investimentos privados na 

educação nos demais níveis de ensino, cuja responsabilidade, segundo o Banco, 

não deve ser prioridade do Estado.  

Entre as recomendações, há o envolvimento da comunidade, com o argumento da 

maximização da eficiência, através da resposta desta comunidade no auxílio de 

arrecadação de recursos para a escola. Segundo a ótica do Banco, constitui-se o 

processo de participação. O incentivo à descentralização, o apoio aos sistemas de 

avaliação centralizadora e a assistência técnica implantada no acompanhamento do 

processo formam a rede gerencial, o pilar da estratégia das reformas educacionais 

orientadas pelo organismo.  

Na perspectiva do Banco Mundial, a educação é vista como uma prestação de 

serviço e não como um direito universal de acesso ao saber. Deste modo, a 

educação deve ser avaliada a partir do desempenho dos professores que fornecem 

um eficiente serviço aos clientes. Segundo Silva: 

O fortalecimento dos clientes, que deverão avaliar a escola pela 
utilidade mercadológica do produto que o aluno demonstrar ter 
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adquirido, é apresentado pelo Banco como um dos pilares para a 
melhoria da educação, seja pública, seja privada.(SILVA, 2005, p. 
19). 

Complementando estas idéias, Coraggio (2007), afirma que, na perspectiva 

educacional do Banco, ocorre uma correlação 

[...] entre sistema educativo e sistema de mercado, entre escola e 
empresa, entre pais e consumidores de serviços, entre relações 
pedagógicas e relações de insumo-produto, entre aprendizagem e 
produto, esquecendo aspectos essenciais próprios da realidade 
educativa.(CORAGGIO, 2007, p.102) 

Em consonância com esta análise, David Archer (apud SILVA, 2005, p.19) destaca a 

negação da educação como um direito: “O Banco Mundial [...] só está interessado no 

retorno econômico, não tem interesse em outros retornos e não tem interesse na 

educação como um direito". 

Deste modo, no contexto das políticas preconizadas pelo Banco Mundial, a posição 

da educação como um direito universal é compreendida ante a perspectiva 

economicista, ao buscar a restrição do gasto público e a geração de superávit por 

parte dos países pobres e endividados, restringindo as metas educacionais, com 

focalização no ensino primário, e o investimento em insumos essenciais. Há o 

incentivo da lógica de mercado como fator de eficiência dos sistemas de ensino, 

através do posicionamento das famílias como consumidoras de um serviço, 

chamando-as à co-responsabilização por sua manutenção, franqueando os níveis 

educativos mais elevados à atividade capitalista através da privatização. 

Em literaturas especializadas sobre avaliação dos níveis de desempenho de 

organizações e programas, há questionamentos quanto às exigências de 

efetividade, de eficiência e de eficácia dos programas de governo. No uso corrente, 

a efetividade refere-se à capacidade de se promover resultados pretendidos; a 

eficiência revela competência para se produzir resultados com dispêndio mínimo de 

recursos e esforços; e a eficácia remete-nos a condições controladas e a resultados 

desejados de experimentos. Estes critérios devem ser reconhecidos, mas não se 

aplicam automaticamente às características e à realidade dos diversos programas 

sociais governamentais (MARINHO, 2000). 
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García (2000, p. 240, apud BERDOLIN, 2007), afirma que a qualidade de um 

sistema de educação poderia ser definida e controlada mediante quatro dimensões 

interdependentes: qualidade como relevância, que asseguraria a relação centrada 

entre o que os estudantes aprendem e os requisitos sociais e individuais; qualidade 

como eficácia, que asseguraria aos estudantes o aprendizado do que foi 

programado nos planos de estudo no tempo estabelecido, relacionando a avaliação 

à correspondência entre os resultados alcançados e os fins formulados; qualidade 

como eficiência, que asseguraria os meios, as estratégias, os recursos utilizados e a 

avaliação centrados na racionalização dos custos e na relação entre recursos, 

processos empregados e os resultados; e qualidade como eqüidade, que 

asseguraria que todos os estudantes possam alcançar a igualdade de 

oportunidades, independentemente de origem, condição social ou familiar, ou seja, a 

avaliação centrar-se-ia na homogeneidade de resultados das diversas regiões do 

país. 

As decisões tomadas nas políticas públicas educacionais são medidas e julgadas a 

partir do desempenho de índices. Na busca da produtividade nas políticas públicas, 

o cenário competitivo torna-se pré-requisito para a mensuração dos critérios de 

eficiência, eficácia, produtividade e qualidade. Eficiência constitui a relação entre os 

recursos planejados para consumo e os recursos efetivamente consumidos. Eficácia 

é a relação entre os resultados alcançados e os resultados previstos. Produtividade 

constitui a relação entre os resultados obtidos e os recursos consumidos. E a 

qualidade corresponde à conformidade com os requisitos citados (SILVEIRA NETO, 

2008). 

É possível um programa ser eficiente sem ser eficaz. Quando realiza efetivamente a 

redução da taxa de distorção idade-série, teria sido eficiente, mas não eficaz se os 

dados reduzidos não fossem acompanhados da queda dos índices que o compõe, 

tais como a evasão escolar, o abandono e a repetência. Assim a produtividade, 

identificada de forma isolada, pode confundir ou distorcer o desempenho. No caso 

específico do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, temos resultados 

considerados satisfatórios quanto à redução da distorção idade-série, mas razoáveis 

se comparados aos de outros estados. Podemos até averiguar se o projeto alcançou 

as metas estipuladas na sua implementação. Quem julga a qualidade é quem a 
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consome. Neste caso, os alunos que, apesar de aprovados, não logram o êxito 

esperado nas avaliações do desempenho de aprendizagem. 

Na busca da eficácia, o critério de sucesso é orientado para os resultados finais dos 

alunos, mas não apenas a eficácia em termos absolutos. Busca-se melhorar os 

resultados educacionais dos alunos e a capacidade da escola em gerenciar os 

processos escolares de mudanças. A busca da melhora das metas educacionais é 

estimulada pela pressão dos resultados da avaliação externa.  

A percepção de escola eficaz está além da somatória de todos os custos planejados. 

Acreditamos que seja necessário considerar e conhecer os fatores que a tornam 

eficaz, ou seja, promover de forma duradoura o progresso de todos os seus alunos 

além do esperado, considerando o rendimento inicial e a situação de entrada, 

garantindo todos os aspectos de rendimento do conjunto dos alunos.  

Na política educacional baiana, implementada em 1999 e oficialmente dita 

“concluída” em 2006, o Projeto de Regularização do Fluxo Escolar buscava a meta 

audaciosa de melhorar a qualidade do ensino, levando o aluno ao sucesso escolar, 

termo que implica a aprovação do aluno ou o êxito de alguns alunos ao alcançarem 

níveis de ensino que seu contexto não permitiria5. Atrelada à meta citada, é 

considerada missão deste projeto a elevação da qualidade de ensino, o que 

pressupõe o aporte de recursos/insumos na escola e na sala de aula. Através da 

eficácia, as metas de redução das taxas de distorção idade-série foram alcançadas 

ao final do programa, mas ainda assim são insuficientes diante do contexto nacional. 

O financiamento do Banco Mundial, a ser discutido adiante, é acompanhado pela 

instituição, para garantir a eficiência do uso dos recursos, ou seja, produzir o máximo 

de resultados com o mínimo. Uma política bem implementada, após investimentos 

maciços, mas que não demonstrou amplamente as reduções desejadas.  

Os problemas estruturais da educação pública baiana estão neste momento 

limitados à permanência e à aprendizagem dos alunos, já que a universalização do 

acesso à escola é literalmente confirmada por dados: uma média de 96% das 

crianças entre 7 e 14 anos estão matriculadas. Nota-se que aos problemas sociais 
                                                
5 Gurgel, P.R.H. Ditos sobre o sucesso escolar: estudo de casos no estado da Bahia. Projeto de Educação Básica 
para o Nordeste, 1998.(Série Estudos; n. 3) Estudo de autores baianos, apresenta a questão do sucesso escolar e 
de como jovens de classes populares de escolas públicas conseguem superar as barreiras à escolarização. 
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são atribuídas soluções mediante instrumentos técnicos, com a inserção de termos 

da área empresarial; uma estratégia condicionada pelo discurso neoliberal, que 

indica a subordinação do educacional aos processos capitalistas, instituindo o 

mercado como regulador das relações sociais, transformando o direito à educação 

em mercadoria (FRIGOTTO, 2001). 
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3. Fracasso e Sucesso escolar: antinomia na Educação Básica6. 

Vocês que fazem parte dessa massa 
Que passa nos projetos do futuro 

É duro tanto ter que caminhar 
E dar muito mais do que receber... 

 
E ter que demonstrar sua coragem 
À margem do que possa parecer 
E ver que toda essa engrenagem 
Já sente a ferrugem lhe comer... 

 
[...] 

Vida de gado 
Povo marcado7 

[...] 
 

 

As especificidades sobre o discurso da melhoria na escola pública, quanto à 

qualidade da educação, estão voltados à preocupação sobre o fracasso dos alunos 

– a repetência, fruto da reprovação escolar ou do ingresso tardio nos estudos. Nas 

discussões sobre o PRFE, o termo sucesso escolar é citado, mas pouco discutido, 

especificamente em documentos e manuais. Para o entendimento deste termo, faz-

se necessária uma análise da sua antinomia:  a condição do fracasso escolar.  

A grande massa de alunos que se encontram em situação de distorção idade-série 

constitui preocupação das atuais políticas educacionais. Discentes repetentes que 

conhecem a face e as conseqüências do fracasso escolar freqüentam a escola no 

intuito de trilhar o futuro através desta instituição que apressa a saída deste grupo 

de alunos que representariam custos e  atraso econômico do Estado. 

O tema do fracasso escolar é tratado como um fantasma, medo, obsessão 

pedagógica e social da realidade escolar. Segundo Arroyo (2000), um pretexto que 

encobre realidades mais sérias, o que derruba as melhores propostas reformistas na 

área educacional.  

                                                
6 Aprofundamento da discussão iniciada em monografia de especialização: LEITÃO, L.S. Contexto das políticas 
educacionais no Brasil. In: _Influências da política do Banco Mundial no projeto de regularização do fluxo 
escolar na educação pública baiana. Salvador. 2005. 
7 Ramalho, Zé. Admirável Gado Novo. Perfil. Som Livre, 2002. Faixa 1. Disponível em < 
http://letras.terra.com.br/ze-ramalho/49361/ >  Acesso em 8 de junho de 2008. 
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Existe uma certa naturalização deste conceito que, para ser avaliado sem este 

estereotipo, exige o olhar sobre o fracasso/sucesso escolar com uma perspectiva 

global da construção histórica de nosso sistema de educação básica. 

O fracasso escolar, que tem sido concebido como o fracasso do aluno ante as 

demandas escolares, é, hoje, provavelmente, o maior empecilho ao acesso e 

permanência da grande massa da população nas instituições de ensino. Segundo 

Carvalho (1997), a crise na escola não está somente relacionada ao número 

inaceitável de alunos reprovados, mas também à forma preconceituosa como 

sempre se atribuiu ao aluno a causa do fracasso. As poucas tentativas de escapar 

deste julgamento imputam o fracasso a condições exteriores à escola: a 

desigualdade e as perversidades sociais. 

O tema fracasso escolar está constantemente em pauta nas discussões dos órgãos 

oficiais e dos especialistas responsáveis pela educação. Sempre há medidas 

político-administrativas e pedagógicas que vêm sendo elaboradas e adotadas, assim 

como pesquisas realizadas com o intuito de solucionar problemas referentes ao 

grande número de crianças em idade escolar que estão fora da escola, seja porque 

nela nunca ingressaram ou porque sofreram o processo de evasão ou repetência.  

Estes estudos e medidas quase sempre são elaborados a partir da perspectiva dos 

interesses da classe dominante, e baseados num modelo neoliberal que coloca a 

escola e a educação formal como “redentores” e equalizadores das desigualdades 

sociais. Segundo Patto (1996), foram teorias baseadas num discurso pedagógico 

liberal que serviu de “pano de fundo às explicações do fracasso escolar durante o 

percurso da pesquisa da política educacional no país” (PATTO, 1996 apud SIRINO; 

CUNHA, 2001)  

Tema que, segundo Ireland (2007), sempre existiu, o fracasso escolar passa a ser 

um problema nas sociedades contemporâneas, e não se trata simplesmente de uma 

questão pedagógica, mas de um problema social e econômico. O significado de 

fracasso está relativo a uma sociedade, em uma determinada época. No século 

XVIII, na Europa ou no Brasil, quem sabia ler e escrever, e não sabia mais que isso, 

era considerado uma pessoa instruída. Nos dias recentes, quem sabe apenas ler e 
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escrever, assim como quem não estudou além do ensino fundamental, é 

considerado pouco instruído.  

As pesquisas sobre o fracasso escolar eram antes baseadas em certas 

características de grupos de indivíduos que, com seu insistente fracasso, reforçavam 

o formato piramidal do sistema escolar. Nas décadas de 40 e 50, acreditava-se que 

as pessoas possuíam dons e aptidões inatas, e que a inteligência era responsável 

pelo maior ou menor sucesso na escola e na vida. A Psicologia Diferencial era 

utilizada nas análises das diferenças entre raça e sexo, prestigiando, naquele 

período, a psicometria8. Partiu-se das diferenças em termos de saúde e 

desenvolvimento físico entre os indivíduos para referendar as discrepâncias do 

rendimento escolar das crianças de níveis sócio-econômico-culturais distintos. 

A ênfase nos aspectos físicos das diferenças individuais cedeu lugar ao estudo das 

variações psicológicas, focalizando a relação do rendimento na escola com o 

desempenho em tarefas escolares. Atribui-se aos testes de aptidão intelectual para a 

aprendizagem e desenvolvimento da linguagem uma neutralidade em relação ao 

contexto social e ao cultural. Estes instrumentos de avaliação intelectual estão 

impregnados de valores culturais, de modo que os resultados neles obtidos refletem 

o quanto a cultura dominante foi absorvida pelo aluno, ao invés de mensurar seu 

potencial de aprendizagem. Os alunos não familiarizados com a linguagem e as 

atitudes envolvidas na solução são incluídos na categoria de “débeis mentais”, 

mesmo tendo um padrão de comportamento adequado às condições de vida do seu 

grupo social. (ROSENBERG, 1984). 

Temos ainda a abordagem do esforço pessoal, reforçando a ideologia dos dotes 

naturais, que reconhece que alguns indivíduos conseguem superar as dificuldades 

de uma herança intelectual através de esforço, persistência e dedicação. Quem 

consegue trilhar o sistema escolar e atingir seu desenvolvimento intelectual são os 

que conquistam por mérito próprio o direito de galgar todos os degraus da 

escolaridade oferecida pelo Estado. 

                                                
8 Registro e medida dos fenômenos psíquicos por meio de métodos experimentais padronizados. Dicionário 
Aurélio, 1988. 
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 Nos anos 70 – as explicações passaram a ser elaboradas segundo a proveniência 

cultural dos alunos, dando origem às teorias da carência cultural (SIRINO e CUNHA, 

2001). Nesta nova perspectiva, o aluno não é responsabilizado pelas dificuldades 

que apresenta, mas o seu grupo social – a família – o qual não tem como suprir um 

ambiente adequado ao desenvolvimento das habilidades intelectuais necessárias 

para o seu sucesso escolar.(ROSENBERG, 1984). 

Recentemente, pesquisas procuraram mudar o eixo de discussão sobre o fracasso 

escolar, buscando contextualizar o problema dentro do pensamento histórico 

brasileiro, buscando descortinar como são construídas e consolidadas as idéias de 

desvalorização e os preconceitos em relação aos indivíduos da classe trabalhadora, 

muitas vezes, legitimados sob um discurso cientificista.  

Por um lado, estas pesquisas revelam que a escola constitui-se uma reprodutora das 

desigualdades sociais e da dominação cultural da classe dominante. Por outro lado, 

revelam que, no interior da escola – assim como na sociedade – ocorrem 

contradições que possibilitam um embate de idéias e atitudes que facilitariam 

rupturas nos discursos e nas práticas cristalizadas que ali se processam. (SIRINO e 

CUNHA, 2001). 

O fracasso escolar traz à tona as desiguais oportunidades socioculturais da infância 

pobre e os mecanismos perenes de exclusão de nosso sistema escolar. Discutir o 

fracasso/sucesso escolar é visto como um desafio por Arroyo (1997), pois por 

décadas os mesmos índices de reprovação emergem, e continuamos a utilizar as 

análises ditas clínicas e individuais como se este tema fosse uma doença crônica. 

Esse caráter objetivo anterior ao fracasso – como se fosse algo externo aos 

processos de ensino e à sua organização – é uma preocupação do autor. 

Arroyo (1997) parte de hipóteses que apontam uma cultura do fracasso que se 

alimenta do fracasso e o reproduz. Cultura esta que legitima práticas, rotulando 

“fracassados”, excluindo-os da escola, porque reprovar faz parte da prática de 

ensinar, aprender e avaliar. Utilizam-se três hipóteses: primeiro, que há uma 

indústria, uma “cultura da exclusão” nas instituições sociais e políticas. A escola, que 

traz no seu sentido e função a democratização, organiza-se como instituição que 

mantém uma estrutura rígida e excludente, preocupada somente com o domínio 
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seriado e disciplinar de um conjunto de habilidades e saberes. A consciência de 

direito à educação avançou, mas não conseguiu fazer com que a escola se 

estruturasse para garantir esse direito, mantendo-a como instituição excludente e 

seletiva. 

Como segunda hipótese, Arroyo (1997) aponta, na análise do fracasso e do sucesso 

escolar, a questão da cultura da exclusão que se materializa na organização e na 

estrutura do sistema escolar, ou seja: a escola é estruturada para excluir. Destaca-

se que não são as supostas capacidades dos alunos e dos mestres, ou o grau de 

eficiência dos métodos, o palco onde ocorrem os processos pedagógicos; é 

necessário enfatizar o peso que as estruturas escolares possui. A escola constitui-se 

então modelo social e cultural determinante dos processos pedagógicos, portanto 

produtora dos fracassos e sucessos. 

Nesta segunda hipótese, o autor aponta que a cultura da repetência se materializou 

por décadas na própria organização da escola e no processo de ensino no sistema 

escolar. As análises do sucesso e do fracasso escolar devem ir além dos 

diagnósticos reducionistas que identificam os termos com supostas capacidades dos 

alunos e dos mestres, ou com o grau de eficiência dos métodos, isolando a estrutura 

do sistema educacional. Segundo Arroyo (1997), estas estruturas deveriam ser 

enfatizadas, considerando o peso que elas têm no fracasso/sucesso escolar.  

No pensamento educacional brasileiro, evidenciam-se os componentes materiais e 

estruturais do processo educativo, assim como uma centralização nas capacidades 

dos discentes, no preparo dos docentes, nos conteúdos transmitidos e nos métodos 

de transmissão. Arroyo afirma que esses componentes materiais poderiam ser 

menos determinantes e que as reformas educacionais dos sistemas escolares 

deveriam deixar de atribuir o fracasso à diversidade de alunos, à origem de suas 

famílias e às diferenças na cultura, para focar a diversidade de escolas, de culturas e 

modos de organização. 

Na década de 70 e 80, teses reafirmavam que a escola condiciona o rendimento 

escolar, e que o mesmo não poderia ser atribuído, determinantemente, às 

dificuldades socioculturais e intelectuais dos educandos. A escola, então, é 

considerada responsável pelos produtos do fracasso e sucesso escolar. Surgem, 
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neste momento, novas dimensões a serem analisadas no processo escolar: a cultura 

escolar e a organização dos sistemas de ensino. 

O processo de ensino–aprendizagem passou a ser avaliado como qualquer 

processo de produção: o produto escolar estaria condicionado pelos materiais 

empregados e pelos recursos utilizados, ou seja, os alunos - suas aptidões e suas 

deficiências - os conteúdos, as competências dos professores e a eficiência das 

técnicas de ensino. Caso os materiais e os recursos sejam de boa qualidade, 

teremos o sucesso escolar; se forem de baixa qualidade, o fracasso escolar.  

A escola, enquanto instituição, tem uma cultura que possui valores, concepções e 

expectativas, e que é transpassada por relações sociais na organização do trabalho 

e da produção escolar. Como produto histórico e cultural, a escola é uma 

organização socialmente construída e reconstruída, refletida na compreensão e 

explicação dos resultados escolares. Esta cultura que compõe a escola passa a ser 

central nos seus componentes e peso sobre o fracasso ou sucesso escolar. 

Referir-se à cultura escolar significa reconhecer não só que os alunos e os 

profissionais da escolar carregam para esta suas crenças, seus valores, suas 

expectativas e seus comportamentos, mas também implica aceitar que existe uma 

cultura escolar em que diversos indivíduos que nela entram e trabalham se adaptam 

aos valores, às crenças, às expectativas, ao comportamento de práticas, às lógicas 

e rituais da instituição. Essa cultura materializada se impõe à cultura individual, 

legitimando, segundo Arroyo, condutas, currículos, avaliações, séries, disciplinas 

“tornando os tradicionais processos de exclusão popular explicáveis e legítimos, 

pedagógica e socialmente”.(ARROYO, 1997, pág. 17) 

Dessa forma, justifica-se e se legitima as crenças e condutas desta cultura escolar.  

A Pedagogia e a didática – assim como profissionais e teóricos no governo – 

legitimam as concepções elitistas, seletivas e excludentes nessa cultura. Apesar dos 

diversos projetos voltados nesta intenção, verifica-se que as taxas de reprovação e 

os mecanismos que a produzem não foram alterados nas sucessivas gestões. 

Arroyo cita que:  

O fracasso continua sendo diagnosticado e atacado nas tradicionais 
análises de processo-produto, entradas – saídas. Na nossa visão 
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progressista continua enfatizando as conexões do fracasso escolar 
com determinantes estruturais, condições sociais dos alunos e dos 
mestres, condições de trabalho das escolas. (ARROYO, 1997, pág. 
17-18). 

Percebe-se que a realidade citada – somada ao desemprego, à miséria, aos baixos 

salários dos professores e à degradação da sociedade – faz-se presente, e não 

podemos ignorar o peso desta no processo educativo e cultural no qual a escola 

está inserida. Na realidade social e econômica que vivenciamos, estas condições 

permitem a constante reprodução da cultura da segregação e da exclusão de que o 

fracasso escolar faz parte. Neste sentido, Arroyo afirma: 

Quanto mais se degradam as condições sociais dos setores 
populares, mais seletiva se torna a escola, mais difícil se torna à 
infância e à adolescência acompanhar o elitismo de seus processos 
excludentes. Ao menos ficam mais expostos os mecanismos, as 
atitudes, os valores e os preconceitos que legitimam o fracasso 
escolar. (ARROYO, 1997, pág. 18). 

Desta forma, segundo o Arroyo (1997), percebe-se que a escola não foi estruturada 

para permitir uma experiência educativa e cultural para os setores populares. Os 

alunos deste grupo já chegam à escola como “reprováveis” ou defasados, por não 

serem capazes de acompanhar o ritmo de aprendizagem. A cultura escolar 

estigmatiza e rotula estes alunos como diferentes ou menos dotados para domínio 

das habilidades exigidas no processo ensino-aprendizagem. Estes rótulos são 

absorvidos ou interiorizados pelos alunos, compondo sua auto-imagem e postura, 

influenciando seu rendimento na escola. 

Na escola, a cultura do estigma e da exclusão se materializa e permeia as práticas 

escolares; alunos das camadas populares adquirem condições de instrução menos 

exigentes, em classes especiais. Os conteúdos são reduzidos ao mínimo, e o 

currículo é adaptado às condições ou ao papel previsto para essa infância e 

adolescência9.Tem-se propostas que facilitam a passagem de série, eliminando a 

reprovação e mantendo a cultura escolar seletiva e hierarquizada. 

A organização seriada e disciplinar do sistema escolar é apontada por Arroyo como 

um dos fatores que alimentam o fracasso escolar. As disciplinas escolares 

                                                
9 Segundo Arroyo (1997) o papel previsto a estes setores populares está para pedreiro, faxineira, vaqueiro, 
empregada doméstica onde o domínio de habilidades elementares de leitura, escrita e cálculo são exigidas na 
escola. Habilidades das séries iniciais do ensino fundamental. 
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representam saberes e conhecimentos técnicos produzidos e acumulados 

socialmente, e os recortes e as diferenças entre os saberes seriam adequados ao 

aparelho mental de cada idade. Assim, cada disciplina e cada série estruturam um 

conjunto de saberes e métodos cujo domínio, através de permanente avaliação, 

permite progredir. Caso o domínio de um destes recortes disciplinares e seriados 

seja insuficiente, exclui o aluno do direito de prosseguir no saber socialmente 

produzido, justificando a reprovação ou retenção. O autor coloca que, na proposta 

da educação básica, a formação das capacidades do ser humano não está presente 

na estrutura das disciplinas escolares, as quais apenas se referem a um conjunto de 

lógicas e exigências que se justificam por si próprias, sem relação com o direito de 

formação básica do cidadão. Pode-se afirmar que o sucesso e fracasso são 

produzidos deliberadamente pelo sistema de ensino, através da produção e da 

reprodução em suas disciplinas, que aprovavam e reprovam com critérios definidos 

para se transitar no percurso escolar.  

Uma das explicações dominantes sobre o sucesso e o fracasso escolares é a 

sociologia da reprodução10. Dentre suas versões, há a de Althusser, Bourdieu e 

Passeron, na França, e Bowles e Gintis, nos Estados Unidos. Os autores 

argumentam que a escola contribui para a reprodução da desigualdade social. O 

fracasso pedagógico, conclui Ireland (2007), é o sucesso social da classe 

dominante. Desse modo, o fracasso escolar é funcional na sociedade capitalista 

burguesa. 

Conhecida como teoria crítica, a sociologia da reprodução identifica o lugar social 

contraditório da escola em uma sociedade de classes, originando um objeto de 

reflexão e pesquisa. “A discriminação e a justificação das desigualdades aparecem 

então como a razão de ser do sistema escolar” (ANGELICCI et al, 2004, p.57). 

Entre as idéias centrais dessa teoria, está a elaboração de Pierre Bourdieu e Jean 

Claude Passeron em A reprodução11, obra que origina a denominação desta 

corrente sociológica. A escola, explicam os autores, transmite e avalia uma cultura 

que não é socialmente neutra. Crianças que receberam de suas famílias ou grupo 

social uma educação que a escola privilegia terão maiores chances de serem alunos 

                                                
10 Construída na França nas décadas de 1960 e 1970. A idéia de reprodução também é discutida por Marx 
11 Bourdieu. Pierre e Jean-Claude Passeron. A reprodução. Rio de Janeiro. Francisco Alves, 1975. 
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bem sucedidos na instituição escolar, pois a educação formal reproduz 

características da estrutura social e do sistema de poder. Esta idéia constitui a base 

da teoria da reprodução. Na sociedade estratificada, os grupos dominantes 

controlam os significados culturais mais valorizados socialmente (IRELAND, 2007; 

GOMES, 1994).  

A escola, segundo Bourdieu, cumpre a função social mediante seu papel cultural ao 

contribuir para a reprodução das desigualdades por meios específicos: ensinar e 

transmitir saberes. Dotada de uma autonomia relativa, a escola pode cumprir a sua 

função social, aprovando os alunos que sabem e reprovando os que não sabem. A 

sociologia da reprodução demonstra em suas análises que aqueles que sabem são 

alunos do grupo dominante, segundo Bourdieu (apud IRELAND, 2007), e os alunos 

que fracassam são filhos dos dominados. A escola reproduz e legitima as 

desigualdades, distinguindo diferenças de saber e competências. Ireland (2007) 

afirma que essa “função de legitimação é essencial: outras estruturas sociais 

participam da reprodução das desigualdades, mas a escola é a instituição que dá 

legitimidade às diferenças” (IRELAND, 2007,p.32) 

Os alunos desfavorecidos são vítimas de uma violência simbólica, segundo 

Bourdieu, através do reconhecimento e da legitimidade da classe dominante, 

exercidos, via meios simbólicos que favorecem ao posicionamento dos alunos desta 

classe (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 2006; IRELAND, 2007). 

Para o entendimento de como a cultura escolar favorece os herdeiros das classes 

dominantes, Bourdieu utiliza dois conceitos: habitus e capital cultural. Habitus são as 

disposições psíquicas construídas que condizem com as condições sociais em que 

vivem. As práticas e representações dos indivíduos são livres, de acordo com o que 

os agradam, e geralmente decorrentes das normas sociais do seu meio; regras que 

contribuem para a reprodução das estruturas e das desigualdades sociais. Já o 

capital cultural é o que a família transmite para as crianças, um capital econômico 

(bens e serviços), um capital social (as relações mantidas pelas famílias) e um 

capital cultural (uso e domínio da língua, conhecimentos, relação com a cultura e a 

regras etc.) Este capital permite que as crianças dos meios favorecidos atendam as 

exigências da escola. As crianças dos meios desfavorecidos não decodifiquem tais 

exigências (IRELAND, 2007). 
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A posse do capital cultural favorece o desempenho escolar. Segundo Nogueira 

(2006), há uma aceitação e valorização por parte da escola das formas de cultura – 

e das relações com esta cultura – que condizem com as das classes dominantes.  

O desempenho escolar está vinculado ao capital cultural, que se refere à 

competência cultural e lingüística facilitadora do desempenho na escola. A 

distribuição do capital cultural, assim como o sentido dos bens econômicos que são 

produzidos e consumidos pelos indivíduos, gera possibilidades desiguais de sucesso 

na escola. Os que dispõem de capital cultural são bem sucedidos, e os que não 

possuem – os demais desfavorecidos – enfrentam obstáculos. Há uma 

descontinuidade entre escola e origens culturais. Bourdieu e  Passeron  (apud 

GOMES, 1994) concordam que o desempenho está associado às origens culturais, 

mas a explicação não é baseada unicamente no determinismo de classe. Os efeitos 

das origens variam conforme a escolaridade, são mediados e resultantes de fatores 

complexos. A escolaridade se torna base, segundo os autores, para a mobilidade 

social limitada e ponto de apoio da meritocracia.  

Bourdieu afirma que, entre as estratégias educativas, a mais importante – e também 

a mais dissimulada – é a transmissão doméstica do capital cultural, conseqüência de 

investimento em tempo, transmissão cultural que assegura altos rendimentos do 

resultado escolar. 

Segundo Bourdieu (apud NOGUEIRA, 2006), ao dissimular que a cultura da escola é 

a cultura das classes dominantes, a escola também dissimula a legitimação do 

sucesso escolar destas classes. Assim a reprodução das desigualdades sociais é 

inerente à instituição escolar, direcionada aos que dominam os códigos frutos do 

capital cultural, como notamos: 

[...] As diferenças nos resultados escolares dos alunos tenderiam a 
ser vistas como diferenças de capacidade (dons desiguais) enquanto 
que, na realidade, decorriam da maior o ou menor proximidade entre 
a cultura e a cultura familiar do aluno. A escola cumpriria, assim, 
simultaneamente, sua função de reprodução das desigualdades 
sociais. A reprodução seria garantida pelo simples fato de que os 
alunos que dominam, por sua origem, os códigos necessários à 
decodificação e assimilação da cultura escolar e que, em função 
disto tenderiam a alcançar o êxito escolar, seriam aqueles 
pertencentes às classes dominantes. (NOGUEIRA e NOGUEIRA, 
2006, p. 87-88) 
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A cultura transmitida pela instituição escolar não seria objetivamente superior a 

nenhuma outra. O valor que lhe é atribuído não é arbitrário e, ainda deste modo, a 

cultura escolar seria socialmente reconhecida como cultura legítima e válida. À 

medida que este caráter arbitrário imposto à cultura escolar é ocultado, garante-se 

legitimidade aos conteúdos ministrados, como se estes não estivessem vinculados a 

nenhuma classe social, por serem considerada uma cultura neutra12 (NOGUEIRA e 

NOGUEIRA, 2006). 

Outra discussão, na teoria crítica que discute o fracasso e sucesso escolar, foi a de 

Althusser, que busca a centralização da educação dentro da visão do capitalismo, 

buscando relacionar a educação e a ideologia central nas críticas da educação 

baseada na análise marxista da sociedade. 

Althusser afirma que toda formação social deve reproduzir as forças produtivas e as 

relações de produção existentes. A permanência da sociedade capitalista depende 

da reprodução de seus componentes econômicos e ideológicos, assegurada através 

das escolas que instruem, conforme a classe social do aluno, sobre o conhecimento 

e as normas de comportamento. Se da classe dominante, manipulação da ideologia; 

se da classe dominada, submissão à ideologia (GOMES, 1984; SILVA, 2002a). 

A escola, segundo Althusser (apud GOMES, 1994), integra os aparelhos ideológicos 

do Estado, situando-se no domínio público que cumpre a função de inculcar a 

ideologia dominante como se o não fizesse. Ainda tem como função assegurar a 

harmonia entre os aparelhos repressivos e os ideológicos do Estado. A classe  

dominante exerce hegemonia através destes aparelhos.  

Silva (2002a) afirma que a escola, de acordo com o pensamento de Althusser, 

constitui-se um aparelho ideológico privilegiado, por atingir toda a população por um 

período prolongado de tempo. Através do currículo, as crenças sobre as estruturas 

sociais são transmitidas. A escola é concebida como um instrumento de reprodução 

do sistema capitalista. 

A ideologia disseminada pela escola incide sobre as classes subordinadas, 

moldando a submissão e a obediência; as classes dominantes incutam o comandar 
                                                
12 Por mais uma vez , há o processo de imposição de uma idéia dita legitimada, o que caracteriza, segundo 
Bourdieu, a “violência simbólica”. 
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e o controlar. Trata-se de mecanismos seletivos para aprender hábitos e habilidades. 

Althusser, discutido por Silva (2002a) afirma que a escola contribui para a 

reprodução da sociedade capitalista, especificamente no conteúdo das matérias, na 

transmissão da ideologia.  

Inspirados pela linha de discussão apresentada por Althusser, Samuel Bowles e 

Herbert Gintis estabelecem a conexão entre escola e produção. Nos estudos destes 

autores, a escola garante atitudes a serem incorporadas pelo futuro trabalhador, ao 

espelhar no seu funcionamento as relações sociais do local de trabalho. Disciplina, 

obediência às ordens, sentido de hierarquia, de iniciativa e de responsabilidade são  

atitudes esperadas por parte do trabalhador subordinado, de acordo com o nível da 

divisão do trabalho (SILVA, 2002a; IRELAND, 2007). 

Com tal correspondência entre relações sociais da escola e relações sociais do local 

de trabalho, a educação contribui para a reprodução das relações de produção da 

sociedade capitalista. Segundo SILVA (2002a) a escola constitui um reflexo da 

economia capitalista, especialmente do local de trabalho capitalista que recebe o 

trabalhador que necessita. 

As teorias da sociologia da educação, especificamente as discutidas por Bourdieu e 

Althusser, influenciaram as produções na América Latina nos anos 70, que 

evidenciaram o comprometimento da educação com os interesses dominantes, e 

dissemina uma característica destas discussões: o clima de pessimismo sem 

demonstrar uma possível superação dos problemas nos sistemas de ensino. 

As teorias critico-reprodutivistas13, segundo Saviani (1996), consideram as 

determinações sociais do fenômeno educativo e postulam não ser possível 

compreender a educação sem seus condicionantes sociais. Entretanto, na análise 

chegam à conclusão que a função da educação seria a reprodução da sociedade, e 

que possíveis reformas demonstrariam, segundo os teóricos críticos, que a função 

da educação é reproduzir as desigualdades sociais através da reprodução cultural, e 

que o papel evidente da escola reproduz a sociedade de classes e reforça o modo 

de produção capitalista.  

                                                
13 Termo atribuído por  Saviani, na obra Escola e Democracia (1996). 
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Segundo Saviani (1996) – ao comentar como a marginalidade14 pode ser discutida 

pelos teóricos crítico-reprodutivistas – os marginalizados são os grupos ou classes 

dominados, marginalizados socialmente, por não possuir força material (econômico) 

ou simbólica (cultural). A escola, atribuída como fator de superação da 

marginalidade, constitui um elemento reforçador da mesma, já que esta instituição, 

ao dissimular sua função, cumpre a função da marginalização. Os teóricos só 

explicariam o mecanismo de funcionamento da escola como está constituída, pelo 

caráter reprodutivista; as teorias condenaram que a escola não poderia ser diferente 

da forma como se apresentam. Através do caráter crítico, mostra os determinantes 

materiais da escola e como o fracasso constitui o êxito da escola. O que parece uma 

disfunção é a própria função da escola.  

Uma das preocupações de Saviani (1996) é a busca da teoria crítica não 

reprodutivista, formulada de acordo com os interesses da população desfavorecida, 

e que supere o poder ilusório da instituição escolar e estimule os educadores à 

constituição de instrumentos frente à realidade vivenciada, mesmo que limitados.  

As discussões de Bourdieu15, segundo os trabalhos de Nozaki e Dias (2002), 

acrescentam uma abordagem macro-sociológica à relação existente entre educação 

e linguagem no fracasso escolar, ressaltando a importância da estrutura social. 

Segundo ele, a aquisição do capital cultural e do capital lingüístico, considerados 

bens simbólicos legitimados e aceitos pela classe dominante, pode dar-se por 

familiarização ou por um processo formal e intencional de inculcação de regras 

explícitas.  

Lembra Bourdieu (apud NOZAKI e DIAS, 2002) que, no processo de interação 

verbal, a linguagem "legítima" é a das classes dominantes. Os alunos pertencentes a 

essas classes chegam à escola em condições de usá-la, pois adquirem-na por 

familiarização em seu grupo social. Então considerando o êxito escolar como função 

do capital cultural e da propensão em investir no mercado escolar, entende-se que 

as frações mais ricas em capital cultural e mais dispostas a investir em trabalho e 
                                                
14 Estimativas dos anos 70, sobre as condições de semi-analfabetismo ou de analfabetismo potencial na maioria 
dos países da América Latina, constituem o que o autor denomina de marginalidade, um contingente de crianças 
em idade escolar sem acesso à escola. Estes se encontram a priori ,afastadas da sociedade. Indica a realidade da 
marginalidade do fenômeno da escolarização. (Saviani, 1986) 
15 BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simbólicas. 3ª ed., Trad. Sergio Miceli, Silvia de A. Prado, Sonia 
Miceli e Wilson C. Vieira, São Paulo: Editora Perspectiva, 1992. 
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aplicação escolar serão aquelas que receberão a consagração e o reconhecimento 

da escola, e reconhecidas como vencedoras. Já, por outro lado, os alunos 

pertencentes às camadas populares que adquiriram, por familiarização, uma outra 

linguagem não-legítima e, por isso, não dominam a linguagem da escola, nem para 

compreender nem para se expressar, não dispõem do capital lingüístico 

escolarmente rentável. Estão, portanto, mais propensos ao fracasso escolar.  

Ao tratar do papel/função da escola em relação às diferentes classes sociais, 

Bourdieu explica que a escola exige que todos os alunos que cheguem até ela 

tragam algo que a própria instituição não se propõe a dar, e que só as classes 

dominantes podem trazer. Segundo as palavras do autor, a escola 

[...] eximindo-se de oferecer a todos explicitamente o que exige de 
todos implicitamente, quer exigir de todos uniformemente que 
tenham o que não lhes foi dado, a saber, sobretudo a competência 
lingüística e cultural e a relação de intimidade com a cultura e com a 
linguagem, instrumentos que somente a educação familiar pode 
produzir quando transmite a cultura dominante. (BOURDIEU apud 
NOZAKI e DIAS, 2002, pág. 10) 

Ao agir desta forma, a escola está, segundo Bourdieu, realizando a sua função de 

manter e perpetuar a estrutura social: a discriminação entre as classes, as 

desigualdades e a marginalização. Negar aos alunos das classes populares o capital 

lingüístico escolarmente rentável tem, portanto, a função de colaborar para a 

perpetuação das relações assimétricas na sociedade. Assim, neste estudo, com 

base na tese de Bourdieu citada, o índice de reprovação dos alunos está 

concentrado naqueles cuja orientação lingüística é menos elaborada. A escola 

reprova aqueles que não possuem o capital cultural e lingüístico requisitado pela 

instituição. Agindo desta forma, a escola separa e perpetua a discriminação 

daquelas crianças e jovens que, independentemente de sua origem social, não 

possuem o capital lingüístico e cultural que deveriam ter adquirido na família. 

Há uma grande diferença entre o saber produzido e o saber ensinado, o que justifica 

a exclusão-reprovação dos alunos do saber social. A escola é um agente de 

transmissão dos conhecimentos elaborados fora dela. Exige-se a crianças de 7 a 15 

anos o domínio de conceitos criados pela e para a escola, o que, para Arroyo 

(1997), são conceitos descartáveis para o exercício da cidadania. 
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Estes conteúdos exigidos para o direito ao saber social seguem uma lógica da qual 

os setores populares são excluídos, por não superarem as exigências dessas 

disciplinas. O direito à educação básica passa a ser entendido, segundo Arroyo, com 

conotações disciplinares seriadas, escalonadas, avaliativas e seletivas. 

A terceira hipótese que Arroyo (1997) coloca é que o fracasso escolar é inseparável 

da redução do direito à educação básica por processo disciplinar e seriado de 

ensino-aprendizagem. Deve-se retomar a discussão sobre o direito à formação 

básica e universal, ao invés de sacrificá-la a ritmos diferenciados de avanço no 

processo de ensino-aprendizagem. O direito à educação está além da adequação 

entre idade de formação e os conteúdos culturais e de vivências. O não domínio 

“adequado” de determinadas habilidades de qualquer disciplina levaria ao tradicional 

critério de aprovação-reprovação, avanço ou retenção, ainda definidos por disciplina 

e série, e que perde sentido próprio por se revelar um instrumento da cultura da 

exclusão. O autor cita que “o direito maior a uma vivência sociocultural adequada a 

cada idade-ciclo de formação se impõe como critério mais justo, igualitário”. 

(ARROYO, 1987, pág. 25) 

Entretanto, convivemos ainda nos dias de hoje com a predominância dos aspectos 

biológicos, emocionais, culturais e familiares para explicar as causas do fracasso 

escolar. Como afirma Patto (1996), o preconceito e a desvalorização impregnam 

toda a prática escolar “desde as discussões referentes à política educacional até a 

relação diária de professores com seus alunos” (PATTO, 1996 apud SIRINO e 

CUNHA, 2001).  

Persistindo na tendência em se vincular o fracasso escolar à “deficiência” do aluno, 

muitas vezes, as crianças são tratadas na escola como "incompetentes", ou 

deficientes, por não se adaptarem a esse saber. Atribuí-se a questão a um problema 

exclusivo da criança-aluno, despertado por razões pessoais, emocionais, culturais, 

familiares ou outras, o que gera o encaminhamento para profissionais como 

psicólogos, para descobrir o nível de desenvolvimento da criança, reforçando-se, 

segundo Machado (1997), que ela seria culpada pelo seu fracasso e que é um 

indivíduo mal sucedido. Esta maneira de entender o fracasso mostra uma forma de 

interpretar falsamente a realidade social, como se os acontecimentos diante desta 

situação parecessem naturais, como se as crianças tivessem distúrbios de 
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aprendizagem, quando de fato só refletem a não absorção da cultura escolar. 

Machado ressalta problemas normalmente percebíveis como de ordem pedagógica 

e institucional são transformados em problemas de saúde mental. 

O trabalho de Rosenberg (1984), discute-se que a explicação cultural do fracasso 

escolar representa mais uma simplificação enganadora. Utiliza-se a contribuição de 

Bourdieu e Passeron (apud ROSEMBERG, 1984) para desmistificar as explicações 

já apresentadas sobre o fracasso escolar, ora psicológicas ora culturais. Estes 

autores revelam o funcionamento ideológico do aparelho escolar que, envolto da 

aparência de democratização, realiza uma seleção social segundo os critérios 

culturais da classe dominante. A escola demonstra uma falsa autonomia do sistema 

de ensino diante das relações de classe resultante das forças sociais. 

Em suas análises, Bourdieu e Passeron esclarecem o duplo caráter da escola: o 

funcionamento interno da instância escolar e a maneira como ela desempenha seu 

papel em relação à instância externa da qual a instituição emana (as classes 

dominantes). A escola, então, deve contribuir para perpetuar a dominação desta 

instância e, de outro lado, deve fornecer os instrumentos necessários à sua 

reprodução. Este caráter da escola só é possível pela manipulação de seu 

funcionamento: através da seleção legítima do saber legítimo, do processo de 

legitimação do saber, da seleção dos candidatos e da apreciação da competência 

desses candidatos. 

O duplo objetivo da escola, ao fazer do conhecimento que transmite o instrumento 

de dominação de uma classe um processo que seleciona a competência que ela 

mesma não desenvolve, determina os padrões de uma classe em detrimento dos de 

outra. Conhecimento serve de instrumento da violência simbólica, através do qual 

uma cultura se impõe à outra por meio da ideologia da classe dominante. Para 

garantir o papel de instituição legítima do saber, a escola mantém uma aparência de 

autoridade em relação ao saber legítimo, revelando uma finalidade contraditória: a 

transmissão do saber e a falsificação que deve transmitir (ROSENBERG, 1984). 

Os conhecimentos ministrados na escola, segundo esses autores, levam os alunos 

das classes populares a uma progressiva exclusão. Antes desta situação, eles 

assimilam o respeito pela escola e seus veredictos, adquirindo a cumplicidade dos 



 67 

envolvidos. A escola funciona como em uma conspiração permanente, sem que 

ocorra uma relação entre o que ela afirma fazer, seu discurso democrático, e o que 

realmente faz, sua práxis reprodutora da classe dominante. 

O baixo rendimento do sistema escolar, pela ótica dos autores, deixa de ser um 

sintoma do fracasso e revela que a escola vem atingindo o seu objetivo não-

manifesto, de precipitar o insucesso à maioria dos alunos das classes populares que 

até ela chegam. O silêncio da escola referente às relações entre as condições 

sociais e fracasso escolar é essencial para atingir essa situação. Rosenberg cita 

Bourdieu e Passeron  que afirmam, 

A escola persuade da legitimidade de sua exclusão as classes que 
exclui, impedindo-as de perceber e contestar os princípios em nome 
dos quais ela exclui; os veredictos do tribunal são assim decisivos 
pelo fato de imporem simultaneamente a condenação e o 
esquecimento dos considerandos sociais da condenação. 
(BOURDIEU e PASSERON  apud ROSENBERG, 1984, p. 26.) 

Desta forma, os alunos não poderiam compreender, sob a falsa democracia, o que a 

escola aparenta. As desigualdades sociais são mantidas sem questionamentos dos 

principais prejudicados, devido à eficiência e eficácia com que a escola, enquanto 

aparelho ideológico, desempenha sua função reprodutora das idéias dos grupos 

dominantes na sociedade.  

A grande contribuição desses autores para a compreensão da escola está em 

desvendar uma realidade difícil de aceitar e enfrentar: o favorecimento dos (a escola 

favorece os) já favorecidos e a desvalorização e exclusão dos demais (o outro). O 

sucesso escolar se destina àqueles cuja família pertence à classe dominante. 

Seguindo a linha da discussão sobre a repetência e fracasso escolar, Spotazi (2000) 

inicia sua análise afirmando que a exclusão social e o fracasso escolar constituem 

duas situações negativas. O resultado desta relação destas situações é a 

precariedade. Quanto maior a exclusão social, maior o fracasso. De outra forma, 

leva à naturalização da questão: há fracasso porque há exclusão e vice-versa.  

A questão da desigualdade humana e do campo da justiça social é colocada em 

pauta quando se compactua com a segmentação de crianças e jovens na condição 

de fracassados e excluídos na sociedade. A autora indica direções com as quais a 



 68 

análise da questão do fracasso escolar e da exclusão estão relacionadas. A 

princípio, relaciona o conceito de fracasso com sua antinomia não-fracasso, tratando 

do campo conceitual/referencial sobre o que é fracasso. Na segunda direção de 

análise, agrupa relações de tensão e conflito relacionadas à exclusão social e ao 

fracasso escolar.  

Spozati (2000) considera um equivoco dá autonomia conceitos que qualificam uma 

situação partindo de sua antinomia para defini-los. O fracasso escolar ou a exclusão 

não podem ser analisados no intuito de minorar ou melhorar a situação de não criar 

o fracasso escolar. Se o contraponto do fracasso é o sucesso, ocorre um certo 

“exagero”, como se existisse um padrão desejável. 

Proponho pensar a antinomia fracasso/sucesso escolar tendo por 
horizonte o não-fracasso, o que não significa, necessariamente, o 
sucesso, mas sim um indicador de inclusão social. É freqüente 
associação entre fracasso escolar e “incompletude”, isto é, a não 
conclusão das oito séries que compõem o ensino fundamental, por 
abandono, incapacidade, etc. Essa leitura, correta em seu imediato, 
leva a um raciocínio contábil: quantos entram, quantos saem da 
escola, qual o perfil da seriação escolar, etc. Considero que aí está 
operando com o que o sempre mestre Paulo Freire – com saudosa 
propriedade – caracterizou de “educação bancária”. (SPOZATI, 2000, 
pág. 22) 

Partindo desta perspectiva, a questão seria resolvida se houvesse vagas suficientes 

nas escolas, medidas coercitivas para os pais obrigarem os filhos a irem à escola e 

medidas de flexibilização do projeto pedagógico para evitar a reprovação, levando a 

eliminação das avaliações coletivas dos alunos, dentre outros. Por mais que estas 

medidas resolvessem o fracasso escolar, poderiam provocar a inclusão social? 

Dados do UNICEF apontam que 41%16 das crianças brasileiras estão fadadas ao 

fracasso escolar e a reproduzir a situação atual de fracasso de seus pais. Considera-

se, neste momento, que o fracasso é não ter completado as oito séries. Assim, os 

que concluem as oito séries seriam incluídos no não-fracasso ou no sucesso 

escolar? O fracasso escolar é restrito a um certo grau de desenvolvimento humano e 

de condições de equidade? Diante disso, não-fracasso escolar seria inclusão social. 

Os dados do UNICEF demonstram aquilo que a autora chama de fracasso 

premeditado e fracasso possível. O primeiro é resultante da omissão da ação das 

                                                
16O Relatório Mundial do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF,1999.  
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autoridades e das políticas públicas; o outro, decorrente de condições eventuais e 

circunstanciais. “Considerar eticamente a existência de fracasso premeditado é um 

choque: este é, sem dúvida, quase criminoso”(SPOZATI, 2000, pág. 23) . 

Há uma série de indicadores do fracasso e não-fracasso que geram um conjunto de 

tensões na relação fracasso/exclusão social e não-fracasso/inclusão social. Temos o 

padrão (a condição) de não-fracasso escolar, que é a conclusão da 8ª série. Trata-

se de um padrão pobre de não-fracasso escolar, muito distante do sucesso, o 

padrão básico de sobrevivência instrucional. A questão do sucesso não pode ser 

limitada ao alcance das oito séries, mas deve ser estendida à qualidade da 

escolaridade.  

Passa-se de um conceito bancário – quantos dentro e quantos fora – 
para um conceito qualitativo obre as aquisições, de quem está dentro 
e de quem está fora, para alcançar uma vida digna como brasileiro. 
(SPOZATI, 2000, p. 25) 

Outro ponto apontado pela autora é a inserção na sala de aula dos jovens fora da 

idade escolar convencional e com necessidades de acesso a séries básicas. Como 

incluí-los, considerada a diferenciação etária e os condicionantes e exigências dela 

decorrentes? A autora aponta os programas de aceleração de aprendizagem como 

um esforço para a inclusão destes jovens. 

Os que não tiveram oportunidade de estudar não eram considerados fracassados. 

Hoje, pode-se “considerar como fracassado o jovem que não concluiu o ensino 

fundamental e, em breve será também o caso de quem não completar o ensino 

médio” (IRELAND, 2007, p.25). Quem não atingir o nível educacional considerado 

básico na sociedade atual, alerta a autora, corre o risco de ficar desempregado ou 

de enfrentar dificuldades de acesso a recursos, tais como um empréstimo bancário. 

O fracasso passa a ser um fracasso socioeconômico atuando em diversas nuances 

da vida do indivíduo.  

Quanto mais se discute o fracasso escolar, percebe-se que ele está associado a 

outros fatores como: sucesso (sua considerada oposição), exclusão social e a 

qualidade, este último, um conceito complexo que implica diversas conotações a 

serem discutidas. No entanto, este termo surge atrelado aos programas que 

propõem outra concepção e prática de educação básica. Pode ocorrer confusão 
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entre “sucesso e qualidade com aprovação” com “fracasso com reprovação”, o que é 

uma miragem. Preocupar-se com o fracasso, acreditando que o sucesso garante o 

direito à educação e ao desenvolvimento humano, pode ser uma forma de nunca 

dimensionar devidamente o fracasso. Este erro nos impede de entender a 

concepção e a prática da escolarização. O fracasso escolar antes de tudo é o 

fracasso social, em complexos processos de reprodução da política de exclusão que 

permeia todas as instituições sociais e políticas, inclusive aquelas que definem o seu 

sentido e função na democratização de direitos como a saúde e a educação. 

Refletir sobre o fracasso não significa inocentar a escolar, seus administradores, 

mestres, currículos, processos de aprovação/reprovação, mas entender a escola 

como uma instituição na qual a lógica seletiva e excludente se faz visível e palpável 

devido a sua estrutura rígida.  

Os de tão repetidos termos como correção do fluxo, eliminação da 
distância idade/série, aceleração de aprendizagem, combate ao 
fracasso escolar são, inapropriados, porque naturalizam problemas 
que são estruturais, encobrem realidades de outra natureza, que 
ciências como a Política, a História e a Sociologia trataram como 
exclusão, seletividade, marginalização, negação de direitos. 
Realidades não situadas no campo de bem-querer, das campanhas, 
dos combates, mas da dura realidade estruturante, de longa duração: 
as lógicas, os imaginários e as estruturas sociais, entre elas a escola. 
(ARROYO, 2000, p. 34) 

Na questão escola e cidadania, Spozati atenta que a escola pública deve tanto ou 

mais preparar para o exercício da cidadania, pois grande parte de seus alunos é de 

origem carente e parece fadada ao trabalho precoce ou ao trabalho doméstico. O 

processo de enriquecimento do ensino escolar na busca do não-fracasso e do 

sucesso requer que a escola desenvolva o conhecimento aprofundado da cultural 

local e das condições efetivas de vida destes jovens e crianças, permitindo um 

conhecimento capaz de estimular o cognitivo dos alunos a desenvolver um projeto 

de sociedade, no sentido da escola voltada para a inclusão. 

No entanto, não basta a educação formal para transformar o mundo 
no melhor lugar para homens e mulheres, nem mesmo uma 
educação cidadã, responsável e comprometida com a transformação 
social. A educação, por si só, não é capaz de garantir uma sociedade 
mais justa e equânime. Ao garantir maior escolaridade em nossa 
sociedade, não estaremos garantindo, de imediato, a resolução das 
discrepâncias sociais. Não é a toa que a cartilha neoliberal prega o 
investimento em educação. Essa filosofia acaba por responsabilizar o 
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individuo por usa situação precária, dá a entender o motivo da 
pobreza, ou da não-inclusão, é a falta de estudo e não do sistema 
que, por sua própria natureza, acaba excluindo milhares de 
trabalhadores. Nessa lógica, basta investir em educação para 
garantir uma sociedade justa. Quero frisar que não compartilho 
destes princípios. (SPOZATI, 2000, pág. 30) 

Diante deste quadro, os projetos para solucionar a repetência escolar, a reprovação 

e a evasão – que constituem as faces visíveis do fracasso escolar – refletem 

também um fracasso social resultante da ausência de políticas públicas para a 

educação que extrapolem o espaço escolar. Mais do que refletir o fracasso, reflete a 

instância do aluno sem auto-estima, do professor desmotivado e mal preparado, e 

da escola mal planejada e desestruturada. Conforme dados do MEC, as matrículas 

do ensino fundamental em 1999 foram de 36,5 milhões de alunos. Destes, 7 milhões 

foram da 1ª série, revelando o dobro do que deveria se ter normalmente em cada 

série (3,55 milhões de alunos). Dessa forma, à oitava série chegam menos alunos, 

em conseqüência da retenção e da evasão. 

Segundo dados do Censo Escolar de 200017, das 43 milhões de crianças 

matriculadas nas escolas do país, cerca de 42% estão em séries atrasadas em 

relação à sua idade. Na região nordeste, a distorção apresenta a média de 59% e, 

na Bahia, chega ao índice de 65% dos alunos matriculados. De acordo com o Censo 

Escolar de 2005, são 48 milhões de crianças matriculadas no país. Dessas, 30% 

estão em situação de distorção idade/série. A região nordeste apresenta a média de 

43,9%, e no Estado da Bahia em torno de 49%18. Há uma certa redução dos índices, 

mas a situação ainda reflete o cotidiano submerso da seletividade e da exclusão na 

educação brasileira, principalmente se questionarmos a qualidade da educação 

oferecida através de programas e projetos emergenciais e focalizados, que não 

primam por políticas universalistas e que tenham como propósito o oferecimento de 

uma educação de real qualidade.  

Outro ponto de reflexão é a declaração do INEP, um trabalho de simulação, com 

base no Censo de 1999, quando expõe que, de 1000 alunos que iniciam a 1ª série, 

apenas 43 concluem a 8ª série no período correto de 8 anos. Ainda destes 1000, 

apenas 616 concluem, algum dia, o ensino fundamental, levando um tempo médio 
                                                
17 Ano que oficialmente fora iniciado o Projeto de Regularização do Fluxo Escolar - PRFE, alvo desta pesquisa.  
18 Dados apresentados pelo Censo Escolar de 2006, ano que findara o PRFE, respectivamente, 33 milhões de 
matriculas, índices de distorção: 28,6 no Brasil, 41,2 na região nordeste e 46, 1 na Bahia.  
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de 12 anos. Além dos índices que refletem o cotidiano submerso da seletividade e 

da exclusão na educação brasileira, a repetência vem, neste discurso, envolta no 

critério de prejuízo nos investimentos governamentais, pois se gasta 4 anos a mais, 

em média, para que o aluno conclua o ensino fundamental. 

Neste posicionamento, o governo do Estado da Bahia implantou o Projeto de 

Regularização do Fluxo Escolar, que objetivava, em três anos, objetiva adequar os 

alunos à idade/série, melhorar a qualidade da educação do estado e levar a 

pedagogia do sucesso em substituição à pedagogia da repetência que reflete o 

fracasso escolar. 

As soluções quanto à repetência exigem um posicionamento de prevenção, 

sistêmico, ao invés das propostas indicadas, remediadoras e superficiais. A proposta 

inicial tem sido aliviar ou reduzir a repetência com mudanças e medidas que visem 

eliminar tal mecanismo perverso do sistema educacional. As soluções indicadas 

consideram a repetência como um problema do aluno e não do sistema escolar. 

Diferentemente devemos repensar os objetivos da aprendizagem, currículo, métodos 

de ensino e os critérios de avaliação e aprovação (TORRES, 1999). 

A busca da melhoria do nível de educação e formação da população, do ponto de 

vista da produção e do trabalho, consumo e vida cotidiana, torna-se um imperativo 

econômico, social e cultural. Neste cenário, montado pela pauta neoliberal, discute-

se a questão do sucesso e do fracasso escolar no Brasil. O nível básico de formação 

será a conclusão do ensino médio. Sair da escola sem saber ler é visto como um 

absurdo econômico. As soluções são voltadas à definição de recursos e métodos 

para a melhoria da qualidade e eficácia do ensino e das escolas (IRELAND, 2007). 

 

3.1 Banco Mundial e a influência na educação básica. 

 

As relações sociais que marcam o modelo capitalista atual são resultantes da 

revolução tecnológica que vem alterando o processo produtivo. Estas modificações 
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refletem os novos horizontes geopolíticos sob a ótica da globalização da economia, 

que traz consigo a exclusão social e sua justificativa ideológica: o neoliberalismo. 

A crítica ao Estado intervencionista efetuado pelo neoliberalismo e a busca da 

minimização da atuação do Estado quanto às políticas sociais pela redução das 

políticas de proteção direcionam-se, teoricamente, para a retomada de 

desenvolvimento econômico por meio da reforma do Estado. A defesa ideológica da 

reforma é feita através do discurso da modernização e racionalização do Estado, 

objetivando a superação das mazelas do mundo contemporâneo. A partir desta 

lógica, propõem-se o enxugamento da máquina estatal (redução da atuação do 

Estado) e a privatização de bens e serviços. A reforma do Estado é percebida como 

superação do Estado de Bem-Estar Social. 

A partir da década de 80, o Banco Mundial e o BIRD (Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento) surgem como interlocutores multilaterais no 

campo educacional. A atuação do Banco Mundial direciona-se ao processo de 

reestruturação e abertura das economias aos novos mercados do capital sem 

fronteiras. No âmbito educacional, divulga nos seus documentos uma nova 

orientação para a articulação entre educação e produção do conhecimento, 

vinculada à privatização e a mercantilização da educação. De forma geral, o Banco 

Mundial vincula a orientação de políticas educacionais a reformas de contorno 

neoliberal, cuja ótica de racionalização do campo educativo acompanha a lógica do 

campo econômico, principalmente na adoção de programas de ajuste estrutural 

(DOURADO, 2002). 

Analisando as políticas públicas propostas pelo Banco Mundial para a educação, em 

relação à realocação de recursos públicos para a educação, percebemos o 

fundamento do reducionismo econômico restrito na visão de custos e benefícios 

assentados no desenvolvimento de capacidades básicas de aprendizagens 

necessárias às exigências do trabalho flexível. 

O caráter utilitarista presente nas concepções do Banco Mundial para a educação 

desarticula a luta pela democratização da educação em todos os níveis, entendida 

como um direito social inalienável. Defendendo a priorização da educação básica, a 

educação escolar torna-se foco principal das preocupações destas instituições ao 
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construir mecanismos ideológicos em países como o Brasil, que, segundo Dourado 

(2002), sequer garantiram a democratização do acesso à educação básica e a 

permanência nesse nível de ensino. 

A prioridade dada à educação básica restrita à aprendizagem das habilidades 

cognitivas fundamentais é discurso proposto pelo Banco Mundial, discurso da 

centralidade do conhecimento, o que o torna um artifício de retórica e de adesão às 

premissas do neoliberalismo, gerando a secundarização de projetos de educação 

não-informal, o reducionismo da educação profissional e o processo crescente de 

privatização da educação superior. 

O Estado, como sistema administrativo autoregulado, possui papel central como 

mediador no contexto da crise do capitalismo, no que diz respeito às contradições 

entre acumulação e legitimação. Ao discutirmos sobre a teoria do Estado, 

identificamos a sua importância para a educação, pois suas definições quanto aos 

problemas educacionais e suas soluções dependem de analises das teorias do 

Estado ou de suas modalidades de ações, dentro do estado neoliberal, refletindo as 

mudanças na lógica de ação pública, o que, por sua vez, reflete-se nas novas visões 

da natureza do pacto democrático, e, também, das características que a educação e 

a política educacional devem ter na globalização mundial do capitalismo (TORRES, 

1995). 

Diante destas circunstâncias, podemos distinguir as visões e práticas do Estado de 

Bem-estar social e do Estado neoliberal quanto às opções de política educacional. O 

Estado de bem-estar social representa o pacto entre o trabalho e o capital, aliando 

os interesses de uma economia industrial keynesiana19 a níveis mínimos de 

benefícios como educação, saúde, seguridade social, salário e moradia, como um 

direito cidadão. Na América Latina, de forma diferente, temos o caráter populista, a 

presença de uma distribuição de renda desigual e uma “falta de seguro-desemprego 

institucionalizado” (TORRES, 1995, p. 113). Este Estado desempenhou um papel de 

modernizador na sociedade e cultura, exercendo atividades protecionistas na 

economia e incentivando o crescimento do mercado interno e a substituição de 

importações como ponto de articulação entre o estado e a sociedade. 

                                                
19 Que propõe a intervenção estatal na vida econômica com o objetivo de conduzir a um regime de pleno 
emprego. 
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A expansão e diversificação da educação, no Estado de Bem-Estar, deram-se sob 

estados equivalentes, que consideraram os gastos em educação como um 

investimento. O papel e função da educação pública foram expandidos buscando a 

criação de um sujeito pedagógico disciplinado, fruto de uma filosofia predominante 

do estado ou uma filosofia liberal estatizante. 

As premissas do ajuste estrutural implicam redução dos programas que são 

considerados gastos públicos e não investimentos, propõem a diminuição da 

participação financeira do Estado no fornecimento de serviços sociais – educação, 

saúde, pensões e aposentadorias, transporte e habitação pública – transferindo 

estas ao setor privado (privatização), com a justificativa de estar estimulando a 

eficiência destes serviços através da competição, pois a atuação pública nestes 

setores é vista como improdutiva, antieconômica ou um desperdício social. 

No desenvolvimento do neoliberalismo, o elemento central é a globalização do 

capitalismo, fenômeno que está na base das transformações deste sistema 

econômico, que responde a uma reestruturação da economia em escala planetária, 

redefinindo as relações entre as nações através de uma alta mobilidade do capital 

via intercâmbio internacional, através da velocidade de realização de investimentos 

de curto prazo e alto risco. Os mercados de trabalho no capitalismo contemporâneo 

não são homogêneos, e nesta segmentação há uma preocupação de preparo da 

mão de obra de um mercado que cresce aceleradamente: o mercado informal, 

definido, segundo Torres (1995), como 

[...] um mercado de trabalho marginal, subterrâneo, que inclui desde 
aspectos de transações ilegais até o trabalho por conta própria, o 
trabalho familiar, a pequena produção para subsistência e um sem 
número de atividades econômicas denominadas produção marginal. 
(TORRES, 1995, p.118). 

Enquanto o sistema de educação pública no Estado de Bem-Estar Social orientava a 

produção de sujeitos disciplinados para uma força de trabalho bem treinada e 

confiável segundo o modelo industrial disciplinada e autoritária, no Estado neoliberal 

exige-se trabalhadores com grande capacidade de aprender a aprender, capazes de 

trabalhar em equipe, não só de maneira disciplinada, mas criativa; uma força de 

trabalho que atuaria de forma mais produtiva e dinâmica, direcionada para a 

produção flexível. Nesta segmentação de mercados de trabalho, verifica-se uma 
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transformação de trabalhadores, que passam a atuar em tempo parcial, com 

reduções dos direitos trabalhistas, aumento na participação feminina e queda dos 

salários, levando ao aumento da distância entre os trabalhadores assalariados e os 

setores dominantes da sociedade, repetindo um fenômeno similar que ocorre entre 

as nações em desenvolvimento e as nações de capitalismo avançado. 

A partir da economia política da educação, a discussão sobre o estado neoliberal 

será vinculada à globalização do capitalismo em escala mundial. O modo de 

planejamento educacional mostra as possibilidades e também as limitações das 

políticas educacionais implementadas, justificando a lógica das políticas 

educacionais do Banco Mundial, agente regulador das políticas de racionalização, 

estabilização e reestruturação econômica e educacional do capitalismo. 

O Banco Mundial atua como agência de regulação de ações neoliberais no contexto 

do capitalismo internacional; uma agência de empréstimos interessada em promover 

o crescimento econômico mediante o investimento de capital. Sua atuação vai além 

da assistência econômica, que se concretiza pela concessão de créditos a projetos 

de infra-estrutura: energia, transportes, saneamento, urbanização. A educação não é 

o seu investimento mais importante, comparando-se com os investimentos em infra-

estrutura (TORRES. 1995 e FONSECA, 1997). 

Na sua política o negócio do Banco Mundial é emprestar capitais e receber juros 

pelos empréstimos, juros que são (geralmente) os de mercado. Mas, diferente dos 

outros bancos, estes empréstimos são garantidos pelos países. O mecanismo de 

funcionamento do Banco Mundial está vinculado ao Fundo Monetário Internacional. 

Sem o aval do FMI, não há possibilidade de negociações. Isto constitui instrumento 

de imposição de uma lógica de ajuste estrutural no mundo, que é seguida por um 

conjunto de instituições financeiras que com a lógica e economia política neoliberal – 

FMI, BIRD e outros. 

Para efetuar o novo modelo de desenvolvimento, faz parte da estratégia do Banco 

Mundial o financiamento do setor social para o terceiro mundo. A partir do período 

pós II Guerra Mundial, fundamentaria sua política no aumento da produtividade das 

populações mais pobres como meio de garantir a participação dos países nos 

benefícios do desenvolvimento. A partir de então, a ênfase na preparação das 
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populações pobres – situadas nas áreas rurais e periferias dos centros urbanos – 

era a chave do ingresso destas em setores tradicionais do mercado. Estes setores 

seriam os mais apropriados para a absorção dessa mão de obra, em virtude das 

oportunidades profissionais mais flexíveis através do trabalho informal ou por conta 

própria. A nova ênfase do setor social está direcionada para uma nova diretriz: 

educação e saúde como condições prévias para a produtividade dessas populações 

(FONSECA, 1997). 

Ao lado destas diretrizes políticas, o Banco produziu diversos documentos políticos, 

a partir de 1971, nos quais são explicitados os princípios, as diretrizes e as 

prioridades educativas para a concessão de seus créditos, vinculados às políticas 

gerais de desenvolvimento que o Banco vem incentivando junto a outros países. 

Para levantar informações a serem utilizadas no momento das negociações e dos 

acordos, o organismo vem produzindo estudos e pesquisas que influenciam as 

análises dos projetos propostos nos diversos segmentos em que atua, como o setor 

educacional. As informações desta instituição são baseadas de fato no desempenho 

educacional e nos resultados de experiências na área de gestão. Neste sentido, são 

direcionados os projetos para o setor educacional brasileiros nos últimos anos. 

Considerando a ótica do capital humano como fator direto para o crescimento 

industrial intensivo, os dois primeiros empréstimos do Banco Mundial para o Brasil, 

no início da década de 70, estavam condicionados ao modelo desenvolvimentista do 

Banco, privilegiando então o ensino profissionalizante no nível médio, voltado para a 

formação de mão-de-obra qualificada e capaz de, naquele momento, gerar efeitos 

oficialmente duradouros na economia. 

Uma nova visão política é implementada na metade da década de 70: o BIRD 

desloca a prioridade da educação formal para outras modalidades menos custosas 

de ensino. Neste momento, há o incentivo à educação à distância, por rádio e 

televisão. A instituição busca tornar a educação, antes uma relação entre 

educação/crescimento/igualdade, um enfoque da pobreza inserida no contexto da 

segmentação do mercado de trabalho, com a diretriz do barateamento dos custos do 

ensino público. Então “[..] foram previstas ações educativas em zonas rurais e em 

periferias urbanas, conhecidas como educação para a pobreza e para geração 

imediata de renda”.(FONSECA, 1997, p.51) 
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A concretização destas políticas do Banco Mundial foi definida através de programas 

especiais que relacionam educação e trabalho produtivo, nos quais o aluno carente 

tem acesso a um ensino profissionalizante que o torna capaz de transformar o 

produto do seu trabalho em renda para si e sua família. O Banco Mundial apóia as 

experiências locais como ações educativas de conteúdo não-formal. 

Voltado à orientação para o controle da pobreza, o Banco intensifica seus 

investimentos no setor social na década de 80. A educação primária passou a ser 

considerada mais adequada em regiões de concentração de pobreza. Estudos 

realizados pelo Banco atribuíam à posse do nível primário uma maior capacidade da 

população feminina para aceitação de políticas de planejamento familiar e 

participação na vida produtiva, fatores necessários à sustentabilidade. Junto a esta 

modificação quanto à focalização dos investimentos no setor educacional, o Banco 

incorporou um modelo de financiamento chamado Crédito de Base Política (Policy 

Based Loans) destinado a promover políticas de ajuste estrutural entre os países 

afetados pelo desequilíbrio econômico, através de exigências que atendem ao 

posicionamento já citado da redução do papel do Estado no modelo neoliberal. 

Essas exigências de base econômica se tornarão a definição de condicionantes 

políticas para os diversos setores a serem financiados, possibilitando ao Banco 

influenciar as agendas de financiamentos para a concessão de créditos.  

As reformas educacionais propostas pelo Banco utilizam-se desta situação citada, 

sugerindo então duas estratégias fundamentais. Primeiro, a diminuição dos encargos 

financeiros do Estado na área de educação, seguindo as políticas de ajuste 

estrutural, recomendando-se a privatização do nível superior de ensino e o 

redirecionamento dos recursos para a universalização do acesso à educação no 

nível primário. Segundo, direciona a prioridade dos empréstimos para recursos 

educacionais que se mostraram determinantes, segundo os estudos do Banco, para 

o desempenho escolar dos alunos de baixa renda. Deste modo, os investimentos em 

fatores instrumentais (bibliotecas, materiais instrucionais e livros-texto) são 

priorizados em detrimento dos fatores humanos (remuneração e qualificação do 

educador). 

Variáveis como “número de alunos por professor” ou “tempo dedicado ao ensino” 

são desconsideradas como fatores diretos de aprendizagem, mas vistas como meios 
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de recuperação de custos, recomendando-se seu uso no ensino público. Como 

confirma Fonseca (1995), mediante afirmação presente no documento do 

organismo, “Os projetos do Banco deverão privilegiar a distribuição de livros e de 

outros pacotes instrucionais, assim como o treinamento de professores para a sua 

adequada utilização”( BIRD, 1995 p.50-51 apud FONSECA). 

Em março de 1990, a Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien na Tailândia – convocada pela UNESCO20, UNICEF21, PNUD22 e Banco 

Mundial, com a participação do Brasil – marca a importância política do Banco no 

campo educacional, ao implementar a sua política de priorização sistemática do 

ensino fundamental em detrimento dos demais níveis de ensino, da defesa da 

relativização do dever do Estado com a educação, baseando-se na tarefa de 

assegurar a educação a todos os setores da sociedade. A declaração publicada 

nesta conferência, com o título Declaração Mundial sobre Educação para Todos, 

estabelecia a universalização do acesso à educação básica a todas as crianças, 

jovens e adultos, assegurando a equidade na distribuição dos recursos com um 

padrão mínimo de qualidade (BRASIL, 199423 apud PINTO, 2002). 

A carta de Jomtien, em seus dez artigos, definiu enfaticamente o direito de todos à 

educação básica e os deveres das Nações quanto ao cumprimento das 

“necessidades básicas de aprendizagem”, e propugnou um prazo de dez anos para 

que os países detentores de altas taxas de analfabetismo cumprissem com o dever 

moral de universalizar a educação básica. 

Em 1993, houve a Conferência de Nova Delhi, na Índia, onde foram reafirmadas as 

definições de Jomtien. Os nove países mais populosos do mundo, dentre eles o 

Brasil, teriam de redobrar seus esforços na direção de cumprir com o objetivo de 

assegurar a crianças, jovens e adultos, até o ano 2000, conteúdos mínimos de 

aprendizagem que atendessem as necessidades elementares da vida 

contemporânea. 

                                                
20 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
21 Fundo das Nações Unidas para a Infância. 
22 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
23 Plano Decenal de Educação para Todos 1993-2003. Brasília, DF:MEC, 1994. 
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Em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso ganha sua primeira eleição, um 

acúmulo de dispositivos legais, políticas educacionais, financiamentos do Banco 

Mundial e reivindicações dos movimentos organizados faz o MEC definir sua 

prioridade pelo Ensino Fundamental. Esta prioridade está legitimada; em última 

instância, o que prevaleceu foram os pressupostos liberais que defendem que nossa 

estrutura enquanto nação se daria pela universalização do Ensino Fundamental. A 

partir de 1995, a direção do MEC e do próprio INEP elaboram dispositivos legais e 

instrumentos de legitimação política expressos em projetos e programas 

educacionais para atender a esta responsabilidade assumida (NOGUEIRA e 

BORGES, 2004). Até este momento, as políticas educacionais se comprometem 

com a universalização do ensino fundamental, direcionada à polarização das 

competências em uma concepção de sistema educacional que articula formação e 

mercado, visando assegurar à maioria da população o acesso à educação 

fundamental, modalidade de ensino que, em curto prazo – e com complementação 

profissional – possibilitaria o exercício de alguma ocupação na informalidade,  

delimitada na segmentação do mercado de trabalho. 

A educação científico-tecnológica de qualidade fica restrita a um pequeno número 

de trabalhadores, criando uma forma de hierarquizar as demandas dos postos 

existentes no mercado de trabalho, que serão adquiridos graças aos cursos pós-

médios, graduações e pós-graduação que devem ser financiados pelo próprio 

trabalhador. Considerando os pontos citados, o Banco Mundial tem recomendado 

que os países pobres priorizem o ensino fundamental, como descreve Kuenzer 

(1999, p.177) deixando de investir 

[...] em educação profissional especializada e de elevado custo como 
estratégia de racionalização financeira com vistas ao atingimento das 
metas de ajuste fiscal. Esta recomendação vem respaldada em 
pesquisa encomendada pelo próprio Banco, que conclui ser o nível 
fundamental o de maior retorno econômico e ser irracional o 
investimento em um tipo de formação profissional cara e prolongada 
em face da crescente extinção de postos e da mudança do paradigma 
técnico para o tecnológico. Ao mesmo tempo, a pesquisa aponta a 
irracionalidade do investimento em educação acadêmica e prolongada 
para aqueles que, segundo seus resultados, são a maioria e não 
nascem competentes para o exercício de atividades intelectuais: os 
pobres, os negros, as minorias étnicas e as mulheres. Para estes, 
mais racional seria oferecer educação fundamental, padrão mínimo 
exigido para participar da vida social e produtiva nos atuais níveis de 
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desenvolvimento científico e tecnológico, complementando por 
qualificação profissional de curta duração e baixo custo.  

A adesão desta política corresponde, como adverte Kuenzer (1999), à adoção do 

princípio da racionalidade econômica, pois a educação fundamental é vista como 

“antídoto” à barbárie, quando articulada a uma forma de preparação de 

sobrevivência na informalidade. Percebemos que, como conseqüência desta política, 

o conceito de universalidade do direito à educação passa a ser substituído pelo 

conceito de equidade: dar a cada um conforme sua diferença. Diante das 

dificuldades para o exercício do pensamento lógico-formal e do domínio das 

linguagens e outros atributos, permanece a desigualdade à atividade intelectual. 

Diante deste quadro e dos poucos programas públicos, segundo Kuenzer (1999), 

que se comprometem em resgatar a escolaridade de uma população 

economicamente ativa (com média de 3,4 anos), há uma disseminação de propostas 

de aceleração de aprendizagem, correção do fluxo escolar (para corrigir a distorção 

de idade série dos futuros candidatos a integrar a PEA24), gerando a situação que 

não assegura as condições de qualidade, com conseqüente baixa produtividade do 

Ensino médio, que atende a 25% dos jovens entre 15 e 19 anos, segundo estatística 

do MEC (Parecer 15/98/CNE25 apud KUENZER, 1999). 

Esta situação demonstra dois quadros que se consolidam: a transferência das 

responsabilidades do Estado para a esfera privada, sociedade civil e organizações 

não governamentais (ONGs) e a ampliação progressiva das massas de excluídos do 

sistema educacional, que também já são considerados excluídos da economia e da 

sociedade. As novas exigências colocadas pelo sistema produtivo para o setor 

educacional refletem, nos países desenvolvidos, debates sobre a qualidade do 

ensino e gestão dos sistemas educacionais, o que tem contribuído para centralizar a 

discussão dos problemas desse setor na América Latina, assim como no Brasil, no 

ensino básico, com ênfase na sua qualidade. Acredita-se que a gestão educacional 

deve estar próxima à eficiência de uma empresa, e a qualidade, relacionada ao 

número de alunos que logram aprovação com os custos de investimentos reduzidos 

ou otimizados. 

                                                
24 População economicamente ativa. 
25Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, documento de propostas de regulamentação da base 
curricular nacional e de organização do ensino médio. 
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Segundo Paiva e Warde (1994), quando são implementadas as novas propostas do 

Banco Mundial na América Latina dos anos 90, buscou-se um modelo de 

crescimento econômico com redistribuição de benefícios sociais. Pretendia-se um 

desenvolvimento sustentável, que aplicasse as propostas neoliberais levando em 

consideração as novas condições internas e externas das nações, a proteção 

ambiental, a readequação do Estado e a formação de recursos humanos para 

sustentar o desenvolvimento dentro do novo paradigma. Reconhecia-se a 

centralidade do conhecimento e da educação como condição para o 

desenvolvimento. 

As autoras colocam que a readequação do Estado não é tão complexa na América 

Latina, pois só havia um estágio embrionário de Estado de bem-estar. Assim a 

readequação vem sendo interpretada como imposição das idéias neoliberais com 

apoio de setores da intelectualidade. Políticas de intervenção estatal compensatória 

aplicadas nesses países evidenciam que a formula neoliberal só é aplicada nos 

países politicamente mais “débeis da periferia”.  

Entre as conseqüências apontadas por Paiva e Warde (1994) sobre este quadro de 

desmantelamento do Estado intervencionista, temos um paradoxo , no qual há 

dificuldades de implementação de políticas neoliberais por Estados enfraquecidos, 

que não apresentaram burocracias fortes e capacidade gerencial elevada para 

controlar a política de ajuste. O Estado necessitará de autonomia para a formulação 

de políticas que, para serem implementadas, exigem apoio de setores organizados 

da sociedade (SANTH, 1993 apud PAIVA; WARDE, 1994). Reconstruir o aparelho 

estatal e a democracia são questões fundamentais para o neoliberalismo. Na 

América latina, a descentralização, a privatização, as novas formas de gestão, o 

controle local e comunitário das escolas são propostas que ressoam de forma visível 

no setor educacional, pois atingem rapidamente a sociedade. 

Com as exigências do novo paradigma produtivo na América Latina, exige-se 

repensar e reformular os sistemas educacionais que apresentam resultados 

deficientes em termos qualitativos, que não atendem às demandas econômico-

sociais nem asseguram aos distintos estratos sociais a equidade. O desafio está em 

produzir conhecimento para o crescimento econômico que gera inovação e que 

permite utilizar os produtos dela resultantes. Necessita-se de um conhecimento 



 83 

efetivo que pode ser comprovado na prática e não apenas por anos de escolaridade 

e ou diplomas. 

Nesta mentalidade, ampliam-se as oportunidades de ensino básico, refletindo nas 

necessidades da demanda por qualificação real para este nível de ensino que 

possibilita adquirir rapidamente a capacidade de aprender e os instrumentos básicos 

de aprendizagem. Este deslocamento de prioridade no nível de ensino poderá 

acarretar, caso não seja combinado a uma política de formação de quadros de alto 

nível educacional, a privação de um tipo de profissional que pode ser absorvido em 

qualquer paradigma de desenvolvimento, gerando a escassez da força de trabalho. 

Então temos um momento de retração de demandas nos níveis elevados de ensino, 

ao mesmo tempo em que a sociedade exige conhecimentos que possam ser usados 

no cotidiano com velocidade e eficiência. 

Ainda no contexto latino-americano, o debate sobre o ensino básico surge como 

preocupação com a quantidade das vagas oferecidas à população de 7 a 14 anos, 

com a universalização do acesso e a ampliação do tempo de permanência no ensino 

básico, ou seja, a dimensão quantitativa constitui o foco dos discursos oficiais da 

política educacional. 

Alguns fatores mudaram a ênfase da dimensão quantitativa para os aspectos 

qualitativos do ensino básico. Além da quantidade insuficiente de vagas para abrigar 

a população escolar, surge o problema da evasão aliado à repetência escolar, uma 

nova questão crucial para o âmbito latino-americano, e que gera índices formais que 

revelam problemas de natureza social e cultural. A importância das questões 

pedagógicas e de eficiência quanto ao ensino-aprendizagem é revista, questiona-se 

os conteúdos de ensino, a qualidade dos serviços educacionais oferecidos à 

população e a gestão dos sistemas e das próprias escolas. 

Antes da determinação do Banco Mundial em focalizar os investimentos no ensino 

fundamental, nos anos 90, o conceito de nível básico de ensino já tinha contornos 

definidos na legislação brasileira. A Constituição Federal de 1988, no capítulo sobre 

educação, criou condições para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9394/96), que, em seu artigo 21, caracteriza o conceito de ensino básico como 
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um nível da educação nacional que engloba articuladamente as três etapas de 

escolarização: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.  

A educação básica resulta da ação responsável do Estado em assumir suas 

obrigações, reconhecendo a educação como um direito social e dever do Estado. 

Sendo o Brasil um Estado federativo, significa que neste conceito há uma 

necessidade de articular um certo grau de unidade sem reduzir a diversidade, 

possibilitando uma cooperação recíproca entre os entes federativos. Cabe a estes, 

segundo o inciso V do artigo 23 da Constituição, a competência comum em 

proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Este mesmo 

artigo esclarece que haveria uma lei complementar para fixar normas para a 

cooperação. 

Neste nível de ensino, dados revelam a desigualdade entre suas etapas. No ano de 

2000, foram 54 milhões de alunos matriculados. Destes, 35 milhões no ensino 

fundamental, 20 milhões da 1ª à 4ª Séries e 15,5 milhões da 5ª à 8ª. Dos 6 milhões 

matriculados na 1ª Série, 4,6 alcançam a 4ª, ou seja, 1,4 milhões de alunos ficam 

retidos na primeira etapa do ensino fundamental. Deste período, aproximadamente 

3,2 milhões alcançaram a 8ª série; 2,8 milhões de alunos (53%) não chegam ao final 

do ensino fundamental. Este foi o cenário nacional existente por ocasião da 

implantação do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar. No ano 2006 foram 

matriculados aproximadamente 56 milhões de, sendo 33,3 milhões no ensino 

fundamental. Na primeira etapa desta modalidade de ensino, foram 18 milhões, e 15 

milhões na etapa final. Na 1ª série entre os 4,6 milhões de matriculados, 4 milhões 

alcançaram a 4ª série, e 3,1 milhões alcançaram a 8ª série. 1,5 milhões de alunos 

(32%) não alcançaram a 8ª série ou ficaram retidos no ensino fundamental. 

Na Bahia, em 2000, existiam 3,7 milhões de alunos matriculados no ensino 

fundamental, sendo aproximadamente 2,4 milhões entre a 1ª e a 4ª série e 1,4 

milhões entre a 5ª e a 8ª série. Destes, 750 mil na 1ª série, 407 mil na 4ª série e 203 

mil na 8ª série.  547 mil alunos, ou seja, 72% foram retidos ou não alcançaram o final 

do ensino fundamental. Neste ano, o Estado registrou 417 mil alunos matriculados 

em classes de aceleração do ensino fundamental, o equivalente a 58% do total de 

matriculas desta modalidade na região nordeste. Este constitui o cenário de dados 

estatísticos do Estado à época da implantação do projeto. 
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Em 2006, havia 2,8 milhões de alunos matriculados no ensino fundamental, sendo 

1,6 milhões entre 1ª e 4ª séries e 1,2 milhões entre 5ª e 8ª séries. Na 1ª série, foram 

303 mil matriculados; 269 mil na 4ª série e 173 mil na 8ª série. Das matriculas 

iniciais na 1ª série, 88% alcançaram a 4ª série, e 57% ficaram retidos ou não 

concluíram a 8ª série26.  

Referente aos dados do Estado da Bahia, houve significativa melhora quanto à 

permanência dos alunos no ensino fundamental, embora com índices que não 

alcançam o “sucesso” segundo o PRFE: 57% dos matriculados são retidos ou não 

alcançam a 8ª série. Neste ano, o número de alunos matriculados nas classes de 

correção do fluxo escolar do ensino fundamental foram de 173 mil alunos, número 

correspondente a 59% das matriculas nesta modalidade de ensino na região 

nordeste. Dados mostram que o Estado da Bahia possui o maior registro de 

matriculados em classes de correção da distorção-idade série.  

O sistema de ensino, na Constituição Federal, é pluralizado diante da possibilidade 

de articulação mútua do sistema federativo. Os obstáculos a este modelo federativo 

estão na desproporção existente entre os estados do Brasil, tanto no que diz 

respeito aos recursos financeiros quanto à representação política.  

Ao instaurar o conceito de educação básica como direito social e dever do Estado, 

nas três etapas seqüenciais da escolarização, os recursos devem ser voltados para 

a manutenção e o desenvolvimento da educação. Surge então uma contrapartida: a 

focalização da política educacional no ensino fundamental gratuito, na faixa de 7 a 

14 anos. Essa focalização é um modo de priorizar uma etapa do ensino cujo foco 

pode significar um recuo quanto à universalização das outras etapas da educação 

básica e sua sustentação por meio de recursos suficientes. Em conseqüência desta 

universalização, a escola pública incorpora um grande contingente de egressos de 

setores da população antes excluídos do sistema educacional, o que possibilita uma 

reinclusão daqueles que se encontravam defasados em seu percurso escolar. 

Situações como esta alimentam os números da repetência, da reprovação e do 

abandono escolar.(BRANDÃO, 2000 e SPOZATI, 2000). 

 

                                                
26 Neste ano já tinha sido implantado o ensino fundamental de 9 anos. 
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Tabela 01 

Matrícula Fundamental X Distorção Idade-Série 

Matriculas Ensino Fundamental Distorção idade / série 

Ano Brasil Nordeste Bahia Brasil Nordeste Bahia 

2000 35.717.948 12.509.126 3.712.673 41,7 59,8 64,9 

2001 35.298.089 12.430.998 3.706.887 39,1 57,1 63,1 

2002 35.150.362 12.323.338 3.629.276 36,6 53,6 59,9 

2003 34.438.749 11.890.088 3.334.104 33,9 49,4 54,2 

2004 34.012.434 11.492.628 3.079.584 31,5 45,6 49,9 

2005 33.534.561 11.189.835 2.984.445 30 43,9 48,5 

2006 33.282.663 10.887.853 2.879.689 28,6 41,2 46,1 

Fonte: MEC/INEP 

  

O índice da distorção idade/série, que parece a princípio um dado corriqueiro, reflete 

o problema do acesso à escola, da repetência, da evasão, da baixa aprendizagem, 

da escola mal equipada e deteriorada e dos salários baixos dos profissionais 

envolvidos, o que, dentre outros tópicos, revela uma seletividade social e 

educacional. Superar esta situação está além de políticas econômicas que impõem 

aos sistemas escolares reduções de custos e enxugamento de desperdícios 

causados pelo acúmulo de alunos repetentes gerados na trajetória do sistema 

escolar.  

 Apesar de os índices de reprovação de alunos serem tão evidentes quanto os de 

abandono, as políticas educacionais concentram seus esforços na repetência. 

As ações de correção do fluxo escolar começam a ser instalados no país em 1995 e 

1996. Uma das primeiras iniciativas é a implantação no Paraná, em 1995, do 

Programa Adequação Idade-Série, com a intenção de rever o papel da escola e sua 

função social, no sentido de garantir acesso e permanência das crianças na escola 

daquele estado. Os dados destes programas refletem pequenos avanços, indicando 

que é necessário um esforço para enfrentar a questão do fracasso escolar de forma 

mais ampla. Os resultados apresentados, no entanto, são ainda insuficientes diante 

da dimensão territorial do país.  
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Os programas de correção do fluxo escolar foram criados como um instrumento 

emergencial para enfrentar a distorção idade/série. As classes de aceleração de 

aprendizagem não são as únicas formas de corrigir a distorção. São necessárias 

mudanças na escola, para se promover uma aprendizagem que não tenha 

necessidade da manutenção destas classes de aceleração. As políticas devem ser 

contextualizadas, envolvendo as realidades global, nacional e regional (Setubal, 

2000). 

A tabela a seguir indica a progressão do número de classes de aceleração no país, 

na região Nordeste e na Bahia, segundo o MEC, nos anos que correspondem ao 

início do projeto e das fases relacionadas à vigência do PRFE. 

Tabela 02 

Total Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada

2000  Brasil 1.203.506 16 716.923 477.915 8.652 118.061 16 17.995 99.826 224
 Nordeste 717.125 16 412.790 301.810 2.509 94.450 16 8.505 85.779 150
 Bahia 417.173 16 274.616 141.784 757 48.890 16 5.268 43.606                - 

2003  Brasil 682.175 - 269.530 404.769 7.876 98.630 - 8.230 90.244 156
 Nordeste 449.520 - 157.987 290.547 986 87.146 - 4.093 82.941 112
 Bahia 338.604 - 110.894 227.470. 240 74.003 - 2.107 71.896 -

2006*  Brasil 490.880                 - 167.430 217.419 29.625 76.406                 - 6.003 70.279 124
Nordeste 290.257                 - 86.436 132.828 3.689 67.304                 - 2.807 64.395 102
Bahia 173.650                 - 46.754 75.131 1.735 50.030                 - 1.077 48.903 50

Fonte: MEC/INEP/SEEC

* Programas de Correção de Fluxo no Ensino Fundamental

Ano
Unidade da 
Federação

Matrículas em Classes de Aceleração por Localização e Dependência Administrativa

Total Rural

 MATRÍCULAS
Ensino Regular

 Número de Matrículas em Classes de Aceleração no Ensino Fundamental, por Localização e Dependência Administrativa, 
segundo a Região Geográfica e Unidade da Federação

 

A educação de qualidade, segundo o MEC, está em manter as crianças e os jovens 

em uma escola que promova aprendizagem por, pelo menos, 12 anos, segundo os 

parâmetros de ensino básico no Brasil, tornando o país mais competitivo, 

proporcionando condições básicas para que todos os brasileiros possam ter uma 

vida digna. 

Do ponto de vista pedagógico, os programas de aceleração auxiliam, segundo suas 

propostas, a romper o ciclo vicioso da repetência, caso sejam acompanhados de 

políticas que não visem só a avaliação e o descongestionamento do fluxo escolar, 

mas pensem na continuidade da aprendizagem que o aluno vai deter no final dos 
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ciclos fora da seriação.  

Segundo Setubal (2000), a educação de qualidade para todos na escola exige um 

Estado de atuação ágil na formulação e acompanhamento das políticas públicas, 

contando com a participação de diversos segmentos da população para atender a 

todas as demandas, levando à criação de uma política que represente a 

multiplicidade da sociedade atual. O projeto de aceleração deve refletir esta 

articulação. Deve, também realizar uma transformação da escola e seu modo de 

atuação na educação. 

Arroyo (2000) entende que os problemas apresentados na trajetória da escola não 

podem ser resolvidos em termo de progressão e aceleração em câmaras (classes) 

especiais, pois a escola reflete o processo global da exclusão social e da 

seletividade. Afirma que são soluções pontuais para problemas 

estruturais.(ARROYO, 2000) A correção de fluxo escolar é organizada por ciclos, 

com a intenção de atender à formação, por temporalidade, do desenvolvimento 

humano. Segundo a concepção de Arroyo, esta idéia orientou propostas que 

buscam uma nova lógica estruturante dos processos escolares da educação, sendo 

possível equacionar a preocupação com a progressão de estudos, a aceleração e a 

defasagem, tudo em relação à idade apresentada pelo educando. Arroyo (2000) se 

refere aos ciclos no desenvolvimento humano segundo a proposta da LDB.  

A proposta de correção do fluxo escolar foi legitimada pela LDB quando enfatiza que 

a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento dos educandos, nos artigos 2 e 

22, e quando propõe a organização do trabalho por ciclos, no artigo 23. Porém, 

reduzir os ciclos à progressão continuada e a ritmos de aprendizagem é, para o 

autor, uma forma de reducionismo que leva a vinculação entre o fracasso escolar e a 

concepção e prática de educação básica, gerando a persistência da cultura escolar 

com sua estrutura seletiva social que nos persegue. 
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4. Projeto de Regularização do Fluxo Escolar – (re)construindo o 

quebra-cabeça27. 

               Mentiram-me. Mentiram-me ontem 
               e hoje mentem novamente. Mentem 

               de corpo e alma, completamente. 
               E mentem de maneira tão pungente 

               que acho que mentem sinceramente. 
 

               Mentem, sobretudo, impune/mente. 
               Não mentem tristes. Alegremente 

               mentem. Mentem tão nacional/mente 
               que acham que mentindo história afora 

               vão enganar a morte eterna/mente. 
 

               Mentem. Mentem e calam. Mas suas frases 
               falam. E desfilam de tal modo nuas 

               que mesmo um cego pode ver 
               a verdade em trapos pelas ruas. 

 
               Sei que a verdade é difícil 

               e para alguns é cara e escura. 
               Mas não se chega à verdade 

               pela mentira, nem à democracia 
               pela ditadura.28 

 

O Projeto de Regularização do Fluxo Escolar constitui-se em um dos projetos do 

Programa Educar para Vencer, com o qual se confunde em muitos momentos. 

Assim sendo, discutir o específico, leva-nos, necessariamente, à discussão do geral. 

Implantado no Estado da Bahia em meados dos anos 90, o Programa Educar para 

Vencer29 constitui-se em um Programa estratégico definido como prioritário nos 

últimos dois governos estaduais, que emitiam o discurso de alterar o panorama 

educacional do Estado, marcado pelos altos índices relacionados à precariedade do 

ensino público.30 

                                                
27 Discussão iniciada em monografia de especialização: LEITÃO, L.S. Influências da política do Banco Mundial 
no projeto de regularização do fluxo escolar na educação pública baiana. Salvador. 2005. 
28 Sant’Anna, Affonso Romano de. A implosão da mentira – Fragmento 1. Disponível em < 
http://www.releituras.com/arsant_implosao.asp> Acesso em 11 ago. 2008. (Grifo nosso) 
29 Programa integrante do Projeto Bahia. A descrição levantada sobre esse Programa está baseada em 
informações disponíveis no site da SEC, suas publicações oficiais, relatórios e documentos técnicos 
disponibilizados. 
30 Aprofundamento da discussão iniciada em monografia de especialização: LEITÃO, L.S. Contexto das 
políticas educacionais no Brasil. In: _Influências da política do Banco Mundial no projeto de regularização do 
fluxo escolar na educação pública baiana. Salvador. 2005.  
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A determinação “estratégica” relacionada ao PRFE seria de alterar índices que 

demonstram que a educação baiana estaria defasada por apresentar altas taxas de 

distorção idade-série entre os alunos matriculados na rede pública de ensino. A 

situação de fracasso escolar decorre de uma situação estrutural. Apesar dos indícios 

de democratização do acesso às escolas, os alunos ainda ingressam tardiamente ou 

são reprovados por não alcançar o necessário para lograr êxito. Uma saída da 

situação educacional está em implementar a aceleração da aprendizagem, 

cogitando que os alunos recuperariam o tempo atrasado retornando ao ensino 

regular. Trata-se de crianças e jovens entre 7 e 14 anos que não dominam a leitura e 

a escrita. Estranhos são os dados que indicam a solução imediata, quando estes 

mesmos alunos não alcançam o patamar “necessário” no desempenho das 

avaliações do SAEB. Como no trecho do poema de Afonso Sant’ana, mentem 

sinceramente a uma realidade pungente, alunos ligeiramente aprovados sem a 

aprendizagem exigida pelo ensino fundamental.  

Nesse sentido, o Programa Educar para Vencer foi constituído para demonstrar 

resultados em um prazo estipulado. Somando as duas fases para sua implantação, 

teríamos quatro anos e meio. Efetivamente, o projeto foi mantido por sete anos31. 

Este dado é marcante na constituição desse programa e nos resultados 

apresentados pelo Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, pois coincide com o 

período de mandato político (quatro anos).  

Dois personagens conhecidos na política baiana são citados na origem da sua idéia: 

O Deputado Luis Eduardo Magalhães e o Deputado Eraldo Tinoco. Segundo Dantas 

(2005), o Deputado Luis Eduardo Magalhães tinha como meta a promoção do salto 

qualitativo da escola pública mediante investimentos. Com a preocupação da sua 

campanha ao Governo da Bahia em 1998, buscou como referências o modelo 

educacional oriental e ações educativas internacionais consideradas mais 

avançadas e que fossem aplicáveis no caso brasileiro. 

A referência ao sistema educacional dos países asiáticos é afirmada em 

monografias biográficas32 como inspiração para a articulação dos investimentos na 

                                                
31 Vigência do Programa entre 2000 e 2006. 
32 Monografias de pós-graduados selecionados no Prêmio Cinqüentenário Luís Eduardo Magalhães, promovido 
pela Rede Bahia e Fundação Luis Eduardo Magalhães em 2005. Segundo lugar: DANTAS, G.T.A trajetória da 
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educação básica para gerar altos índices de crescimento e melhoria da qualidade de 

vida da população. O sucesso educacional na Coréia do Sul, mediante 

investimentos no ensino fundamental e médio, valorização dos professores, 

melhorias na infra-estrutura das escolas (bibliotecas e laboratórios de informática), 

inspirou as premissas para a reforma do sistema educacional baiano.  

Plataforma política do Deputado Luis Eduardo Magalhães, apesar do infarto que 

vitimou o então candidato a governador, no dia 21 de abril de 1998, no mandato do 

Governador César Borges (1998 – 2002) levou-se adiante as suas idéias. Em 

homenagem ao político, Colégios Modelos foram implantados33, segundo discurso 

oficial, primando pela tecnologia na área educacional, com o propósito de construir 

centros de excelência na educação pública, revelando as disparidades de incentivos 

educacionais que as escolas baianas estariam expostas dali em diante34.  

 

4.1. Projeto de Educação da Bahia 

 

Há dubiedade na denominação do Programa em questão. Através dos registros de 

empréstimos do Banco Mundial, identifica-se a denominação Projeto Bahia. Em 

diversos documentos encontramos o termo Projeto de Educação da Bahia, com 

vinculação ao Programa Educar para Vencer. Entendemos que se trata de um 

projeto amplo, que possui diversas formas de atuação e constitui-se em um 

                                                                                                                                                   
vida pública do Deputado Luis Eduardo Magalhães e a importância dos seus ideais para a construção do futuro 
do Brasil; Terceiro lugar: BARREIROS NETO, J. A importância do legado do Deputado Luis Eduardo 
Magalhães para a construção do futuro do Brasil . Material disponibilizado em 
www.uniredebahia.com.br/premioluiseduardo/ 
33 A construção das escolas-modelo já constavam no PIP Fase I - Projeto de implementação do Projeto de 
Educação da Bahia, no componente de ampliação da rede estadual do ensino médio. Todo o curso foi assumido 
pelo Governo do Estado, ou seja, sem a participação dos recursos do BIRD. Estas escolas estão localizadas em 
29 municípios: Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antonio de Jesus, Gandu, Canavieiras, Ilhéus, Itabuna, 
Eunapólis, Porto Seguro, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Paulo Afonso, Ipiaú, Jequié, Itapetinga, Juazeiro, 
Itaberaba, Brumado, Camaçari, Salvador, Vitória da Conquista, Irecê, Xique-Xique, Ibotirama, Caetité, 
Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Senhor do Bomfim e Guanambi. Fonte: PIP-I e ESCOLAS estaduais que ofertam 
exclusivamente o ensino médio regular – Bahia -2007. Disponível em 
<http://www.sec.ba.gov.br/sabe/escolas.pdf>, Acesso em 10 de abril de 2009. 
34 O Programa Educar para Vencer foi, então, implantado sob responsabilidade do Deputado Eraldo Tinoco, 
Secretário da Educação no Governo César Borges e representante do Partido da Frente Liberal na discussão da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. 
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programa “guarda-chuva” que abrange o Projeto de Regularização do Fluxo Escolar. 

Conforme se constata através do trecho abaixo: 

O Educar para Vencer esteve estreitamente ligado ao Projeto de 
Educação da Bahia (Projeto Bahia), que contou com recursos de 
empréstimo do Banco Mundial.35 

 

O Projeto de Educação da Bahia divulga como objetivos promover a melhoria da 

qualidade do ensino através do fortalecimento das escolas e instituições envolvidas, 

em consonância com a implantação do FUNDEF; promover o processo de 

municipalização das escolas fundamentais estaduais e dar prioridade ao 

fortalecimento da gestão educacional nos diversos níveis. Foi concebido para ser 

implementado em duas fases: Projeto I (correspondente ao triênio 2001 a 2003) e 

Projeto II  (correspondente ao triênio 2003 e 2006). O Governo do Estado da Bahia, 

visando o financiamento das atividades previstas no Plano de Implementação do 

Projeto - PIP36, assinou o Acordo de Empréstimo número 4592-BR com o BIRD37, 

correspondente à sua primeira fase, intencionando atingir as metas estabelecidas 

para o alcance dos três macro-objetivos: a melhoria do ensino fundamental e médio, 

a ampliação do acesso ao ensino médio e o fortalecimento da gestão educacional. 

 

O montante total para aplicação das ações do Projeto I foi na ordem de cento e 

dezesseis milhões de dólares americanos (US$ 116,000,000.00), sendo que o BIRD 

assumiu a parte de sessenta e nove milhões e seiscentos mil dólares americanos 

(US$ 69,600,000.00), na ordem de 60% do total de recursos, e o Governo da Bahia 

entrou com a contrapartida de quarenta e seis milhões e quatrocentos mil dólares 

americanos (US$ 46,400,000.00), correspondente à 40% do total. Ao Projeto II38 foi 

destinado o montante total de cem milhões de dólares americanos (US$ 

100,000,000.00), sendo sessenta milhões (US$ 60,000,000.00) do Banco Mundial e 

                                                
35 BAHIA, SEPLAN, 2006, p. 32 
36 PIP – Plano de Implementação do Projeto. Documentos-base elaborados em cada fase do Projeto de Educação 
da Bahia. Tem como proposta registrar, após as modificações, as diretrizes assumidas em sua versão final, as 
estratégias e procedimentos observados na implementação, os custos previstos e os cronogramas físico-
financeiros. Denominados PIP fase I e PIP fase II. 
37 Assinado o acordo em 12 de fevereiro de 2001. Data de encerramento em 30 de junho de 2003. 
38 Assinado o acordo em 15 de dezembro de 2003, e finalizado no ano de 2006. 
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quarenta milhões (US$ 40,000,000.00) do Governo da Bahia, 60% e 40%, 

respectivamente.39 A estrutura daí resultante foi a seguinte: 

 

 

Figura 1. Estrutura do Projeto de Educação da Bahia. (formulada pela autora) 

 

A primeira fase, Projeto I, foi constituída por seis subprogramas, ou seja, o 

Programa Educar para Vencer era composto por seis subprogramas integrados e 

articulados: (1) Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, através de aceleração de 

aprendizagem; (2) a certificação de diretores escolares; (3) o fortalecimento da 

gestão e autonomia educacional, com a divulgação de planos de desenvolvimento 

escolar estratégicos PDE - Plano de Desenvolvimento da Escola (financiados por 

transferências diretas de fundos e o treinamento de secretários municipais); (4) 

Desenvolvimento de professores através da educação a distância; (5) Avaliação do 

desempenho dos estudantes de escolas públicas; (6) PEI (programa enriquecimento 

instrumental para a aprendizagem e técnicas de estudo). A partir de 2003, que 

coincide com a segunda fase, a SEC iniciou novos projetos, dentre eles os que 

                                                
39 Dados relacionados aos montantes dos empréstimos encontrados no site 
http://www.sec.ba.gov.br/projetos_especiais/projeto_bahia.htm, disponível em 07 de agosto de 2008. 
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tratam da integração escola e comunidade, inclusão social, orientações curriculares 

e ações quanto à capacitação dos profissionais de educação40.  

 
Entre as ações das políticas relacionadas com a reforma educacional brasileira dos 

anos 90, detecta-se a transferência da educação infantil e séries iniciais do nível 

fundamental dos governos estaduais para as esferas municipais, cuja preparação 

dos municípios fez parte das ações do PEV. No Estado da Bahia, o resultado dessas 

ações ficou conhecido como Programa Inter-Redes41, condizente com a nova LDB e 

executado pelo FUNDEF, estimulando a rápida municipalização da educação pública 

fundamental. 

Quanto ao financiamento do projeto, há uma situação intrigante que não é bem 

explicada relacionada ao acordo direto entre o governo do Estado da Bahia e o 

Banco Mundial para o financiamento do Projeto de Educação da Bahia ou Programa 

Educar para Vencer, dado que a política de empréstimos era concentrada na esfera 

federal, a exemplo do FUNDESCOLA, com empréstimos firmados diretamente entre  

o MEC e o BIRD, tendo como objetivo melhorar resultados educacionais das 

crianças matriculadas em escolas públicas de 1° grau nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro Oeste.O acordo para o Projeto de Educação da Bahia é uma das situações42 

cujos critérios não são evidentes. Recentemente o Banco Mundial divulgou um 

documento que expõe a política de empréstimos voltados aos Estados43. 

Nos últimos acordos com o Banco Mundial, os empréstimos eram firmados com o 

Governo Federal, entretanto, na nova política do organismo os financiamentos são 

direcionados aos Estados para o atendimento de prioridades em conformidade com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o Banco Mundial,  

Este novo programa, voltado predominantemente para os estados, é 
caracterizado por um “senso de oportunidade baseado em princípios” 
no qual os governadores que estiverem interessados em trabalhar 

                                                
40 Fonte: BAHIA. Secretaria do Planejamento – SEPLAN. Bahia: por uma escola pública de qualidade – 

relatório final. Salvador: Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP/UFBA, 2006. 
41 BAHIA. Secretaria do Planejamento. Bahia: por uma escola pública de qualidade –Relatório Final. 
Salvador: Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP/UFBA, 2006 
42 Os Estados do Ceará e de Pernambuco também tiveram condições de empréstimos para educação básica 
simultaneamente ao FUNDESCOLA. (SILVA, C.2005). 
43 BANCO MUNDIAL. Estratégia de Parceria com o Brasil (2008 – 2011). Disponível em < 
http://siteresources.worldbank.org/BRAZILINPOREXTN/Resources/3817166 220388091471/EPBrasil2008.pdf 
> Acesso em 14 de abril de 2008. 
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com o Banco definem suas prioridades e a instituição responderá 
apresentando um conjunto bem articulado de princípios (apoiados 
em trabalho analítico e experiência no Brasil e no estrangeiro). A 
experiência inicial mostra que esse modo de proceder leva a uma 
assistência de alta qualidade do Banco em relação aos desafios 
paradigmáticos e que a forte sustentação política resulta na redução 
de muitos obstáculos à implementação. Nesse cenário em rápida 
transformação um “plano de quatro anos” faz pouco sentido. Assim a 
EPP [Estratégia de Assistência com o Brasil] se concentra na 
definição das normas de engajamento e descreve algumas das 
principais ações que estão previstas para os próximos dois anos. 
(BANCO MUNDIAL, 2008, p.11) 

A redução de empréstimos ao Governo Federal, caracterizados por serem em 

grandes volumes monetários – e o aumento de financiamentos de pequeno e médio 

porte para governos estaduais e municipais, concentrados em infra-estrutura e no 

âmbito social, constitui a nova estratégia adotada pelo Banco Mundial até o ano 

201144. Terão prioridade os projetos identificados pela rápida atuação e reduzido 

investimento, concentrados na melhoria da qualidade dos gastos públicos, em 

questões sociais e ambientais. Os financiamentos estarão voltados para 

complementos da ação do Governo Federal. A estratégia focará áreas que, segundo 

o Banco Mundial, ainda necessitam de uma combinação de conhecimento e 

financiamento para possibilitar o desenvolvimento local (BANCO MUNDIAL, 2008). 

O Programa Educar para Vencer foi concebido como um programa de reforma 

educacional, em 1999, e lançado em agosto do ano 2000. Considerado um projeto 

de grande porte e de longo prazo para a área educacional do Estado, foi definido, na 

propaganda oficial, como uma arma "revolucionária" que viria garantir a melhoria 

geral da qualidade da educação. O programa engloba quatro projetos articulados e 

três ações estratégicas considerados prioritários pela Secretaria Estadual da 

Educação, entre eles, o Projeto de Regularização do Fluxo Escolar (PRFE) que visa 

combater o problema de grande parte do alunado que cursa séries defasadas em 

relação à idade. O projeto envolveu até o ano 2006 mais de 262 mil estudantes. 

A Capacitação do Corpo Docente deu-se, inicialmente, com um processo de 

educação a distância, através de um consórcio de universidades e com tecnologia 

da Universidade Federal de Santa Catarina para garantir aos professores regentes 

de classe a escolaridade universitária de licenciatura plena, tanto na modalidade a 

                                                
44 Idem. 
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distância quanto presencial. Outra ação implementada no item valorização do 

magistério é o Sistema de Certificação Ocupacional ou Profissional, desenvolvido 

em parceria com a Fundação Luis Eduardo Magalhães - FLEM, que certifica 

dirigentes escolares e professores alfabetizadores. 

O Fortalecimento da Gestão Escolar contou com a realização de concurso para 

diretores e vices-diretores das escolas. Os aprovados são capacitados pela SEC e 

assinam contratos de gestão para o cumprimento das metas educacionais 

específicas de cada escola. Em relação à Avaliação Externa do Ensino, um convênio 

com a Universidade Federal da Bahia periodicamente realiza o diagnóstico da 

educação. No final do ano 1999 foram avaliados mais de 100 mil estudantes da 4ª à 

8ª séries do ensino fundamental. No ano 2004, o Programa avaliou 251.382 alunos, 

cujos resultados foram divulgados de forma restrita. 

Entre as ações estratégicas tem-se o Aprimoramento do Ensino Médio e 

Profissionalizante, cujo objetivo é ampliar o número de vagas neste nível de ensino. 

A Teoria da Modificabilidade Cognitiva Estrutural – método do pedagogo israelense 

Reuven Feuerstein – foi implementada em larga escala através do Programa de 

Enriquecimento Instrumental (PEI). Para tanto, alguns educadores baianos foram 

preparados mediante curso para a aplicação do método em outros professores e 

estudantes.  

O Programa Educar para Vencer foi, inicialmente, implementado em 45 municípios 

e, até o ano 2006, esteve presente em 293 municípios, propondo uma nova forma 

de articulação com estes que passariam a operar dentro de padrões uniformes de 

equipamentos e materiais básicos e de qualidade (oferecidos pelo Programa), 

estruturando e adequando as unidades municipais de educação, de forma a 

capacitá-las a assumir responsabilidades crescentes no processo de 

municipalização da educação. A capacitação dos municípios ocorreu através de um 

programa com um componente gerencial/operacional e outro de mobilização e 

instrumentalização das comunidades para definição de prioridades, 

acompanhamento e controle da execução das políticas públicas. 

Através do Programa de Fortalecimento da Gestão e Autonomia escolar, nota-se 

uma intenção de reformulação do papel do governo estadual para o de fornecedor 
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de assistência técnica e administrativa para as unidades escolares públicas 

(estaduais ou municipais), o que constitui uma das bases desse programa, com uma 

ênfase na correção da distorção idade/série.  

A tabela a seguir apresenta os dados divulgados em relatório da Secretaria Estadual 

do Planejamento - SEPLAN, sobre o quantitativo de atendimentos dos projetos 

relacionados ao PEV: 

Tabela 3 
Programa Educar para Vencer 

 

Fonte: BAHIA. Secretaria do Planejamento. Bahia: por uma escola pública de qualidade – 
Relatório Final. Salvador: Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP/UFBA, 
2006. p.39 

Podemos ressaltar que, entre os subprogramas que tiveram início no ano de 1999, 

os primeiros a serem colocados em prática foram os de avaliação de desempenho e 

implementação do PEI, como constatado na tabela acima.  

O PEV, para ser implementado em um determinado município, tinha como requisito 

que esse município fosse integrante do Programa Faz Cidadão45, possibilitando 

articulações de ações que, no campo educacional, estão relacionadas ao patrocínio 

                                                
45 O Programa Faz Cidadão constitui uma iniciativa introduzida em 1998 pela SEPLAN, que propõem 
intervenções múltiplas integradas para melhorar o padrão de vida nos 100 municípios mais pobres do Estado, 
para ampliar o desenvolvimento na área de saúde e educação. A participação do município nesta primeira fase do 
Educar para Vencer partia da abrangência estratégica das áreas atendidas por este programa. 
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de campanhas de matrículas em grande escala, pagamento aos pais para manterem 

seus filhos na escola e o fornecimento de transporte escolar, merenda e livros.  

Entre as prioridades do PEV, está o Projeto de Regularização do Fluxo Escolar. São 

utilizadas propostas de técnicas de aceleração de aprendizagem para adequar os 

alunos que estão em séries defasadas em relação às suas idades, aplicadas, 

inicialmente, em pouco mais de duas mil classes em quarenta e cinco municípios. 

Está, portanto, articulado ao processo de municipalização da educação, ou seja, a 

descentralização da atuação no ensino fundamental para as instâncias municipais.  

Há críticas contundentes em relação à forma como este processo está ocorrendo. O 

relatório de 1999 do escritório regional do UNICEF (Bahia e Sergipe) indica que há 

professores mal capacitados e mal remunerados, sobretudo na área rural, além da 

falta de infra-estrutura e apoio pedagógico46. O número de matrículas no ensino 

fundamental já é maior no conjunto dos municípios do que no Estado, 59,6% contra 

35% do total47. Concomitantemente ao desenvolvimento do PRFE, a Secretaria da 

Educação do Estado faz o atendimento da "demanda explosiva"48 do ensino médio. 

Em número de matrículas, o Estado assume, atualmente, 75,1% do total para este 

nível de ensino e os municípios 24,9%.    

Há diversos projetos e ações implementadas no Estado da Bahia. Entre elas, 

citamos o FUNDESCOLA que é financiado por recursos federais originários de 

empréstimo do Banco Mundial e que tem como missão promover a eficácia, 

eficiência e equidade no ensino fundamental público nas regiões norte, nordeste e 

centro-oeste, no intuito de promover um avanço da qualidade das escolas do ensino 

fundamental e proporcionar a permanência adequada das crianças deste nível de 

ensino, mellhorando a escolaridade no país.  

O Estado da Bahia conta com um grande número de ações e estratégias que 

buscam a melhoria da qualidade educacional sem que, infelizmente, o quadro de 

baixa permanência e aprendizagem esteja sendo revertido.  

                                                
46 BAHIA EM DADOS. Suplemento especial da Gazeta da Bahia em 2001 
47 Dados da SAEB, 2001. 
48 Termo indica a rápida expansão da oferta de vagas estaduais no ensino médio, decorrentes das ações do 
Projeto de Educação da Bahia, foi estimada a criação de 50.000 vagas em 2001.  
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4.2 O Projeto de Regularização do Fluxo Escolar 

 

Diante do contexto do processo de universalização do ensino fundamental no mundo 

e no Brasil, discutido na Tailândia em 1990, e alinhado às metas educacionais 

mundiais para o ensino, o Governo do Estado da Bahia, durante o mandato do 

governador César Borges, tendo como Secretário da Educação Eraldo Tinoco, 

propôs o Programa Educar para Vencer, cujo propósito é elevar a qualidade da 

educação na Bahia. 

O Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, que integra o Programa Educar para 

Vencer, foi concebido em 1999, implantado no ano 2000 nos segmentos de 1ª à 4ª e 

de 5ª a 8ª séries49 junto à Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM) para ser 

desenvolvido na rede pública de ensino. O centro técnico deste projeto foi a 

Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM que disponibilizava equipes de 

educadores formadas por profissionais terceirizados, preparados para orientar o 

projeto nas diversas áreas de atuação. Trata-se de um projeto prioritário do PEV, 

formado por um conjunto de ações para elevar a qualidade da educação. O aluno 

que cursa a série não correspondente à sua idade é integrado, considerando que a 

idade regular para o ensino fundamental é de 7 a 14 anos, segundo definição do 

MEC. 

Paralelamente à execução dos projetos, o PEV, no seu conjunto, foi acompanhado 

pelo Projeto de Avaliação Externa que, periodicamente, elaborou diagnósticos da 

educação na Bahia, seja no aspecto do aprendizado, seja no aspecto da 

administração escolar. Tais dados foram utilizados na avaliação dos financiadores 

do projeto: o Banco Mundial e o BIRD. A avaliação externa foi realizada por 

convênio com o Centro de Estudos Interdisciplinares para o Setor Público – ISP (o 

responsável técnico) com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão – 

Fapex. Os dados, entre 1999 e 2004, serviram de base para orientação dos 

investimentos feitos pela SEC. 

                                                
49 Haviam dois projetos de Regularização do Fluxo até dezembro de 2002 (1a à 4a séries e 5a à 8a séries), 
independentes administrativa, gerencial e operacionalmente. Em janeiro de 2003 realizou-se a fusão dos 
projetos, buscando a otimização do processo, uniformizando as ações, através de novos padrões, facilitando a 
articulação junto aos municípios. Informações disponíveis no site <www.sec.ba.gov.br/ 
educarparavencer/fluxo.htm > disponível em 30 de novembro de 2007 
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O PRFE foi idealizado pelo educador João Batista Araújo e Oliveira que é PhD em 

educação pela Florida State University, professor nas Universidades de Stanford, 

nos Estados Unidos, e na Universidade de Borgonha, na França. Possui  

experiência em serviços educacionais no Brasil e em outros países do mundo e 

ocupou várias posições profissionais: foi funcionário do Banco Mundial, em 

Washington, e da Organização Internacional do Trabalho - OIT em Genebra. Ocupou 

diversos cargos públicos, entre os quais Diretor do IPEA50 e Secretário Executivo do 

Ministério da Educação e Cultura, na gestão do ministro Paulo Renato de Souza, no 

Governo Fernando Henrique Cardoso. 

Mentor de reformas educacionais em diversos estados e municípios do Brasil, nos 

últimos 10 anos vem se dedicando ao desenvolvimento de programas de ensino 

para alunos defasados. Idealizou o programa de aceleração e correção do fluxo 

escolar Acelera Brasil, do Instituto Ayrton Senna. Autor de vários Programas de 

Aceleração da Aprendizagem implementados por diversos estados brasileiros. Entre 

suas realizações, a concepção do Programa de Alfabetização do Partido da Frente 

Liberal - PFL51, desenvolvido entre os anos 2000 e 2001, testado no ano 2002 e, a 

partir do ano letivo 2003, passou a ser implementado em diversos municípios sob a 

administração do PFL. Em 2004 o Programa foi adotado nas redes estaduais da 

Bahia e de Sergipe. É autor de livros sobre educação, entre eles A Pedagogia do 

Sucesso e Ensinar e aprender52. Desenvolveu, também, Programas de Gestão 

Municipal da Educação e de Gestão Escolar em estados e municípios. Hoje é 

presidente da JM Associados e do Instituto Alfa e Beto, consultor de ONGs e 

governos53. 

Caminhando junto à perspectiva das tendências e necessidades do setor industrial 

no plano da educação e formação técnico-profissional, segundo Frigotto (2001), o 

trabalho de Oliveira reflete o ideário dos empresários que, após análise do 

esgotamento do modelo fordista de produção e do trabalho, buscam caracterizar a 

especificidade da nova base técnica vinculada à microeletrônica e à informática. Na 

                                                
50 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
51 PROGRAMA Alfabetização de Crianças. Disponível em <http://www.pfl.org.br/alfabetizacao/propostas.asp> 
Acesso em: 21 de novembro de 2004 
52 OLIVEIRA, João Batista Araújo e. A Pedagogia do Sucesso. 4. ed. São Paulo: Saraiva/Inst. Ayrton Senna, 
2000; OLIVEIRA, J.B.A.; CHADWICK, C. Aprender e ensinar. São Paulo: Global, 2001. 
53 OLIVEIRA, João Batista Araújo e. A Pedagogia do Sucesso. 4. ed. São Paulo: Saraiva/Inst. Ayrton Senna, 
2000. 
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questão educacional aponta-se uma sólida educação básica geral como nova 

estratégia industrial. 

Neste sentido, buscando influenciar as políticas educacionais do governo, o Instituto 

Herbert Levy, da Gazeta Mercantil, e a Fundação Bradesco encomendaram ao 

profissional em destaque e a Cláudio de Moura Castro, economista, a coordenação 

de um documento sobre Educação Fundamental e Competitividade Empresarial54,  

uma proposta para o governo, situando a escola básica como dever fundamental do 

Estado. O referido documento apresenta diferentes maneiras para as empresas 

colaborarem com o poder público na educação básica e para o tipo de educação 

demandada para estas mesmas empresas. As idéias que norteiam tal documento 

baseiam-se nos princípios de qualidade total e competitividade, áreas incompatíveis 

com a educação e a saúde no setor público. Trata-se de uma pressão 

neoconservadora para que a escola pública, assim como a saúde, seja avaliada nos 

parâmetros da produtividade e eficiência empresarial (FRIGOTTO, 2001). 

Segundo Oliveira (2000), as causas da defasagem entre idade e série podem ser 

“mensuradas” através de fatores como repetência, abandono, entrada tardia na 

escola e evasão. A repetência é vista como principal causa do atraso escolar, pois 

em média 30% dos alunos são reprovados. A cultura da repetência é tão presente, 

que pode ser notada mesmo nas séries adiantadas e no ensino superior. A 

promoção automática não resolve a questão, porque, ao final de um determinado 

ciclo, o aluno acaba sendo reprovado. Quanto ao abandono, refere-se aos alunos 

que se matriculam no início do ano e deixam a escola, possivelmente regressando 

no ano seguinte, normalmente como resultado de causas de natureza econômico-

social. Esta é considerada pelo idealizador do projeto como uma repetência branca, 

pois o aluno sai da escola antes do fim do ano por não se adaptar à mesma. 

Segundo o mesmo autor, acontece a evasão quando o aluno deixa a escola e não 

mais retorna. Cada aluno, antes de evadir, fica em média 8,5 anos na escola. 

Oliveira (2000) afirma que 

                                                
54 João Batista Araújo de Oliveira, no momento da confecção do documento acima citado, servia à OIT em 
Genebra e esteve ligado durante vários anos à FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao 
Ministério de Ciência e Tecnologia. 
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Na prática, os alunos são expulsos ou se expulsam da escola, seja 
porque não fizeram grandes progressos, seja porque a idade exige 
que eles comecem a trabalhar.(OLIVEIRA, 2000, p.25) 

Além dessas causas que orbitam a cultura da repetência, identifica-se outros pontos, 

como a postura dos professores, o currículo, o material, o tempo de estudo e a 

adequação das instalações físicas e transporte. Consideramos que há um 

descompasso entre a cultura da sala de aula e a cultura de onde provêm os alunos 

que se encontram em situação de risco. Entendemos, portanto, ser este um fator de 

grande relevância. 

Entre os pontos apresentados por Oliveira (2000), temos a comparação em relação 

aos países desenvolvidos, onde o conceito de escola eficaz demonstra influenciar o 

desempenho dos alunos, particularmente aqueles de nível sócio-econômico 

desfavorecido. Partindo deste ponto, as escolas da rede pública estadual iniciaram 

um processo de reestruturação da gestão, no qual os princípios da escola eficaz 

otimizariam o desempenho dos alunos e professores e a participação da 

comunidade. Analisando os custos da repetência, o projeto adquire apelo político, 

considerando o investimento total no ensino fundamental e, ainda, que o Brasil 

desperdiça 40% do que se investe neste nível de ensino. Seria necessário oferecer 

21 anos de escolaridade média para que os alunos concluíssem o ensino 

fundamental. Hoje essa média é de 12 anos entre os alunos repetentes, segundo o 

autor, o qual cita que 

A repetência causa prejuízos vultosos à economia. Uma força de 
trabalho com menor nível de escolaridade ganha menos, produz 
menos e, dessa forma, afeta a produtividade das empresas e do 
país. Alunos que levam doze a dezesseis anos para concluir a 
oitava série dificilmente prosseguirão seus estudos, se é que vão 
concluir o ensino fundamental. Estarão condenados ao mercado 
informal, sem ter nem mesmo chance de um mínimo de experiência 
no setor formal. A exclusão da escola leva à exclusão do mundo do 
trabalho.(OLIVEIRA, 2000, p.32) 

Pensando nas diversas formas para solucionar a repetência escolar, Oliveira 

entende como fatores que mantêm os elevados índices de repetência: a 

cumplicidade dos educadores e dirigentes escolares quanto à cultura da repetência 

que, para estes, não geram conseqüências negativas, mas um jogo de empurra; a 

falta de pressão qualificada sobre políticos e governantes que reagiram bem à 

universalização do acesso ao ensino fundamental com a demanda por vagas, 
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embora o tema requeira uma intervenção interna considerada politicamente 

arriscada; a falta de atenção das autoridades quanto à forma como se gasta no 

social, mesmo que embasada na forma da lei; a falta de dados e de meios de 

cobrança sobre oferta e demanda e qualidade da educação, cujos dados eram 

distorcidos pelas questões mais visíveis (falta de vagas e evasão escolar), 

camuflando dados referentes à repetência, sem possibilitar impacto de políticas 

públicas (OLIVEIRA, 2000). 

A partir da conferência de Jomtiem, na Tailândia, em 1990, municípios e estados se 

debruçaram sobre a respectiva realidade educacional. Segundo Oliveira (2000), 

eliminando-se a questão da falta de vagas, a repetência ocupa lugar de destaque no 

tema rendimento escolar da rede pública de ensino. A busca de soluções para a 

repetência direciona-se para dois segmentos: as intervenções incrementalistas – 

soluções corretivas partindo da própria escola e dos recursos convencionais – e as 

intervenções emergenciais que procuram isolar o problema para tratá-lo de forma 

intensiva e focalizada. 

Entre as soluções “incrementalistas”, Oliveira (2000) aponta que, além da questão 

pedagógica, a repetência é um problema econômico, político e cultural. Assim, um 

método pedagógico sozinho não resolveria a questão, que depende da forma como 

será aplicado através de investimentos no treinamento de professores, reorientando 

seu papel e sua qualificação. Indicando como solução as intervenções 

“incrementalistas”, Oliveira (2000) acredita na mudança do ensino na sala de aula, 

sem separar os alunos repetentes ou com maiores dificuldades, através de uma 

abordagem global utilizando métodos de ensino, capacitação do professor e 

avaliação. Entre os modelos utilizados, Oliveira cita a avaliação do projeto Alfa55 

(feita pela Fundação Carlos Chagas) que foi implementado no início dos anos 70 e 

parte da década de 80, quando foi elevado o nível de expectativa do projeto em 

torno do professor, valorizando-o e reconhecendo-o como centro do processo da 

reforma educativa. O nível de exigência em relação ao estudo, preparação e 

dedicação foi inadequado pela limitação do apoio à sua implementação a longo 

                                                
55 O projeto Alfa foi desenvolvido e implementado em diversos municípios no final dos anos 70 e início dos anos 
80, sob a liderança de Ana Maria Poppovic. Este projeto reconhecia a realidade do ensino, tentando torná-la 
eficaz. Voltado para os professores, visava a sua ação em sala de aula, capacitando-os simultaneamente ao que 
implementam nas suas salas de aula. Seu problema, segundo a avaliação da FCC, foi tratar os alunos de forma 
igual, sem saber lidar com os multirepetentes (OLIVEIRA, 2000). 
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prazo. 

Aponta-se no PRFE, como forma de solucionar a questão dos índices de repetência, 

as intervenções “incrementalistas” que pontuam soluções tendo o professor como 

primeiro alvo, incumbido de variar as técnicas pedagógicas e suas abordagens: 

[...] o desafio desta estratégia é institucionalizar iniciativas que, 
normalmente, dependem da boa vontade, espírito de sacrifício ou 
criatividade de um professor ou orientador educacional bem 
preparado. Ou seja, transformar os raros casos de desempenho 
exemplar [...] em padrão de rotina profissional, dentro de um universo 
de professores que não estão convencidos de que a repetência é 
problema deles e que nem sempre estão aptos a lidar com esse tipo 
de questão.(OLIVEIRA, 2000, p.38) 

A perspectiva de transferência de responsabilidade dos problemas para a 

comunidade escolar (o gestor, o professor e o aluno) é perceptível no pensamento 

exposto. O professor aqui é parte do problema, aquele que mantém e reproduz a 

repetência escolar. Nesta proposta, o professor será ponto chave da missão de 

mudança da percepção do aluno, o que se verifica no PRFE. Entretanto, em vez de 

auxiliar de fato na sua formação, preocupa-se em capacitá-lo pragmaticamente para 

a prática do projeto no prazo requisitado. 

Utilizando dados do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), de 

1995, Oliveira coloca que não há diferenças no desempenho de alunos da 1ª à 4ª 

série ao se avaliar duas situações: alunos com professores que cursaram o ensino 

médio e alunos com professores que possuem curso superior. Assim, independente 

da duração, os cursos de Magistério e de Pedagogia não preparam o professor 

adequadamente para ensinar.  Estes dados ainda confirmam que 75% dos 

professores indicaram ter recebido treinamento, o que coloca a eficácia das políticas 

e práticas de capacitação de professores com um impacto negativo. Sobre este 

assunto, o autor afirma: 

A eficácia de estratégia de capacitação de professores depende 
fundamentalmente de sua vinculação com o plano de trabalho de cada 
escola e de cada professor, em face das carências específicas 
reveladas através de problemas de desempenho do professor e de 
seus alunos.(OLIVEIRA, 2000, p. 44) 

A observação indica que os cursos oferecidos surtiram efeito nos professores de 

forma diferenciada, variando a partir de suas motivações quanto à escola e aos 
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alunos. Entre as intervenções propostas, uma das soluções discutidas por Oliveira 

(2000) sobre a correção do fluxo escolar é a questão da promoção automática que 

provoca fascínio na administração educacional por conta do apelo político e prático. 

Com um decreto, o fluxo escolar seria corrigido e, magicamente, as características 

que refletem a má qualidade do ensino nos países subdesenvolvidos seriam 

modificadas para um patamar elevado. 

Cita-se como argumento de defesa da promoção automática que 

A repetência não funciona porque a aprendizagem é um processo 
continuo. Portanto é preciso deixar o aluno continuar até o final do 
processo e só avaliá-lo nessa oportunidade [...] A repetência aumenta 
a evasão. Ora, como a promoção automática elimina a repetência, 
(aparentemente) ela contribui para diminuir a evasão e resolve dois 
graves problemas ao mesmo tempo" .(OLIVEIRA, 2000, p. 47) 

Contra estes argumentos, Oliveira (2000) afirma que não há dados da SAEB para 

verificar o impacto da promoção automática ao final de um determinado período de 

ciclo de estudos. Como não se têm uma resposta conclusiva, o autor demonstra  

preocupação em relação à idéia de que a promoção automática promoveria o 

aumento da aprendizagem. E, caso esta forma fosse implantada deveria ser através 

de uma política adequada de promoção, tendo em vista a reestruturação do currículo 

em etapas, o acompanhamento contínuo dos alunos – com recuperação por final de 

unidade letiva –, o uso de materiais suplementares pelos alunos com maiores 

dificuldades, um treinamento especializado dos professores e uma avaliação externa 

para assegurar que o aluno (independente do fluxo) cumpriria as expectativas 

fixadas pelo poder público para o Projeto.  

No extremo das soluções “incrementalistas”, Oliveira (2000) propõe as classes 

especiais para alunos repetentes como solução emergencial através de um ensino 

adequado ao nível dos conhecimentos prévios dos alunos, seu ritmo e motivação. 

Mesmo não direcionando essa questão diretamente ao PRFE, verifica-se uma 

identificação quanto às semelhanças entre suas principais características. Não se 

sabe se este projeto defende implicitamente a promoção automática ou se está 

sendo vinculado à idéia de que cabe ao professor dar a resposta final. 

Quanto às intervenções emergenciais, o problema colocado por Oliveira é que essas 

iniciativas de classes especiais, apesar dos efeitos satisfatórios entre professores e 
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alunos, minguam por falta de apoio e sistematização, pois dependem da motivação 

e da qualidade do professor, já que estas estratégias são artesanais e sem 

padronização (o que evita sua disseminação/continuidade). A partir dessas 

discussões, a correção do fluxo escolar é apresentada como proposta alternativa, 

através da qual: 

[...] se pretende oferecer não apenas uma forma alternativa ou 
adicional ao que já existe, mas um conceito potencialmente capaz 
de alterar as causas do problema da repetência crônica, ao mesmo 
tempo em que ataca, concretamente, os problemas dos repetentes 
crônicos. [...] consiste em buscar alterar a cultura e prática 
pedagógica da repetência e ao mesmo tempo contribuir para 
regularizar de forma adequada (idealmente) definitiva o fluxo 
escolar. (OLIVEIRA, 2000, p.55) 

Nesta proposta de correção do fluxo, a hipótese de trabalho consiste em esclarecer 

que o problema da repetência deriva de uma cultura pedagógica que se transformou 

em política educacional, que atribui os problemas da aprendizagem à pobreza e à 

falta de interesse dos alunos e estes próprios também se convenceram do fato. 

Partindo deste pressuposto, ao recusar a cultura da repetência e suas implicações, a 

política de correção do fluxo escolar não aceita a aprovação maciça, defende o 

redirecionamento, em quatro anos, do foco da política educacional na regularização 

do fluxo, eliminando a repetência endêmica. Propõe-se a não aceitar a repetência 

como fato usual. Seria regular o fluxo quando o aluno fosse promovido de série ou 

ciclo em função do domínio dos objetivos pedagógicos e não através de promoção 

automática. 

O instrumento estratégico para alcançar as propostas da correção do fluxo é a 

Aceleração de Aprendizagem, caracterizando a proposta pedagógica que no 

contexto baiano recebe a denominação de Projeto de Regularização do Fluxo 

Escolar. Partindo dos princípios fundamentais, busca-se estruturar o PRFE 

inspirando-se nos modelos já implantados por João Batista de Oliveira, como o 

Acelera Brasil do Instituto Ayrton Senna. O PRFE foi elaborado por Oliveira, 

enquanto consultor do projeto, com o objetivo de permitir aos alunos romper o 

círculo vicioso da repetência e acelerarem seus estudos. Entre as características 

fundamentais do projeto, adequando a realidade dos estados e municípios às salas 

de aula, temos a proposta política, a experiência gerencial e os objetivos claros. 



 107 

Na proposta política, para eliminar a repetência, busca-se o envolvimento de 

lideranças políticas através do compromisso de regularizar o fluxo escolar no 

período ideal do mandato, ou seja,  quatro anos. Desta forma, Oliveira coloca que 

não se trataria meramente de uma iniciativa pedagógica para acelerar a 

aprendizagem, mas de se implementar políticas para a educação, modificando 

culturalmente as Secretarias de Educação e as escolas. “O programa requer então 

tempo para implementar e fazer sentir os seus efeitos” (OLIVEIRA, 2000, p.65). 

Assim, sua necessidade estaria assumida publicamente como prioridade do 

governo. 

O projeto de correção do fluxo escolar, segundo Oliveira (2000), precisa ser 

gerenciado profissionalmente e em sintonia com os seus itens, recrutando-se, dentro 

do sistema educacional, professores que estejam envolvidos com o mesmo, ou um 

profissional fora do sistema educacional que viabilize a prioridade política. As 

propostas devem ser claras e fundamentais, direcionadas aos alunos 

multirepetentes, com duas ou mais reprovações. O sucesso do aluno e todo o mais 

(professores, materiais e recursos de toda ordem) é subordinado ao objetivo de o 

aluno “dar certo”, ou seja, concluir a 8ª série e alcançar o nível médio.  

As propostas devem possibilitar uma duração limitada e programada do Projeto, que 

não deve ultrapassar mais de quatro anos na rede estadual ou municipal, e dois 

anos, no máximo, em cada escola, evitando a criação de classes repetentes. O 

sucesso do projeto é o seu “desaparecimento” em quatro anos – com o fluxo 

regularizado – e a habilitação da maioria dos alunos à equivalência da média 

nacional do SAEB56.  

O PRFE constitui a base da reforma da educação no estado da Bahia57 com 

pretensão de regularizar a situação de distorção idade-série até o ano 2003. No 

segundo volume da Memória Técnica (2001), afirma-se que:  

                                                
56 Em 1999, a SAEB apresentava como média de proficiência em língua portuguesa no Brasil: 4ª do E.F. 170,7 e 
8ª do E.F. 232,9. Em 2001, 4ª do E.F. 168,3 e 8ª do E.F. 235,2. No ano de 2005, 4ª do E.F. 175,5, 8ª do E.F. 
231,9. A média da Bahia neste mesmo período, 1999, 4ª do E.F. 160,7 e 8ª do E.F. 229,2. Em 2001, 4ª do E.F. 
149,5 e 8ª do E.F. 225,9. No ano de 2005, 4ª do E.F. 159,1 e 8ª do E.F. 224,8. Ao compararmos há uma  
oscilação entre as médias nacionais e baianas, mais evidentes na 4ª série e menores na 8ª série. Fonte: SAEB, 
2005. 
57 Universidade do Estado da Bahia. Memória Técnica do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar, 2001. 
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 “[...] beneficiar todos os municípios do Estado. Foi uma escolha em 
busca de soluções concretas voltadas para corrigir o fluxo escolar, 
criando condições especiais para que os alunos defasados se 
recuperem, combatendo um dos aspectos mais perversos do 
fracasso escolar – a repetência escolar”. (CAMPOS, 2002, p. 20) 

Segundo o projeto, buscou-se a transformação da cultura da repetência que atribui o 

fracasso escolar aos alunos, em uma “pedagogia do sucesso” que transfere a 

responsabilidade ao professor ou ao próprio aluno. Este profissional participa, em 

serviço, das capacitações sobre os conteúdos básicos a serem ensinados. Os 

documentos demonstram uma grande preocupação em relação à provisão de 

materiais de ensino e de apoio e ao sistema de acompanhamento e supervisão dos 

professores58. 

Organizada mediante as etapas do Ensino Fundamental, a estrutura das turmas no 

Projeto foi composta por 4 segmentos: I ciclo do ensino Fundamental - I (1ª. e 2ª. 

séries), II (3ª. e 4ª. séries); II ciclo do Ensino Fundamental - III (5ª. e 6ª. séries) e IV 

(7ª. e 8ª. séries). Os alunos participavam de uma avaliação diagnóstica realizada 

pela escola para adequá-los à etapa do projeto ou série equivalente (CAMPOS, 

2003). No primeiro ciclo do Ensino Fundamental, que corresponde da 1ª à 4ª Séries 

para alunos entre 9 e 16 anos, havia o segmento de etapa preparatória, voltada aos 

não alfabetizados multirepetentes e o segmento Aceleração que busca a aceleração 

da aprendizagem dos alunos alfabetizados da 1ª à 3ª série. Nesta primeira etapa, o 

projeto buscou, idealmente, a duração máxima de 4 anos em cada município e de 2 

anos em cada escola.  

Na etapa seguinte, o Projeto subdivide-se em dois segmentos, A e B, com o objetivo 

de acelerar a aprendizagem dos alunos multirepetentes do segundo ciclo do Ensino 

Fundamental. O segmento A corresponde às séries da 5ª a 6ª, para os alunos na 

faixa etária entre 13 e 19 anos, destinados a alunos alfabetizados e com domínio 

das quatro operações fundamentais, atuando com conteúdos básicos da 5ª Série e 

essenciais da 6ª série. O Segmento B seria indicado para a 7ª e a 8ª série, alunos 

entre 14 e 19 anos, e voltado aos alfabetizados e com o domínio das quatro 

operações fundamentais, atuando com conteúdos básicos da 6ª e 7ª séries e 

essenciais da 8ª série. Os alunos desta etapa eram percebidos como grupo de risco, 

                                                
58 Universidade do Estado da Bahia. Memória Técnica, vol. 2, 2002. 



 109 

por encontrarem-se no mercado de trabalho. A atividade econômica é aqui 

entendida como uma das causas da distorção idade/série por provocar o abandono 

da escola, dado que a defasagem não é apenas provocada pela repetência, mas 

pelo abandono da escola. Neste segmento, em um ou dois anos levaria-se o aluno 

ao desempenho do ensino regular. Nos dados da SAEB, os alunos que concluíram a 

8ª série possuem nível de competências tão reduzido que é pouco superior à média 

de desempenho da 4ª série, e esses alunos estarão concluindo a 8ª com idade 

superior a 17 anos, provavelmente conciliando seus estudos com curso supletivo.  

No PRFE (segmento A)59 os alunos matriculados na 5ª e 6ª séries regulares, uma 

vez aprovados, seriam promovidos para a 7ª série se tivessem a idade igual ou 

inferior a 14 anos. Os alunos do segmento B, destinado aos matriculados na 7ª série 

regular, com idade entre 15 e 19 anos e os multirepetentes da 8ª série, quando 

aprovados seriam promovidos para 1ª série do ensino médio. A estratégia de 

implementação segue delimitações para os dois segmentos. Foram organizadas, em 

cada escola, classes com o máximo de 30 alunos para permitir a formação de 

grupos de trabalho. O ano teria 200 dias letivos, destes 180 são efetivamente de 

aula e os 20 dias restantes seriam para atividades de final de bimestre, dedicadas à 

atividades de síntese, conclusão de trabalhos, revisão, avaliação e recuperação de 

aprendizagem. 

Dados apresentados por Campos (2003) indicam que 67% dos alunos deste projeto 

encontram-se na faixa etária dos 15 aos 19 anos, e 16,4% possuem até 14 anos. 

Nesta faixa etária, em sua maioria, o gênero feminino prevalece (54,1%). Entre os 

alunos participantes da pesquisa, aproximadamente 87% estudam no turno diurno, e 

60,3% não possuíam trabalho, ou seja, eram dedicados exclusivamente aos 

estudos. Os alunos cursavam cinco disciplinas durante o Programa, quatro em cada 

semestre. A disciplina Português tem 10 aulas semanais, duas aulas ao dia, sendo 

uma de Língua Portuguesa e outra de Leitura/Literatura. Matemática tem cinco aulas 

semanais, preferencialmente uma aula ao dia. Ciências tem seis aulas semanais, 

distribuídas em três dias, com aulas geminadas. As disciplinas Geografia e História 

tinham suas aulas ministradas em só um semestre de duração em cada segmento, 

com quatro aulas semanais, distribuídas em aulas duplas. 

                                                
59 www.sec.ba.gov.br/educar_para_vencer/regularização_do fluxo.htm 
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No Projeto, a promoção dos alunos, nas diferentes etapas, é uma decisão que fica a 

cargo do professor e do colegiado da escola (se existir). Nas instruções dos manuais 

ou informativos, não é dito o que ocorre caso o aluno não seja considerado 

capacitado para a promoção. O aluno que participasse deste PRFE seria eximido, 

durante todo o ano, de participar de outras atividades que eventualmente ocorram 

na escola, a fim de concentrar-se nas atividades pertinentes, de antemão 

preparadas para as aulas, cuja estrutura constitui um item que consideramos 

peculiar. Há um controle ampliado do fazer aula. Consta no manual do professor a 

recomendação de um tempo adequado para o cumprimento de cada etapa que 

veremos adiante.  

No segmento I (1ª a 4ª séries) a estrutura da aula foi organizada na seguinte 

seqüência: Acolhida, Oração, Atividade de Coordenação Motora, Chamada, 

Momento de Leitura, Correção do para casa (sic.), Desafio, Atividades do Dia, 

Avaliação do Dia, Para casa (sic.) e Despedida.  No segmento II (5ª a 8ª séries) há 

Chamada, Título da Aula, Desafio, O Que vou Aprender, O Que Preciso Saber, 

Correção do Dever de Casa, Atividades do Dia, O que Aprendi Hoje e Para casa 

(sic.). Entre pontos em comum das estruturas apresentadas, temos a Chamada – 

considerado como ato de inclusão. Há uma lista fixada na parede da classe 

(recomendada pela equipe que acompanha os professores) para o aluno interagir e 

acompanhar a presença dos colegas. Segundo manual do professor, cinco minutos 

são necessários para esta dinâmica. O site afirma que “A chamada deve ser 

realizada de tal forma que o aluno ausente sinta a falta da voz da professora 

clamando por seu nome na sala de aula”60. 

O item Desafio constitui a pergunta, uma provocação que buscava instigar o aluno a 

pensar sobre a questão central da aula, indicada no livro didático específico para as 

turmas de aceleração, e evoca os conhecimentos anteriores. A intenção era de 

suscitar atenção do aluno durante a aula. Este é antecedido ou seguido pela 

Correção do para Casa ou Correção Dever de Casa que intenciona reforçar o 

conteúdo da aula anterior e preparar para o próximo tema.  Refere-se ao registro das 

atividades encaminhadas para desenvolver em casa, o que deve tornar-se um 

hábito, possibilitando a assimilação, retenção e aplicação dos conteúdos 

                                                
60Disponível no site www.sec.ba.gov.br/fluxo/estrutura_aulas.htm Acesso em 21 de ago. de 2008.  
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apreendidos. O item Atividades do Dia corresponde aos objetivos que encaminham a 

resposta ao desafio lançado. Consta no manual do professor61 que este item é a 

atividade mais importante do professor, do qual depende as informações da turma e 

de cada aluno.  

Quanto às aulas, os professores deveriam respeitar a dinâmica geral da proposta 

pedagógica do Projeto, com programação para o início, o meio e o fim. No início, 

após a chamada dos alunos – que possui um tempo programado – aconteceria a 

revisão das atividades realizadas em casa, levantava-se um desafio ou pergunta 

central, trabalhando-se os conteúdos sugeridos, seguindo-se a síntese ou a revisão 

do trabalho do dia. No material disponibilizado, as aulas são numeradas de acordo 

com o número total: 180 aulas. O atraso do conteúdo impunha a reposição das 

aulas, não importando o nível da turma e a forma como ocorreu o trabalho em 

classe. 

O argumento apresentado por Campos (2003) sobre existir uma estrutura para todas 

as aulas está em possibilitar o controle do projeto através do aluno, pois as 

atividades desenvolvidas em classe já seriam previamente planejadas para atender 

às reais necessidades do aluno, assim possibilitando ao professor uma avaliação 

contínua dos trabalhos e da aprendizagem dos alunos. “O Projeto atribui ao 

professor um novo papel, o de fazer o aluno dar certo, pois, o acerto, o progresso do 

aluno representa o sucesso do professor” (CAMPOS, 2003, p.24). É posto ser 

possível sanar as distorções idade/série através do que é ensinado e do como é 

ensinado. 

Para trabalhar os componentes curriculares do projeto, eram entregues kits para 

professor, alunos e  escola. Aos docentes eram destinados Manual de Autoformação 

(conteúdo) e Manual do Professor (estratégias de ensino) por área do 

conhecimento62. Aos alunos eram destinados módulos por disciplina, livros de 

                                                
61 BAHIA: Fundação Luís Eduardo Magalhães/ Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Proposta Estratégica 
Pedagógica 1999-2000 Projeto de Regularização do Fluxo Escolar. Programa Educar para Vencer. Salvador, 
1999. 
62 Publicações entregue aos professores: 1ª a 4ª séries – PINTO. Ziraldo Alves. Uma professora muito 
maluquinha. 20. ed. São Paulo: melhoramentos, 2002; PINTO. Ziraldo Alves. FLICTS. São Paulo: Ed. 
Melhoramentos, 2003; OLIVEIRA, João Batista Araújo e. A Pedagogia do Sucesso. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva/Inst. Ayrton Senna, 2000; CURY, Augusto J. Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2003. SABINO, Fernando. O menino no espelho de Fernando Sabino. 64 ed. Rio de Janeiro: Record, 
2003. Na 5ª a 8ª séries, por componente curricular: BIZZO, N. Ciências: Ciência fácil ou difícil? São Paulo: 
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literatura, kit matemática (transferidor, esquadro, compasso, régua, calculadora e fita 

métrica) e o acesso – desde que devidamente acompanhados pelo professor – ao 

material de classe e da escola (kit ciências que simula um mini laboratório, Atlas, 

mapas, jogos, dicionários e gramáticas). Um dos aspectos questionados neste 

projeto é o fato de que esses equipamentos são voltados exclusivamente para o uso 

destas classes, ou seja, professores e alunos do ensino regular do mesmo 

estabelecimento não teriam acesso aos kits para uso em suas aulas. 

A estratégia pedagógica deste projeto esteve baseada em quatro focos: o aluno, a 

aprendizagem, a avaliação e a mudança da cultura da escola. Apesar desta 

determinação, encontramos na Memória Técnica (segundo volume) trechos que 

revelam que o “foco na escola tem várias razões, porém, a principal é que qualidade 

de ensino, eficiência e eficácia decorrentes de processos, ocorrem dentro da escola 

e não dentro da Secretaria de Educação” (CAMPOS, 2002, p 24). Argumento que 

justifica a transferência de responsabilidade em relação aos resultados para a 

comunidade escolar. 

Evidencia-se a preocupação com a estratégia e com os recursos materiais da escola 

e que cada instituição fosse dotada de autonomia para alterar suas condições: 

[...] não apenas objetivam corrigir a distorção idade/série, 
regularizando o fluxo escolar dos alunos do Ensino Fundamental, 
acelerar o processo de escolarização dos demais alunos. Mas, 
também, através da adequada política de provisão de insumos 
básicos e assistência técnica, desenvolver capacidades, na própria 
escola, para planejar, organizar as condições de ensino-
aprendizagem”. (CAMPOS,2002, p.24)  

Entre as preocupações manifestadas, destaca-se a busca da adoção de “[...] 

alternativas comprovadamente eficazes e técnicas de acompanhamento, controle e 

avaliação que permitam não só alcançar, mas documentar o sucesso da estratégia 

pedagógica adotada” (CAMPOS, 2002, p. 24). Como na intenção da 

descentralização da educação pública, são recomendados os instrumentos que 

comprovem a modificação nos dados educacionais do município, com 

                                                                                                                                                   
Ática, 1998; Aprendendo ciências [referências bibliográficas não encontradas]; Matemática – Número e 
Operações e Didática de resoluções de problemas em matemática e Português – Professor como educador, 
Aprender e Ensinar, Gramática do texto e texto da gramática e Produção de texto e uso da linguagem.  
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acompanhamento e registro dos resultados, os quais são enviados pelos municípios 

para elaboração da Memória Técnica pela instituição responsável. 

O primeiro foco do Projeto é o aluno defasado do ensino fundamental que  

acumulam duas reprovações. Objetiva-se possibilitar que o aluno aprenda,  

mantendo-o regularizado e promovendo-o através de um ensino centrado neste fim. 

Neste intuito, os professores, os materiais, os recursos, a reformulação do currículo 

e a avaliação estão voltados em fazer o aluno dar certo. A aprendizagem constitui-se 

no próximo foco. Ao discutir sobre a qualidade e a eficácia do ensino, entende-se o 

processo de ensino aprendizagem como instrumento para se atingir os objetivos 

estabelecidos pela escola. O sucesso do aluno está no sucesso que a escola 

promove.  

O projeto utiliza a avaliação, outro foco, como instrumento de acompanhamento do 

processo de aprender; através de atividades de diagnóstico e recuperação de 

alunos, estimula-se a avaliação paralela e a auto-avaliação. A avaliação externa, 

orientada pela SAEB, é a forma de prover dados sobre a eficácia do programa. A 

partir destes, pode-se então corrigir as deficiências apresentadas e comprovar a 

validade das intervenções. O projeto objetivava capacitar o aluno a concluir a última 

série do Ensino Fundamental e levar este educando a um nível de desempenho ao 

menos equivalente aos parâmetros das medias nacionais, regionais e estaduais, 

indicadas pela SAEB. 

A mudança de cultura da escola tem o foco voltado para as transformações no 

cotidiano escolar, no estímulo aos estudos, no trabalho coletivo, na avaliação 

processual, na capacitação dos professores e no envolvimento dos pais e da 

comunidade na criação de uma cultura de aprendizagem, ou seja, todos aqueles que  

compartilham os objetivos da escola e as expectativas do sucesso dos alunos.  

Quanto aos professores63, estes possuíam destaque especial. Deveriam seguir as 

orientações do projeto e exercitar a criatividade. O projeto atribuiu dois objetivos em 

relação a estes profissionais: em curto prazo, envolvê-los em uma metodologia 

considerada inovadora na prática habitual, centrada no aluno, atuação esta facilitada 

                                                
63 Na elaboração do programa de correção do fluxo escolar, na Bahia, levou-se em conta que 70% dos 
professores da rede estadual possuíam apenas o ensino médio, segundo Manual do Professor. 
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pela abordagem de materiais. Em médio prazo, objetiva melhorar o domínio do 

conteúdo disciplinar quanto à competência didática, sem substituir a necessidade de 

uma sólida formação acadêmica. A capacitação que este profissional lograria, 

segundo o projeto, seria de nível equivalente a de um curso superior e poderia 

aproveitá-la em equivalência na forma de créditos, a ser negociada com as 

instituições locais de ensino superior. 

A formação dos professores, segundo moldes do PRFE, ocorria pela capacitação 

inicial – que se refere à operacionalização do projeto – e pela capacitação em 

serviço, com conteúdos e métodos ministrados a distância,  levando-o a aprofundar 

o conhecimento do conteúdo da disciplina que leciona e a aprender novas 

metodologias para ensinar de modo eficaz. A capacitação duraria um ano, podendo 

estender-se para dois, de acordo com as condições de implementação. Os 

professores, através da internet, encaminhariam seus deveres e dúvidas, debatendo 

com os colegas. Haveria encontros presenciais de cinco dias durante as férias do 

meio e do final do ano. A Universidade Salvador – UNIFACS, através do Núcleo de 

Pesquisa e Projetos em Educação a Distância (NUPPEAD), inicialmente participava 

da parceria com a Secretaria de Educação (primeiro ano do Projeto), sendo 

responsável por proporcionar a capacitação descrita através da construção, 

disponibilização e administração do ambiente de aprendizagem em rede. Deduzimos 

que, posteriormente, a própria Secretaria de Educação, juntamente com a FLEM 

assume esta tarefa, contratando profissionais que antes atuavam nessas 

instituições. 

São divulgados dados de quatro anos de ação do Projeto, que indicam o 

desempenho do professor, considerado um dos seus pilares. Segundo a perspectiva 

dos alunos entrevistados, a eficácia é demonstrada pelo quadro de satisfação 

apresentado como excelente (56%) e bom (34%) (CAMPOS, 2003).  Estes dados 

demonstram que entre os professores participantes do projeto, as faixas de idade 

mais representativas são de 26 a 30 anos (21,1%), de 31 a 35 anos (17%) e de 36 a 

40 anos (16,6%), sendo, em sua maior parte, mulheres (77,5%). Os dados mais 

representativos sobre o tempo de experiência destes profissionais em sala de aula 

indicam experiências de até 5 anos (29,7%) e de 6 a 10 anos (25,6%). Após quatro 

anos, mais da metade dos professores entrevistados apresenta como tempo de 
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atuação no Projeto entre um ano (31,4%) e dois anos (48,1%). Dos 945 professores 

consultados, somente 4,8% possuem 4 anos de tempo de atuação no Projeto64. Aqui 

não se indica o vínculo deste profissional com o Estado, se efetivo ou se participante 

das modalidades de contratos temporários utilizados pelo governo do Estado da 

Bahia, como PST – Prestação de Serviço Temporário e REDA – Regime Especial de 

Direito Administrativo. 

As entidades parceiras na realização desta proposta foram as seguintes instituições:  

SEC – considerada a idealizadora do Programa Educar para Vencer e implementada 

através da FLEM – responsável pelo desenvolvimento da metodologia adotada,  a 

produção do material usado na capacitação dos professores, os instrumentos da 

avaliação interna e externa, contratação da equipe administrativa do Projeto, o 

acompanhamento, supervisão e aquisição dos bens necessários para o 

cumprimento do convênio. A JM Consultores Associados é considerada responsável 

pela implementação dos objetivos do Projeto65. A Universidade Estadual de Feira de 

Santana - UEFS elabora a Memória Técnica, levantando os aspectos dos municípios 

participantes, identificando os obstáculos do Projeto e organizando o banco de 

dados com informações fornecidas pelos órgãos governamentais e pela equipe do 

projeto. A Universidade do Estado da Bahia - UNEB possui uma ação  supervisora, 

com o acompanhamento dos supervisores acadêmicos e pedagógicos, pela atuação 

na capacitação dos professores e supervisores e elaboração dos relatórios 

estatísticos e analíticos66. E, finalmente, a Fundação de Administração e Pesquisa 

Econômico-Social - FAPES, responsável pelos pagamentos dos lideres municipais 

(CAMPOS, 2002). 

As equipes participantes do Projeto foram, em sua maior parte, formadas por 

profissionais contratados via FLEM para atuação específica no acompanhamento da 

implantação e recolhimento dos dados sobre os municípios envolvidos, informações 

essas que o Banco Mundial considerou necessárias para verificação da eficiência do 

projeto. A Equipe Central ou Líder do Projeto foi responsável pelo gerenciamento 

                                                
64 CAMPOS, Maria de Fátima Hanaque (org.). Memória Técnica do Projeto de Regularização do Fluxo 

Escolar de 1ª a 8ª série. Feira de Santana: UEFS; Salvador: Secretaria de Educação do Estado da Bahia, 2003. 
v.3. 173 p. 
65 Empresa de propriedade de João Batista de Oliveira, conforme obra Pedagogia do Sucesso do mesmo autor. 
66 Relatório Final Técnico – Pedagógico do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar 1ª a 8ª série, publicações 
anuais entre os períodos de vigência do projeto. Só tivemos acesso à publicação relativa ao ano de 2004, por 
dificuldades de encontrá-las em órgãos participantes deste Projeto.   
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das ações. Os Líderes de área, profissionais que acompanhavam as ações nos 

municípios participantes, auxiliaram na correção das distorções e possibilitaram um 

gerenciamento adequado, garantindo o “sucesso” do Projeto67. A Equipe Local, ou 

Líderes Municipais, atuaram no acompanhamento direto das escolas em contato 

com os chefes de turma, professores, alunos, pais e a comunidade. Houve, ainda, a 

considerada equipe virtual: os Supervisores Acadêmicos e os Supervisores 

Pedagógicos68.  

Durante a atuação do Projeto, havia uma grande preocupação no levantamento dos 

dados que comprovariam os resultados condizentes com as diretrizes da reforma 

educacional. No quadro abaixo, podemos identificar os principais números. Verifica-

se o ápice do projeto nos dados dos anos 2002 e 2003. Com um maior número de 

municípios participantes (271), têm-se maiores números de classes de correção, 

participação de docentes e discentes. Notamos que o grupo de alunos da 5ª à 8ª 

série correspondem a 59% dos alunos envolvidos, dados percebidos desde o 

primeiro ano de atuação do Projeto.  

 

Tabela 4 
Projeto de Regularização do Fluxo Escolar – Abrangência 

 

Ano MUNICÍPIOS 
ESCOLA
S 1A A 

4A 

ESCOLAS 
5A A 8A 

ESCOLAS 
TOTAL 

CLASSES 
1ª A 4ª 

CLASSES 
5ª A 8A 

CLASSE
S TOTAL 

DOCENTE
S TOTAL 

ALUNOS 
1A A 4ª 

ALUNOS 
5A A 8A 

ALUNOS 

2000 45 453 289 742 1.162 1.135 2.297 3.255 25.339 33.716 59.055 

2001 130 1.627 759 2.386 3.173 3.458 6.631 9.073 72.517 101.985 174.502 

2002 271 2.859 1.610 4.469 5.702 5.812 11.514 17.192 129.551 141.038 270.589 

2003 271 2.045 1.513 3.558 3.546 5.821 9.367 14.962 76.592 170.077 246.669 

2004 258 1.822 1.007 2.829 3.005 4.057 7.062 11.863 65.840 104.136 169.976 

2005 256 1.947 1.343 3.290 3.394 3.707 7.101 11.849 73.848 101.751 175.599 

TOTAL 369 --- --- --- 19.982 23.990 43.972 68.194 443.687 652.703 1.096.390 

Fonte: www.sec.ba.gov.br/fluxo/fluxo.htm Acesso em 10 de jun de 2008 

 

Segundo discussões já apresentadas, os números da tabela a seguir revelam a 

redução da defasagem idade/série, o que torna o Projeto eficiente. É possível o 

acompanhamento da queda da distorção, evidenciada pela sensível redução do 

número de matrículas no ensino fundamental. 

                                                
67 Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Memória Técnica do Projeto de Regularização do Fluxo 
Escolar de 1ª a 4ª séries e de 5ª a 8ª séries. Feira de Santana: UEFS, 2001. v.1. 195p.  
68 Segundo indicações das Memórias Técnicas consultadas. 
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Tabela 05 

Redução anual da defasagem do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar 

 2000/ 2004. 

Ano 
Matrículas Ensino 

Fundamental 

2úmero de 

alunos 

atendidos 

Defasagem 

Idade-Série 

Redução da 

distorção 

     
2000 3.712.673 59.055 68,6  
2001 3.706.887 174.502 66,6 1,98% 
2002 3.629.279 270.589 63,2 3,37% 
2003 3.334.104 249.669 57,3 5,95% 
2004 3.079.584 171.617 53,2 4,11% 
2005 2.984.451 177.585   
2006 2.879.669    
   Resultado acumulativo 15% 

Fonte: SEC, MEC/INEP e Memória Técnica do Projeto de Regularização do Fluxo 
Escolar. 2006 

 
Mas, ampliando a interpretação quanto aos termos de produtividade, o Projeto não 

seria considerado eficaz por apresentar oscilações de valores semelhantes durante 

a sua vigência nos dados relativos à reprovação e ao abandono. Segundo a 

interpretação do significado de eficácia, há o acompanhamento da redução dos 

índices auxiliares aos dados principais – a distorção idade/série. Verificamos que há 

uma queda acentuada nos índices da distorção (tabela 05), mas as taxas de 

reprovação e abandono, por sua vez, demonstram crescimento no período de 2000 

a 2004.  

Tabela 06 

Taxas de Rendimento – Ensino Fundamental 

          
 Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Abandono 
     
Ano Brasil Nordeste  Bahia Brasil Nordeste  Bahia Brasil Nordeste Bahia 
1999 78.3 70.7  67.6 10.4 13.7 13.8 11.3 15.6 18.6 
2000 77.3 68.4 62.5 10,7 14 14.5 12 17.6 23 
2001 79.4 71.2 65.3 11 14.3 15.1 9.6 14.5 19.6 
2002                   
2003 79.6 71.1 64.4 12.1 15.5 17.8 8.3 13.4 17.8 
2004 78.7 69.7 64.7 13 16.7 19.2 8.3 13.6 16.6 
2005 79.5 71.4 66.2 13 16.3 18.9 7.5 12.3 14.9 

                    
Fonte: MEC/INEP – Dados do ano de 2002 não foram encontrados. (Organizado pela autora) 
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Neste ponto, acreditamos ocorrer um equívoco quanto ao uso do termo eficácia. O 

PRFE não constitui o único instrumento efetivo de redução das taxas de reprovação 

e abandono. Nos dados da tabela acima estão incluídos os alunos matriculados no 

PRFE69, entretanto, a não queda dos índices de reprovação e abandono 

demonstram a sua condição de não eficácia.  

Um problema em relação aos dados fica evidenciado com a apresentação da única 

tabela efetiva com os dados gerais do PRFE, ou seja, do primeiro ao último ano de 

atuação (2000 - 2006)70, que foram sistematizados para apresentação na I Reunião 

do Conselho de Secretários de Educação - CONSED, em março de 2006 com 

estimativas, o que indica que não haviam dados exatos daquele ano corrente.  

Tabela 07 

Atuação do Projeto Regularização do Fluxo Escolar - 2000 a 2005 

ANO MUNICÍPIOS ESCOLAS CLASSES ALUNOS 

2000 45 742 2.297 59.055 

2001 130 2.386 6.631 174.502 

2002 271 4.469 11.514 270.589 

2003 271 3.558 9.367 246.669 

2004 158 2.829 7.062 169.976 

2005 256 2.928 7.114 202.255 

2006* 293 4.140 9.615 262.826 

Fonte: Políticas e estratégias implementadas pela SEC da Bahia: 2003 – 2006.Reunião do 
CONSED http://www.consed.org.br/gcs/file.asp?id=6911 
* Dados estimados  

 

Nos dados referentes aos alunos matriculados nos segmentos, ou classes, algumas 

evidências podem ser demonstradas no que diz respeito às turmas de Regularização 

do Fluxo. No Plano de Implantação de Projetos, nas fases I e II, afirma-se que os 

dados da distorção idade/série constituem um ponto de estrangulamento do acesso 

ao ensino médio, deste modo as ações foram concentradas da 5ª à 8ª séries onde a 

distorção tem taxas mais acentuadas. Observamos uma expressiva concentração de 

                                                
69 A sistematização dos dados considera-nos como alunos regulares. 
70 Os dados encontrados sobre números totais deste projeto têm no ano de 2006 números estimados. Políticas e 
estratégias implementadas pela SEC da Bahia: 2003 – 2006. I Reunião do CONSED em 2006. 
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matrículas na aceleração da aprendizagem nesse segmento. Deduzimos, a partir 

dos dados apresentados sobre o perfil etário dos alunos participantes do projeto, 

que uma vez matriculado no segmento II de aceleração (3ª. e 4ª. séries), na faixa 

etária predominante, entre 15 a 19 anos, o aluno só deverá sair do programa para a 

série regular ao final do segmento IV (8ª. série), portanto, não há possibilidade deste 

aluno ser reinserido no ensino fundamental regular. Ainda que ele tenha 15 anos de 

idade e seja alfabetizado, são necessários 4 anos de atuação do Projeto até 

alcançar o ensino médio regular, ou seja, ele teria 19 anos de idade. 

Tabela 08 

Aprovados por segmento (2000 – 2004) 

Fonte: www.sec.ba.gov.br/fluxo/resultados.htm . Acesso em 10 de jun de 2008 

Uma das grandes preocupações da estratégia pedagógica deste projeto está na 

ênfase na leitura. Aqui demonstramos o quantitativo de livros lidos no ano de 2004. 

Salientamos que nas aulas de língua portuguesa, há horários específicos de leitura e 

literatura.  
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Tabela 09 

Média de livros por alunos (2004) 

Fonte: www.sec.ba.gov.br/fluxo/resultados.htm Acesso em 10 de jun de 2008 

O que se divulga sobre a reforma educacional baiana tem como interesse a rápida 

alteração dos índices que o Estado apresenta diante do cenário nacional. Soluções 

rápidas são próprias do estilo da administração empresarial. Ressaltamos que não 

há problema algum na redução da distorção idade-série no contexto estadual. Os 

recursos e os esforços erguidos para atender a essa resposta imediata estiveram 

vinculados ao período de um mandato político, mas o governo seguinte não manteve 

o projeto, já que o mesmo estaria carregado de valores dos governos anteriores. Ou 

seja, o tema é tratado como uma política educacional de Governo e não de Estado, 

o que pode ocasiona uma situação não duradoura de redução da defasagem 

idade/série, por dois fatores: a falta de manutenção da atuação das classes de 

aceleração e a negligência quanto às origens da distorção idade/ série no Estado, a 

despeito das críticas ao PRFE.   

 

3.3. Desvendando o discurso do Projeto de Regularização do Fluxo 
Escolar. 

Catar feijão 
 

1. 

Catar feijão se limita com escrever: 
joga-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na folha de papel; 
e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.  

 
2. 

Ora, nesse catar feijão entra um risco: 



 121 

o de que entre os grãos pesados entre 
um grão qualquer, pedra ou indigesto, 
um grão imastigável, de quebrar dente. 
Certo não, quando ao catar palavras: 
a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 
açula a atenção, isca-a como o risco71. 

 

A análise desta pesquisa parte da concepção do ato criador como abordado no 

poema de João Cabral de Melo Neto. Na busca da combinação de dados e 

informações, iniciada na pesquisa da especialização, nossas primeiras impressões 

comprovavam as influências do Banco Mundial no Projeto de Regularização do 

Fluxo Escolar. Durante aquela investigação, utilizamos, por opção, informações que 

circulavam na mídia. Na investigação atual, o desejo de trabalhar com documentos e 

publicações oficiais esbarrou na não disponibilização de tais dados ao grande 

público, devido à mudança do cenário governamental. O acesso a grande parte 

deste material só foi possível por causa do uso de fontes cedidas por pesquisadores 

da mesma área temática.  

Fazendo um paralelo com o poema de Melo Neto, buscamos uma contenção do 

material disponível. Lançar o olhar que corta o objeto. Uma inquietação, como uma 

pedra junto ao grão de feijão que fica ao fundo, um estranho indigesto por não ser 

mastigável. Um incomodo com a forma como a qualidade, o sucesso e a eficácia são 

definidas nos manuais de preparação de diretores e professores, nos registros de 

acompanhamento e avaliação e na memória técnica do Projeto de Regularização do 

Fluxo Escolar.  

Durante o contato com o material sobre o Programa Educar para Vencer e o Projeto 

de Regularização do Fluxo Escolar, o termo qualidade foi recorrente. Os documentos 

que constituem as fontes primárias utilizadas foram o manual entregue ao diretor no 

início deste projeto, o manual entregue ao professor de 5ª a 8ª séries na preparação 

deste profissional para atuar no projeto, e as memórias técnicas72, que são relatórios 

elaborados por equipe multidisciplinar na UEFS para registrar os dados do projeto. 

                                                
71 MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996. p. 21. 
72 Foram utilizadas quatro das cinco memórias publicadas: 2001, 2002, 2003 e 2006. Restou o acesso a edição do 
ano de 2005. 
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Em Gerenciando a Escola Eficaz, manual do diretor publicado no ano 2000, notamos 

a ausência do nome do Projeto, embora no módulo que apresenta as características 

das escolas eficazes, conste um tópico específico sobre a Regularização do Fluxo 

Escolar e o drama da repetência73. Neste mesmo manual indica-se o problema da 

defasagem como uma situação crônica e aguda no Estado da Bahia, como algo 

“enraizado” na cultura das escolas, ambiente no qual os alunos encontram-se 

“represados” nas primeiras séries de cada etapa de ensino. O diretor é questionado 

sobre o que ele pode fazer pela situação. Consideramos esse material como o 

primeiro contato das idéias do projeto com o ambiente escolar.  

Entre as recomendações, aponta-se a Correção do Fluxo Escolar do Programa 

Acelera Brasil, através das classes especiais, estruturadas em ciclos para alunos 

repetentes. Evidencia-se que a escola receberá uma provisão de materiais de ensino 

e de apoio adequados ao referido programa. Ressalta-se o papel do diretor na 

implementação e nos resultados, apontando a escola como uma das causas da 

repetência. Para evitar esta condição, recomenda que a escola deva se 

responsabilizar pela implementação adequada do projeto, conhecendo a proposta 

de aceleração, estimulando e indicando os melhores profissionais para as séries 

iniciais (como forma de prevenir a repetência), realizando a triagem dos alunos não 

alfabetizados e acompanhando a equipe técnica da SEC que monitora a situação do 

estabelecimento de ensino.  

Na Proposta Estratégica e Pedagógica74 consta o nome do Programa Educar para 

Vencer e do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar 5ª à 8ª série, o logotipo do 

governo estadual e da FLEM, e a indicação de João Batista de Araújo e Oliveira 

como consultor do Projeto e da elaboração da proposta. Neste manual, o professor 

tem acesso às estratégias, à forma como estão estruturadas as classes, disciplinas, 

materiais utilizados por alunos e os professores, na capacitação do componente e 

da prática educativa. Descreve-se a proposta pedagógica com foco no aluno, na 

aprendizagem, na avaliação e na cultura da escola. Indica-se, ainda, o que se 

deseja evitar no Projeto: o material didático improvisado e uma grande quantidade 

de conteúdos “só para ocupar o aluno”.  

                                                
73 Focamos a análise deste material nos itens associados ao Projeto de Regularização do Fluxo Escolar.  
74 Manual entregue ao professor entre os anos 1999 e 2000. 
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Os fundamentos do projeto estão baseados na experiência empírica, na psicologia 

da aprendizagem e na psicologia cognitiva, na compreensão do aprender em um 

contexto significativo. Entre as principais diretrizes práticas para o professor estão o 

uso do currículo compacto, o conhecimento adequado à estrutura do componente, a 

contextualização do conteúdo para facilitar a associação, o uso do conhecimento em 

novas situações, o adequar-se às aulas estruturadas para a interdependência do 

aluno e o uso de diferentes formas de avaliação.  

Gerenciando a Escola Eficaz apresenta ao educador-gestor a escola de acordo com 

as necessidades, os problemas e as soluções requisitadas para a reforma 

educacional proposta naquele momento. Especificamente, não oferece uma 

conotação de custo excessivo e cobranças de números ou outros índices no 

estabelecimento escolar, mas enfatiza a imagem do aluno multirepetente frente aos 

colegas regulares, aos professores e à direção escolar. O material entregue ao 

professor concentra-se na explicação da estrutura pedagógica do Projeto, nas 

preocupações voltadas ao aluno multirepetente e na importância desempenhada 

pelo professor nesta tarefa. Imaginávamos que nestes manuais os termos sucesso, 

qualidade e produtividade estariam indicados de forma contundente. Mas o que 

detectamos, associado ao gestor é que a qualidade limita-se a perceber a escola em 

um conjunto de situações que, quando bem mediadas, conduziriam à superação de 

obstáculos. No material entregue ao professor, imputa-se a este profissional um 

peso maior na condição de sucesso do aluno, de tal forma que o controle das 

estruturas de composição das aulas pudesse permitir o fatídico sucesso. 

Os relatórios Memória Técnica do Projeto de Regularização do Fluxo Escolar foram 

todos publicados pela UEFS e se empenha em demonstrar ou destacar os 

municípios participantes no Projeto, assim como apontar os principais resultados 

levantados. No terceiro volume, afirma-se que tal documento não é apenas um 

instrumento de divulgação, 

[...] mas principalmente uma ferramenta de avaliação e análise 
crítica, subsidiando novas ações, permitindo que novos 
investimentos sejam efetuados a partir de planejamento, elaborado 
com dados reais e não projeções. (CAMPOS, 2003, p 13)  

As estruturas dos relatórios de memória técnica possuem quase a mesma 

composição, e as variações encontradas decorrem do contexto específico. 
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Apresentam um histórico sobre a situação da educação baiana e indicam as causas 

que justificariam a proposta de aceleração de aprendizagem. São descritos o PEV e 

o papel estratégico do PRFE. Relaciona-se o perfil sócio-econômico dos municípios 

atendidos aos resultados educacionais e demonstra, através de depoimentos e 

cartas, como as propostas mudaram cenários diversificados.  

Diante de alguns trechos, indicamos como a questão do sucesso está relacionada à 

qualidade e à eficácia. No trecho a seguir, apesar do termo não surgir, fica evidente 

que a expectativa é com o aluno aprovado: “A expectativa é que, ao terminar o ano 

letivo os alunos sejam promovidos ou para a próxima etapa do Projeto, ou para a 

seriação regular” (MEMÓRIA, 2001, p.33). 

Presentes nestas memórias estão considerações relacionadas à mudança da auto-

estima do aluno sob responsabilidade de todos os profissionais em educação, item 

que é somado ao sucesso. 

 O sucesso do aluno é baseado na elevação da auto-estima, com 
participação ativa do professor, dos colegas e dos familiares e do 
próprio programa de ensino. Com esse apoio, o aluno vence desafios 
na recuperação da defasagem idade/série. (MEMÓRIA, 2001, p.37) 

As outras instâncias são responsabilizadas pela não aprovação do aluno. Na 

proposta de aceleração, todo aluno seria passível a uma boa aprendizagem. Se não 

ocorre o êxito, “o motivo é de que não houve um trabalho adequado” (MEMÓRIA, 

2001, p. 37). A imagem da escola é associada ao produto nele construído, à relação 

da instituição com o aluno, ao afirmar que “O sucesso da escola é determinado 

diretamente pelo sucesso do aluno” (CAMPOS, 2006, p.26). 

Os termos empresariais presentes na política educacional baiana remetem-nos às 

leituras teóricas e aos manuais do Projeto. Constatamos que os termos sobre 

produtividade não estão limitados somente ao uso nos documentos. O termo 

sucesso está visível desde o objetivo do programa, quando vinculado à qualidade do 

ensino, e quando se evidencia a aprovação do aluno nas séries regulares. A 

aprovação e, em conseqüência, a melhora da auto-estima, constitui uma 

característica identificada nos manuais sobre o sucesso. 
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O termo qualidade, muito citado e pouco caracterizado, em um primeiro momento 

está vinculado à construção do senso comum – como algo a se melhorar ao que já é 

dado. A qualidade do ensino fica associada aos aspectos intra-escolares como o 

planejamento, instrumentos e mensurações, e a qualidade da educação centrada 

em políticas. Aferimos a qualidade desejada através dos índices ou indicadores. Pré-

requisitos da qualidade estão na estimativa e no alcance dos indicadores. É 

recorrente que a ênfase na produtividade ocorra na demonstração dos resultados 

(caráter quantitativo), mas não se pode desconsiderar os significados dos dados, ou 

seja, o caráter qualitativo. 

O termo eficácia apresenta-se como fruto das preocupações do Banco Mundial em 

garantir que o valor de empréstimo seja aplicado da forma planejada nos PIPs, 

documento fruto do acordo de empréstimo com o organismo e que indica as 

diretrizes do Projeto de Educação da Bahia. Estão ressaltadas na apresentação 

destes documentos as intervenções estratégicas ou ações previstas para correção 

do fluxo nos níveis fundamentais de ensino. Entre os objetivos do Projeto para o ano 

2002 (final da primeira fase) está a implantação de 11.000 classes de regularização 

em 280 municípios e a avaliação bianual e contínua das unidades de ensino. Na 

segunda fase, prevista para o final de 2006, está a implementação de 18.218 

classes de regularização de fluxo de 5ª a 8ª série, em 417 municípios, beneficiando 

546.540 alunos. As classes serão implantadas atendendo à seguinte progressão: 

6.000 classes (180.000 alunos) em 2003; 6.000 classes (180.000 alunos) em 2004; 

4.300 classes (129.000 alunos) em 2005 e 1.918 classes (57.540 alunos) em 2006. 

Como requisito para a segunda fase do Projeto, foram previstas a implantação de 

70% da estimativa das classes de correção de fluxo, de resultados, aferidos através 

da quantidade de professores e técnicos capacitados, de classes de 5ª série 

implantadas, de classes de 6ª e 7ª séries implantadas, de alunos beneficiados por 

série e a quantidade de alunos aprovados para reingresso em classes regulares. O 

monitoramento ocorreu através da avaliação de tendências de proficiência, dos 

resultados da amostra SAEB e da aplicação da avaliação bianual do projeto, estudos 

comparativos dos indicadores de desempenho nos municípios priorizados em 

relação a outros municípios, levantamentos periódicos das perspectivas dos 
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beneficiários do projeto com relação ao processo de implementação e percepção de 

resultados. 

Durante a segunda fase, as quantificações específicas do projeto estão relacionadas 

aos indicadores de resultados: quantidade de professores e técnicos capacitados, 

classes do segmento A implantadas, classes do segmento B implantadas, alunos 

beneficiados por segmento e a quantidade de alunos aprovados para reingresso em 

classes regulares. 

Verificando estes itens, a partir da Tabela 7, referente aos dados de atuação do 

PRFE, das esperadas 7.700 classes na segunda fase75, alcançou-se a marca de 11 

mil classes, embora tenham sido atendidos um número menor de municípios do que 

o planejado: de 280 reduz para 271. Os dados relacionados à vigência da segunda 

etapa do projeto serão observados em consonância com a já citada, através da 

estimativa demonstrada em 2006. As estimativas apontadas iniciam em uma escala 

ascendente até os anos 2003 e 2004, quando o projeto alcançaria o topo de 

atendimento e, conseqüentemente, seria reduzida a oferta de classes de aceleração 

dentro do prazo das etapas, indicando a regularização do fluxo escolar. As 

estimativas foram superadas pelos dados reais, ao ultrapassar a média de 3.735 

alunos nos quatro anos analisados. Deduzimos que a demanda de alunos a serem 

atendidos pelo projeto ainda é ampla, portanto, não estamos na correção do fluxo o 

que, também, é demonstrado pelo do elevado número de alunos participantes do 

projeto no último ano da sua vigência76. 

Podemos afirmar que, segundo o Banco Mundial, as estimativas alcançadas 

conferem ao Projeto eficácia. Mas os dados indicam que ainda há demanda a ser 

atendida para regularizar a idade/série, revelando que esta ainda será uma 

preocupação para os próximos anos. Nas discussões sobre qualidade, realizadas 

por Enguita (2002), afirma-se que o não uso de indicadores qualitativos causa uma 

percepção limitada do mundo educacional, pois há preocupação exclusiva com as 

taxas de aprovação e o rendimento escolar, mesmo que esses dados não tenham 

                                                
75 As estimativas apontadas constam nos documentos PIP Fase I e PIP Fase II.  
76 Gostaria de salientar que as tabelas 04 e 05 apresentam dados conflitantes entre si, referente ao ano 2004. 
Essas considerações também podem ser verificadas em dados apresentados pela SEC e pelo MEC, apesar de 
valores aproximados. 
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relação direta com índices qualitativos, como a taxa de aprendizagem e 

desempenho. 

Examinamos os dados da SAEB entre 1999 a 2005, referentes às proficiências em 

língua portuguesa e matemática, para verificar as médias apresentadas pelo Estado 

da Bahia em relação às médias nacionais. Segundo a SAEB, após 4 anos de 

escolarização, a média mínima satisfatória são 200 pontos para a 4ª Série77 e 300 

pontos para os concluintes do ensino fundamental78.  

Tabela 10 
Médias de Proficiência em Língua Portuguesa – Brasil 

1995-2005 

 
 

Tabela 11 
Médias de Proficiência em Matemática – Brasil 

1995-2005 

 

 
                                                
77 Esta pontuação significa resumidamente que o estudante desenvolveu as habilidades próprias de um leitor que 
compreende textos de diversos gêneros, localiza informações explícitas, distingue fato de opinião, compreende 
as relações de causa e conseqüência e os efeitos de sentido a partir da pontuação. (ARAÚJO E LUIZO, 2005) 
78 Os alunos, ao concluirem o ensino fundamental, segundo escala da SAEB, são capazes de apreender aspectos 
da construção coesiva dos textos e assegurar as relações de dependência entre termos que expressam causa e 
conseqüência e interpretar padrões sintáticos menos usuais. (ARAÚJO E LUIZO, 2005) 
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As médias de proficiência em língua portuguesa ou matemática para a 4ª e 8ª séries 

estão abaixo do mínimo satisfatório, segundo Araújo e Luizo (2005), em todos os 

ciclos de avaliação. Na 4ª série do ensino fundamental, em Língua Portuguesa, tanto 

o Brasil quanto a Bahia encontram-se abaixo do mínimo satisfatório. A média 

brasileira apresenta uma leve queda entre 1999 e 2001, mas crescimento entre 2003 

e 2005. A média baiana na 4ª série apresentou rápido decréscimo em dois 

indicadores (1999-2001). Nos outros dois (2003-2005) ficaram estabilizados. 

Para a 8ª série houve uma diferença acentuada entre as médias e o mínimo 

satisfatório, a média baiana está distante do mínimo satisfatório e os dados 

apresentados. Nas médias apresentadas pelo Estado nas duas séries há uma queda 

entre 1999 e 2001, rápido crescimento entre 2001 e 2003 – período que 

corresponde à primeira fase do Projeto – estabilidade na média da 4ª série e 

decréscimo na média da 8ª série entre 2003 a 2005, que corresponde a uma parte 

da segunda etapa do projeto.  

Figura 4 
Médias de Proficiência – Bahia 
4ª série do ensino fundamental 

1995-2005 

Em Língua Portuguesa  
        1995                1997              1999               2001              2003 (1)         2005 (2)                 Dif.  

 

Em Matemática  

 

 

Figura 5 
Médias de Proficiência – Bahia 
8aª série do ensino fundamental 

1995-2005 

Em Língua Portuguesa  
                   1995                1997              1999               2001              2003 (1)          2005 (2)             Dif. 

 

Em Matemática  
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No ensino fundamental, a média mínima satisfatória de proficiência em Matemática é 

de 200 pontos para a 4a série79 e 300 pontos para a 8ª série80. As médias nacional e 

estadual estão abaixo do mínimo satisfatório. A distância entre os médias 

observadas e o mínimo satisfatório apresenta-se menor na 4ª série, cerca de 21 

pontos. Entre as médias nacional e baiana da 4ª série, há uma diferença razoável de 

21,6 entre os dados de 1999 a 2005.  

Na 8ª série, as diferenças entre as médias e o mínimo satisfatório apresentam uma 

acentuada diferença de 56 pontos. Nota-se crescimento da média nacional, com um 

intervalo de redução. A média baiana também apresenta oscilações de crescimento 

e um intervalo de redução. Nas médias apresentadas pelo Estado na 4ª e 8ª séries, 

há um crescimento entre 1999 e 2001 e uma redução entre 2001 e 2003 – que 

corresponde à primeira fase do PRFE. A média da 4ª série mantém pequeno 

crescimento até 2005, na 8ª série apresenta oscilações até 2005 – que corresponde 

à segunda etapa do projeto.  

As médias do Estado da Bahia, quando vinculadas às fases do Projeto de 

Regularização do Fluxo Escolar, apresentaram uma ligeira queda na 4ª série a partir 

do ano 2001. Na 8ª série apresenta uma queda de 3,6 pontos seguida de um 

crescimento de 2 pontos na segunda fase. 

Quanto ao desempenho, a redução das médias baianas do ensino fundamental no 

período de vigência do projeto é pequena frente aos investimentos, mas necessárias 

diante do inicio das transformações neste cenário. De acordo as estimativas 

realizadas por Mazzon et al (2006) para cinco anos, além do período de término do 

PRFE, sem o aumento de investimentos, apenas em 2011 seria atingida a taxa de 

distorção inferior a 30% dos alunos matriculados no ensino fundamental, o 

equivalente à média nacional do ano 2005. Nas condições atuais, de acordo com o 

                                                
79 Os estudantes que alcançaram a média mínima satisfatória possuem domínio completo do sistema de 
numeração decimal, realizam subtrações mais complexas, fazem multiplicações por dois números e divisões 
exatas por números de um algarismo. (ARAÚJO E LUIZO, 2005). 
80 Alunos com proficiência satisfatória para a 8á série do ensino fundamental identificam figuras tridimensionais, 
efetuam operações com horas e minutos, ordenam e comparam números inteiros negativos, potenciação, 
transformam fração em porcentagem e resolvem problemas que requerem a comparação de dois gráficos de 
colunas (ARAÚJO E LUIZO, 2005). 
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site da FLEM81, os municípios interessados e comprometidos em compartilhar 

custos para garantir a continuidade da redução da distorção idade/série terão apoio 

desta Fundação que firmará parcerias com as prefeituras que assumam o custo da 

contratação de pessoal. Nesta nova etapa, a SEC continuará responsável pelo 

material didático (que corresponderia a 70% total da ação). Portanto, a iniciativa para 

a continuidade deste Projeto passa a ser da esfera municipal.  

A busca quase desenfreada pela qualidade impõe-se de tal forma que não se vê 

outra possibilidade de melhorias que não passem pelo uso de variáveis 

quantitativas. O ideal seria a junção destas variáveis com a percepção dos alunos, 

da comunidade e dos profissionais da educação. Como a pedra no poema, a 

percepção do objeto exige um rompimento com o olhar habitual, instaurando um 

novo ângulo de análise. Da maneira como está sendo conduzida as grandes 

reduções nos índices de distorção idade/série no ensino fundamental, garante-se um 

volume de alunos para o ensino médio, estes discentes com baixa taxa de 

desempenho – quase aproximada aos alunos da 4ª série. Mas afinal o que é visível 

no modelo de sociedade neoliberal que vivemos? Indicar movimento produtivo na 

escolaridade ou apresentar significativa aprendizagem? 

                                                
81 FLUXO Escolar já tem 160 municípios regularizados. Fundação Luis Eduardo Magalhães. 
Notícias. Disponível em < www2.flem.org.br/noticias/2007/01/02/fluxo-escolar-ja-tem-160-municipios-
regularizados/noticia_view> Acesso em 02 de janeiro de 2007 
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Considerações Finais.  
[...] 
Pedro – Vamos construir uma casa? 
Soldado – Não, um muro. 
Pedro – Um muro, para quê? 
Soldado – Para separar o lado de cá do lado de lá. 
Pedro – Por quê? 
Soldado – Porque as pessoas do lado de cá não 
podem se encontrar com as pessoas do lado de lá. E 
não me faça mais perguntas. 
[...]. 
Pedro – Você está lutando em alguma guerra? 
Soldado – O que você acha? Sempre tem guerra 
em algum lugar. 
Pedro – E seu lado está ganhando ou perdendo? 
Soldado – Nós estamos perdendo, é claro. E eles 
também. Todo mundo está perdendo. (Saindo) Só 
nas histórias as guerras têm um ganhador, 
garoto, só nas histórias.82 

 
 
 
Desta reflexão sobre a análise do PRFE, buscamos entender o funcionamento e 

suas implicações pedagógicas e políticas devido à definição, nos discursos oficiais, 

como “reforma educacional”, tendo como slogan: O Ensino Público do Novo 

Século83. A busca do ensino público do novo século está relacionada diretamente à 

adaptação das propostas neoliberais para a educação. Afasta-se do entendimento a 

formação do cidadão politizado para forjar-se o cidadão da nova lógica educacional, 

o cliente, o consumidor. A escola passa a ser avaliada de acordo com os serviços 

oferecidos.  

Títulos “marcantes” dando nome às políticas públicas baianas, segundo Silva (2007), 

não são uma característica dos governos que implantaram o EPV. No governo de 

Luis Vianna (1967–1971) aponta-se uma diferente dinâmica sobre as políticas 

públicas da educação: a evolução na modernização conservadora. Estimulando um 

conceito de educação para o desenvolvimento, o governo assumiria a máxima 

“Educar para enriquecer”, substituindo o “Enriquecer para educar” do então governo 

de Navarro de Brito, como se fosse a principal motivação para a educação 

                                                
82 FIGUEIREDO, Antonio Sérgio Nunes. Pedro e a Cobra de Fogo. In: Prêmio Funarte de Dramaturgia, 2005: 
Região Nordeste. Rio de janeiro: Funarte, 2006. p.75.(Categoria Infância e Juventude) (grifo nosso) 
83 Slogan presente na logomarca do Programa Educar para Vencer, presente nas edições analisadas das 
Memórias Técnicas e de folhetos de divulgação do Projeto.  
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apresentar as condições indicadas pelos termos. No momento histórico citado, o 

termo não estava distante da orientação tecnocrática, na qual a educação constitui 

um elemento fundamental para o incremento da riqueza social e da renda individual. 

A fonte de referência está no capital humano, na potencialização da educação como 

produtora da capacidade de trabalho, relacionando-a ao desenvolvimento 

econômico e à distribuição de renda e eqüidade social (Silva, 2007 e Frigotto, 2001). 

A reforma educacional baiana é composta por projetos que originam programas que, 

por sua vez, decompõem-se em outros subprojetos e ações estratégicas. O uso 

repetitivo dos termos citados obscurece o encadeamento e o entendimento. A figura 

01 permite-nos visualizar a composição hierárquica da estrutura na qual está 

integrado o PRFE. 

Considerações relevantes são discutidas por BAFFI (2002) sobre termos até então 

confusos: Projeto e Programa. Considera-se Projeto um documento fruto do 

planejamento, no qual são registradas propostas e decisões futuras. Indica-se, 

igualmente, a idéia de mudança, de movimento, segundo a autora, interligando “o 

presente e o futuro, sendo ele da marca da passagem do presente para o futuro” 

(BAFFI, 2002). O termo programa é delimitado pela a autora através de Bierrenbach 

(PADILHA, 2001 apud BAFFI, 2002), que o explica como constituído “de um ou mais 

projetos de determinados órgãos ou setores, num período de tempo definido" (p. 42). 

Cita Gandin (1995) que considera que programa, dentro de um plano, constitui-se o 

espaço em que se registram as propostas de ação do planejador, que busca vincular 

a realidade existente à realidade desejada. Da forma como foi exposto, o projeto é o 

que está em contato direto com os executores ou o público e indica mudanças. 

Programa é o registro de propostas que relacionam o presente com o passado. 

Assim, teríamos um plano de Educação da Bahia, subdividido nos Programas Faz 

Cidadão e Educar para Vencer. Este último, por sua vez, já composto por outros 

subprojetos . 

Desde os anos 70, o Banco Mundial tem participação constante em itens associados 

aos investimentos recebidos pelos governos federal e estadual em setores sociais. 

Neste aspecto, o Estado da Bahia constitui um dos estados com maior focalização 

destes investimentos, gerando a perspectiva de ter sido um laboratório das 

experiências de recomendações quanto às normas de rendimento e gestão escolar. 
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Segundo este organismo, o desafio da educação não está focado no aumento da 

cobertura do ensino, mas no aperfeiçoamento dos sistemas de educação e no 

alinhamento das intervenções estaduais.  

As diretrizes do Banco Mundial para o PRFE constam nos PIPs – que constituem um 

pré-contrato entre mutuário e emprestador, no acordo realizado antes da 

confirmação do pedido de empréstimo entre o governo do Estado da Bahia e o 

organismo. Trata-se de documentos do Projeto de Educação da Bahia, que integra o 

Programa Educar para Vencer, que tem o PRFE como plano estratégico. As 

diretrizes são percebidas por meio dos objetivos traçados, resultados esperados, do 

acompanhamento dos valores investidos e de esclarecimentos quanto aos 

procedimentos realizados. Sabemos que o projeto atende as recomendações 

indicadas pelo Banco, que indica esforços voltados para a educação básica e a 

formação de mão de obra, na melhoraria dos índices de escolarização. De certo 

modo, as metas foram atendidas, mas, como indicam as taxas, não há uma 

preocupação como essa escolarização está sendo realizada.  

No que se refere aos fatores que possibilitam o Banco Mundial firmar um acordo 

direto com o governo do Estado da Bahia, há neste ponto a relação com a nova 

política deste organismo, na qual os financiamentos são voltados aos Estados 

visando o atendimento de prioridades locais. Tais empréstimos são realizados 

mediante o acompanhamento deste organismo na execução do planejamento que 

firmou o acordo. No caso do PRFE, está na presença de uma equipe de assessores 

que atuavam junto à FLEM e à Coordenação de Projetos Especiais – COPE/SEC na 

execução do PEB, baseando-se na premissa do Banco “de uma combinação de 

conhecimento e financiamento para possibilitar o desenvolvimento local (BANCO 

MUNDIAL, 2008)”. 

O contexto neoliberal constitui o cenário das idéias que firmavam os projetos 

educacionais baianos, cuja característica reflete uma contradição constante entre 

fortalecer os discursos de um grupo politicamente dominante e, por outro lado, 

reduzir o poder do Estado através de cortes dos custos sociais e desregulamentação 

da economia. Dotadas de um discurso persuasivo, as narrativas neoliberais alteram 

o consenso de valores democráticos da escola e o substitui por outro: a importância 

do mercado no ambiente escolar, conduzindo a aprendizagem com a menor margem 
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de custos. 

Gentili (2002) aponta que transformações destas narrativas interferem no 

funcionamento dos sistemas escolares ao reestruturar as atribuições da educação 

como prática pública, desvinculando-a da sua dimensão de direito social. A noção de 

cidadania, relacionada à igualdade de oportunidades entre os sujeitos, é alterada 

pelas noções de eqüidade e de qualidade – conseqüentemente de meritocracia – 

associadas ao poder de consumo do indivíduo, o cliente. O consumo dos produtos e 

serviços educacionais justificariam o argumento da privatização e o discurso da 

qualidade. Como conseqüência desta situação, amplia-se o quadro de 

desigualdades e injustiças sociais. As políticas educacionais neoliberais seriam 

legitimadas por políticas que aparentam ser democráticas, mas revelam um 

mecanismo de distorção da democracia. Gentili (2002) afirma que, ao trazer os 

mecanismos do mercado para a esfera escolar, possibilita-se a flexibilização e a 

desregulamentação das relações laborais no setor. 

Peroni (2006) aponta, como alternativa à privatização, a atuação da Terceira Via ou 

das ONGs. Esta questão não rompe com a crise do Estado, pois a condição de crise 

é repassada para a sociedade ou para iniciativas particulares que têm sentido 

público. Nas considerações relacionadas à esfera da privatização não há 

concretizações deste fato, mas há a atuação da FLEM desde a composição do 

programa. Como esta instituição é uma fundação de direito privado, podemos 

entender que não se teria uma “saída” à privatização, mas apenas outra de suas 

modalidades. Os recursos financeiros e do Programa EPV foram alocados nesta 

fundação. 

O principio da competição é apontado por Gentili (2002) como saída utilizada para a 

crise educacional, com a aplicação do conhecimento empresarial às praticas 

escolares. Neste momento, refere-se à educação pública através da percepção da 

crise da eficiência, eficácia e produtividade. Gentili complementa que a crise da 

qualidade é uma crise do gerenciamento das políticas educacionais, que reflete as 

dificuldades do Estado em administrar as políticas sociais que assegurem a 

democratização.  

A crise do gerenciamento das políticas educacionais ocorre como conseqüência da 
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universalização do ensino. Deste modo, a percepção da crise da eficiência, da 

eficácia e da produtividade está relacionada à educação pública. Gentili (2002) 

complementa que a crise da qualidade reflete a crise estrutural do Estado em 

administrar políticas sociais que assegurem a democratização, ou seja, o acesso das 

massas às instituições de ensino que possuem a eficiência característica das 

práticas pedagógicas nas “escolas de qualidade”.  

Na análise do discurso neoliberal há uma preocupação com a educação a serviço de 

formação de “recursos humanos”. Petrella (2000) nos alerta que tal função busca o 

lugar da educação voltada para a pessoa, que deve ser adaptada à utilidade da 

empresa, como uma mercadoria que deve estar disponível no local necessário. A 

escola, segundo essa perspectiva, deve formar a “empregabilidade” do individuo, ou 

seja, manter os recursos humanos do país de modo utilizáveis e rentáveis. Assim, a 

lógica mercantil e financeira do capital privado define as finalidades e as prioridades 

a serem atendidas. O que pode gerar, diante do quadro globalizado, o uso do 

sistema educacional como meio de legitimar a nova divisão social. Esta receita de 

política pública de ensino pratica uma separação ao definir os qualificados (com 

conhecimento valorizado) e os não-qualificados (os excluídos deste processo). As 

desigualdades são agravadas pelas dificuldades da alfabetização básica. O 

conhecimento torna-se o novo muro entre recursos humanos nobres e recursos 

humanos do povo. 

A educação é apontada como prioritária pelos ideólogos neoliberais quanto às 

necessidades de desenvolvimento científico e tecnológico – cujas justificativas levam 

ao alcance de uma vantagem competitiva nacional na economia global. Isto, mesmo 

que a educação defendida seja despolitizada quanto ao seu caráter público e receba 

um rótulo mercadológico que constitui a condição para o triunfo de suas estratégias 

culturais e para a construção do consenso em torno delas. Nos discursos 

educacionais, duas estratégias têm permitido avançar e estender consideravelmente 

a concepção de modernização conservadora na esfera educacional: o discurso 

dominante, que articula o universo educacional ao universo do trabalho, e o discurso 

da qualidade, que é redimensionado para a análise das políticas educativas e dos 

processos pedagógicos (GENTILI, 2007). 
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Na política educacional baiana implementada em 1999 e oficialmente “concluída” em 

2006, o Projeto de Regularização do Fluxo Escolar buscava a meta audaciosa de 

melhorar a qualidade do ensino, levando o aluno ao sucesso escolar, termo que 

implica a aprovação do aluno ou o êxito de alguns alunos ao alcançarem níveis de 

ensino que seu contexto popular não permitiria. Atrelada à meta citada, é 

considerada missão deste projeto a elevação da qualidade de ensino, o que 

pressupõe o aporte de recursos/insumos na escola e na sala de aula. Através da 

eficácia, as metas de redução das taxas de distorção idade-série foram alcançadas 

ao final do programa, mas são insuficientes diante do contexto nacional.  

A preocupação quanto à melhoria e à produtividade do ensino público baiano é 

percebida nos termos presentes nos manuais de implementação do PRFE. Esta 

pesquisa buscou levantar e discutir os termos sucesso, qualidade e eficácia, na 

percepção dos organismos multilaterais que orientaram a construção do projeto 

estudado. Então deduzimos, a principio, que as concepções eram originárias de 

documentos de orientação destes órgãos. 

Há uma clareza quanto à forma em que o termo qualidade na/em educação está 

relacionado aos dados de rendimento e produtividade da escola. Enquanto nos 

documentos investigados do PRFE, não há uma clareza quanto ao uso do termo – o 

que indica que nas diretrizes dos organismos multilaterais apresenta-se em 

percepções de ordem financeira ou social – nos manuais estudados o significado 

surge de modo “simplificado”, revestido de conotações do senso comum e 

demonstrações de dados quantitativos. 

Fica evidente que a instituição escolar está migrando o uso dos termos do mundo 

empresarial – com uso claro da lógica de mercado – para a lógica educacional. Seria 

interessante adequar as demandas educacionais a uma resignificação dos termos. 

Há um indicativo do uso dos termos vinculados especificamente ao quantitativo – 

taxas de aprovação, repetência, evasão – que são derivados das subcondições que 

os alunos da rede pública, especificamente das camadas populares que foram alvos 

do PRFE, vivenciavam, com uma preocupação da forma de aprendizagem que se 

adequaria ao público de multirepetentes. No projeto, há um molde único de atuação 

do ensino, sem deixar possíveis intervenções locais (de acordo a discussão dos 

manuais). 
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Ao ampliarmos a interpretação quanto aos termos de produtividade, notamos que, 

apesar da queda no índice de distorção idade/série indicar eficiência, um olhar mais 

apurado permitirá verificar que a queda acentuada dos índices da distorção (tabela 

05) não é acompanhada de queda das taxas de reprovação e abandono (tabela 06). 

Ao contrário, o que se constata é um crescimento no período de 2000 a 2004. 

Observamos, assim, queda da distorção e aumento da reprovação e do abandono 

dos alunos no ensino fundamental, o que aponta para a não eficácia. 

Na educação pública baiana, os problemas estruturais estão neste momento 

limitados à permanência e à aprendizagem dos alunos, já que a universalização do 

acesso à escola é literalmente confirmada por dados que demonstram que uma 

média de 96% das crianças entre 7 e 14 anos estão matriculadas. 

Para os problemas sociais, são indicadas soluções mediante instrumentos técnicos, 

com a inserção de termos da área empresarial. Trata-se de uma estratégia que 

indica a subordinação do educacional aos processos capitalistas, instituindo o 

mercado como regulador das relações sociais, transformando o direito à educação 

em mercadoria (Frigotto, 2001). 

Durante a análise dos dados, verificamos que as ações do PRFE foram 

concentradas da 5ª à 8ª série, segmento que apresenta taxas de distorção mais 

acentuadas, com concentração de matrículas na aceleração da aprendizagem. 

Identificamos o fato de que a maior parte dos alunos atendidos estão na faixa etária 

entre 15 e 19 anos. Mesmo que o discurso do Projeto atribua ao aluno com 

“sucesso” a condição de retorno ao ensino regular, a faixa etária com maior 

representatividade não tem a possibilidade de ser reinserida no ensino fundamental 

regular. Ainda que ele tenha 15 anos de idade e seja alfabetizado, são necessários 4 

anos de atuação do Projeto até alcançar o ensino médio regular, ou seja, ele teria 19 

anos de idade. 

A reforma educacional baiana tem como interesse a superficial alteração dos índices 

que o Estado apresenta diante do cenário nacional. Buscavam-se soluções rápidas, 

próprias do estilo da administração empresarial. Não creditamos nenhum problema à 

redução da distorção idade-série no contexto estadual apenas ressaltamos que os 

recursos e os esforços envolvidos sempre estiveram vinculados ao período de um 
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mandato político e uma estrutura de política de governo e não de Estado, fazendo 

com que o governo seguinte não mantivesse o projeto pelo fato de que o mesmo 

estaria carregado de valores das administrações anteriores. A situação atual 

indicaria que a redução da defasagem idade/série não seria mantida por dois 

fatores: a falta de manutenção da atuação das classes de aceleração e a 

negligência quanto às origens da distorção idade/série no Estado.  

Fruto das preocupações do Banco Mundial, o termo eficácia apresenta-se como 

indicador que permite garantir que o valor de empréstimo seja aplicado da forma 

planejada nos PIPs – documento resultante do acordo de empréstimo com o 

organismo e que indica as diretrizes do Projeto. Podemos afirmar que, segundo o 

Banco Mundial, as estimativas alcançadas conferem eficácia ao Projeto. Mas os 

dados indicam que ainda há demanda a ser atendida para regularizar a idade/série, 

revelando que esta ainda será uma preocupação para os próximos anos. Nas 

discussões sobre qualidade, realizadas por Enguita (2002), afirma-se que o não uso 

de indicadores qualitativos causa uma percepção limitada do mundo educacional, 

pois há uma preocupação exclusiva com as taxas de aprovação e com o rendimento 

escolar, mesmo que estes dados não tenham relação direta com índices qualitativos, 

tais como a taxa de aprendizagem e desempenho. 

Os dados da SAEB entre 1999 a 2005, referentes às proficiências em língua 

portuguesa e matemática, foram examinados para confrontar as médias 

apresentadas pelo Estado da Bahia em relação às médias nacionais. Os parâmetros 

analisados indicam que poucas alterações ocorreram no desempenho de 

proficiência dos alunos da rede pública baiana. O que podemos perceber é que não 

houve alterações significativas da aprendizagem e não podemos afirmar que temos 

uma educação qualitativamente melhor.  

Em estimativas realizadas por Mazzon et al (2006) para cinco anos além do período 

de término do PRFE, sem o aumento de investimentos, apenas em 2011 seria 

atingida a taxa de distorção inferior a 30% dos alunos matriculados no ensino 

fundamental, o equivalente à média nacional do ano 2005. Essa situação só poderia 

ser viável, de acordo com o site da FLEM84, nos municípios interessados e 
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comprometidos em compartilhar custos para garantir a continuidade da redução da 

distorção idade/série. 

Da maneira como estão sendo conduzidas as grandes reduções nos índices de 

distorção idade/série no ensino fundamental, garante-se um volume de alunos para 

o ensino médio. No entanto, são discentes com baixa taxa de desempenho, quase 

aproximada aos alunos da 4ª série. Nessa guerra pela qualidade, não tivemos 

vencedores. Tanto a União quanto o Estado da Bahia demonstram baixos índices de 

desempenho de aprendizagem. A educação perde... todos nós perdemos.  
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