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Este trabalho trata da seguinte problemática: a interferência dos organismos 

internacionais na educação brasileira e aponta as mediações presentes no objeto de estudo: a 

relação política entre Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE 

ou OECD) e o Governo. Utilizei como metodologia de investigação a análise documental para 

apreender não só a aparência, mas a essência do fenômeno: a cooperação política e econômica 

na área da educação/formação de professores. Como ferramentas epistemológicas, adotei as 

categorias do materialismo histórico - a Práxis, a Totalidade, a Particularidade, a Contradição 

e a Mediação - construídas pela obra de Marx.  

Realizei uma construção histórica do objeto identificando acordos entre a 

UNESCO/OCDE e o INEP, órgão responsável pelas estatísticas em educação. Procurei 

reconstruir as totalidades a partir das particularidades que dialogavam entre si, identificando 

vários sujeitos-objetos envolvidos no processo e ações do objeto sobre os sujeitos - o Estado, 

a burguesia e a classe trabalhadora, particularmente a fração representada pela categoria 

docente. O primeiro passo foi fazer um exame do papel mediador dos processos sociais – no 

caso, a intervenção da OCDE na educação brasileira, seus objetivos e possíveis articulações 

com outros organismos, o capital em geral e o Estado - articulados a partir de dada realidade – 

a política de avaliação atrelada à flexibilização do trabalho docente e sua crescente 

precarização diante da exploração do capital- para, assim, distinguir certas parcelas do real 

com as suas múltiplas determinações. Por isso, delimitei o objeto e utilizei as categorias para 

apreendê-lo em sua essência. Os filtros da realidade são as categorias de análise pelas quais 

buscamos chegar à “coisa em si” (KOSIK, 1976), fazendo, às vezes, um détour, um desvio 

para analisar o entorno, o movimento, a representação da coisa e o conceito que sobre esta se 

manifesta nos fenômenos externos. Segundo Kosik, é preciso destruir “o mundo da 

pseudoconcreticidade” porque os fenômenos escondem a essência, apesar de indicá-la 

parcialmente.  

Analisando as particularidades do trabalho da OCDE e a Totalidade referente à 

parceria organismos internacionais e Estados, foi possível observar contradições na Práxis do 

Governo Lula e as “reformas” na educação/formação de professores (MAUÉS, 2004). 

Entendo tais contradições são “contra-reformas” (LIMA, 2007) que são sustentadas pelo 

discurso da universalização da educação básica e adaptação às novas demandas para o 
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trabalho docente na “nova sociedade do conhecimento” (DRUCKER, 1993). O sentido de 

“reforma” para o Governo é, aqui, entendido como uma contrarreforma porque não indica 

ampliação dos direitos da classe trabalhadora, mas apenas estratégias de conciliação entre 

classes para manter a hegemonia burguesa e a subordinação do trabalho ao capital.  

Após a coleta de dados comprovei que as propostas de cooperação técnica entre o 

Governo e a OCDE se manifestavam na esfera da avaliação dos sistemas de ensino e 

comparação de dados estatísticos sobre a educação e, entendi que, na realidade, essa 

cooperação podia esconder estratégias econômicas e políticas; portanto, tive de fazer costuras 

teóricas e realizar a destruição do mundo da pseudoconcreticidade, o que exigiu o 

estabelecimento de mediações.  

É a partir da Mediação que apreende-se as variáveis de uma pesquisa, pois nos dá a 

noção de uma articulação complexa. Essa articulação, no caso desta pesquisa, ganha 

amplitude teórica a partir do momento identifica a ligação entre o conceito de formação 

humana, na ótica de organismos internacionais, à formação de capital humano1 para o 

desenvolvimento sustentável do país. Na visão de Frigotto (1989) e sua a crítica à Teoria do 

Capital Humano, a escola passa a ter certa produtividade para o capital ao ser improdutiva 

para a classe trabalhadora, apara educá-la como classe em si e para si. Essa improdutividade 

produtiva, na minha interpretação, tratando-se da OCDE, abrangeria três ações interligadas: a 

manutenção dos espaços para a reprodução do capital (prioritariamente o da indústria e os 

empresários do ensino); a construção ininterrupta do exército de reserva produzindo mão de 

obra em diversos níveis de escolarização, profissionalização e qualificação; o auxílio à 

manutenção da hegemonia burguesa a partir da confirmação do fracasso escolar cuja 

justificativa é sempre construída pelo discurso da escolarização pública de má qualidade por 

culpa dos professores, dados os parâmetros exigidos pelo capital, a cada época, acerca da 

qualificação força de trabalho.  

1-  O PROCESSO DE PESQUISA E SUAS DELIMITAÇÕES  

 

                                                 
1  “O conceito de capital humano – ou mais extensivamente, de recursos humanos- busca traduzir o 
montante de investimento que uma nação faz ou que indivíduos fazem na expectativa de retornos 
futuros”. Para os intelectuais orgânicos do capital “o investimento no ‘fator humano’ passou a significar 
um dos determinantes para o aumento da produtividade e elemento de superação do atraso econômico” 
idem) e, do ponto de vista microeconômico,  “constitui-se no fator explicativo das diferenças individuais de 
produtividade e de renda e, consequentemente, mobilidade social” (FRIGOTTO, 1989, p.40). 
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Durante uma visita à Secretaria de Educação do Estado no Rio de Janeiro, em de junho de 

2006, entrei em contato com um documento da OCDE, traduzido para o português pela 

editora Moderna. Este serviria de orientação para os gestores educacionais (políticos, 

empresários do ensino, secretários de educação) para implementação de políticas para 

professores no âmbito da formação e do trabalho - informação contida no próprio documento 

cujo título era “Professores são importantes: atraindo, desenvolvendo e retendo professores 

eficazes” (OCDE, 2006c). Observei que existiam semelhanças entre as propostas contidas no 

documento e as ações executadas pelo governo da rede estadual do Rio de Janeiro, como foi o 

exemplo do Programa Nova Escola2 que acirrou a competitividade entre as unidades de 

educação, instituiu os ganhos por produtividade e as avaliações padronizadas para alunos e 

professores. 

Durante o processo de pesquisa (2007-2009), após um ano de investigação, em função da 

coleta e análise de dados, identifiquei um vínculo direto entre a OCDE e o Governo.  A 

hipótese, que se configurou, então, foi a de que poderia haver uma ligação entre o modelo de 

avaliação e regulação do trabalho docente, implantado no âmbito de algumas Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, e o modelo proposto por este organismo internacional. 

Tratava-se de identificar se haveria ou não possibilidades de implantação de um sistema de 

avaliação externa. Por tal motivo, o tema foi delimitado a partir das políticas do Estado 

referenciadas nas orientações dos organismos internacionais em torno da formação de 

professores atrelada à regulação do trabalho docente.  

1.1- ANALISANDO ALGUNS DADOS SOBRE O TRABALHO DESENVOLVIDO 
PELA OCDE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE ou OECD) reúne 

30 países membros num fórum único para, segundo ela, discutir, desenvolver e aprimorar 

políticas econômicas e sociais. Este organismo internacional foi legitimado em dezembro de 

1960 a partir do Plano Marshall e está em funcionamento desde setembro de 1961. Seus 

membros, atualmente, são: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, 

Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, 

Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega, Nova Zelândia, 

                                                 
2  O Programa Nova Escola foi implantado no governo Anthony Garotinho por intermédio da gestão do 
Secretário de Educação Cláudio Mendonça, atual Presidente da Fundação Municipal de Educação de 
Niterói.  
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Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Suécia, Suíça e Turquia. O Brasil não faz 

parte da OCDE, atua como membro colaborador.  

A OCDE propõe-se a ofertar assessoria técnica aos governos para o desenvolvimento de 

políticas domésticas e internacionais acerca de governança corporativa. Sua base política é de 

origem social liberal e, segundo Lima (2007, p.58-59), “este projeto foi apresentado por 

Giddens como: 

[...] uma filosofia política sintonizada com as mudanças que estão ocorrendo no 
quadro mundial, um programa de “modernização” da economia, do sistema político 
e do sistema de bem estar social. Este projeto pode ser identificado como social-
liberalismo, na medida em que, de um lado, mantém as premissas básicas do 
liberalismo, e de outro, recupera elementos centrais do reformismo social-
democrata, apresentando-se inclusive como uma nova social-democracia 
modernizadora. (GIDDENS, 2001, p.46, apud LIMA, op. cit.). 

Atualmente, junto à Comissão Europeia (formada pelo empresariado europeu), a OCDE 

procura regulamentar e promover a consolidação das metas do Acordo de Bolonha3, na busca 

pela expansão do ensino superior com base no modelo europeu. No ano de 2007, a OCDE 

publicou um documento, cujo título, traduzido, recebeu o nome de “A Educação Superior e as 

Regiões Globalmente Competitivas, Localmente Comprometidas”, propondo um ajuste nos 

processos de contrarreformas realizadas na América Latina, de modo a contemplar 

empresários da educação e da indústria. Em 2009 publicou outro documento traduzido com o 

título de “O ensino superior na sociedade do conhecimento”, onde deixou clara a proposta de 

mercantilização da educação superior através da sua internacionalização; cujo respaldo 

discursivo foi a TCH e a preparação de mão de obra para a sociedade do conhecimento 

(DRUCKER, 1993) como meio de obtenção do desenvolvimento econômico numa sociedade 

que supostamente superou a luta de classes.  

Ambos os organismos vêm interferindo na formação da classe trabalhadora desde a 

década de 1980. Segundo Maués (2003), a OCDE, há tempos, procura atender as demandas 

da Mesa Redonda dos Industriais Europeus, criada em 1983, em termos de regulação da 

educação; marco que a autora denominou como obsessão pelas competências, momento em 

que as propostas de reforma na educação profissional ganharam força na Europa. Segundo 

                                                 
3 O Acordo de Bolonha visa, por intermédio da internacionalização da educação superior, expandir a 
diplomação compartilhada; beneficiar as empresas de serviços educacionais com a compra de pacotes 
educacionais e material didático; salvaguardar as indústrias através da venda de kit’s tecnológicos para 
escoar a produção, principalmente dos países da OCDE; e a ampliação do comércio das empresas de 
softwares por meio dos provedores de internet, instrumento utilizado pela Educação à Distância (EaD), em 
especial na Formação de Professores para a Educação Básica. 
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Shiroma, Moraes e Evangelista (2004), na década seguinte, os organismos internacionais 

criaram seus departamentos e secretarias de educação para corporificar tal projeto, montando 

um pacote de “reformas” (contrarreformas) a serem implantadas por intermédio dos 

ministérios da educação de cada país. As agendas deveriam ser desenvolvidas para obtenção 

do consenso, com vocábulos semelhantes, numa comunhão conceitual que ressignificasse, nos 

parâmetros do social-liberalismo, boa parte das demandas da classe trabalhadora. Os 

organismos definiram que os pontos da agenda internacional seriam: o desenvolvimento 

humano tomado por políticas de contenção à pobreza; a formação contínua ou educação ao 

longo da vida garantindo espaços para a reprodução do capital, especialmente através da 

educação à distância (EaD); tecnologias da informação e comunicação (TICs) para justificar o 

desemprego; a democracia significando liberdade de acordos entre diferentes esferas do poder 

e frações burguesas, de modo que os termos cidadania e sociedade civil fossem, também, 

ressignificados a partir da economia corporativa; e, por fim, a avaliação dos sistemas de 

ensino como a nova estratégia de gestão. Atrelou-se, então, a avaliação ao financiamento e, 

estes, aos parâmetros de produtividade na lógica das competências; por tal motivo a 

pedagogia das competências alastrou-se como estratégia de coerção moral e estabelecimento 

de consenso em meio à classe trabalhadora.  

Para respaldar-se diante de qualquer movimento de oposição da classe trabalhadora, junto 

à Organização Internacional do Trabalho (OIT), a OCDE definiu as prioridades para o 

trabalho em geral orientado para a empregabilidade, a qualificação e a formação profissional, 

principalmente após a reunião dos Ministros da Educação dos países da OCDE e convidados, 

realizada em Dublin, no ano de 2004. A OCDE trabalhou em parceria com o Comitê de 

Especialistas sobre Aplicação de Recomendações Referentes a Pessoal Docente (CEART) da 

OIT/UNESCO nos anos anteriores. O Comitê, referindo-se aos Estados, sindicatos e 

Conselhos de Professores, afirmou que “o diálogo social é a chave para o sucesso de uma 

reforma educacional. Sem o envolvimento pleno dos professores e de suas organizações – que 

são as os principais responsáveis pela implementação de reformas” (CEART, 2003, apud 

OCDE, 2006, p.227) - não é possível realizá-las de forma conscienciosa para com a sociedade 

em geral. A OCDE, o BM, a UNESCO, a OIT, a CEPAL defenderam o uso do termo 

profissionalização como eixo operativo das reformas (SHIROMA, 2004), ponto de vista no 

qual o professor passou a ser responsabilizado por sua aprendizagem e por sua motivação para 

se adaptar às novas demandas do mundo do trabalho, da sociedade do conhecimento, sendo 

essa exigência, segundo a autora, classificada pela OIT como boa conduta profissional. Para 



6 

 

a OCDE e a UNESCO essa boa conduta foi traduzida como formação de “professores 

eficazes”, de acordo com as orientações do BM (2003) que lançou o termo “escolas 

eficazes”.  Mas como isso aconteceu? 

 A partir da relação com os empresários da indústria (europeus e estadunienses), em 

2002, o Comitê de Educação da OCDE organizou o Simpósio Internacional de Genebra para 

instituir o programa de pesquisa denominado DESECO ou Definição e Seleção de 

Competências, vinculado à Comissão de Educação da OCDE, que tem produzido avaliações 

periódicas para disseminar um pensamento único. A finalidade, de acordo com Maués (2003), 

foi definir a estrutura teórica que permitisse a identificação das competências apropriadas para 

adequação da mão de obra às novas exigências do mundo do trabalho balizado nas novas 

tecnologias; e, estabelecer indicadores internacionalmente comparáveis para validar as 

competências e justificar as contrarreformas na educação.  

1.2. A APARÊNCIA DO FENÔMENO: O PAPEL DO INEP 

Analisando o real e suas múltiplas determinações, identifiquei que o Governo, em sintonia 

a OCDE e outros organismos, instituiu não só as Diretrizes Curriculares para a Formação de 

Professores para Educação Básica (2002), como, também, em 2003, deu continuidade a tal 

política com a Portaria nº 1.403/2003 que definiu o Exame Nacional de Professores e a Rede 

Nacional de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, constituída no âmbito do 

Sistema Nacional de certificação e Formação Continuada de Professores dos Programas e 

criada pelo Edital nº 01/2003 da SEIF/MEC, organizando a legislação existente sobre 

formação de professores (FREITAS, 2003, p.1097-1098).  

Em prosseguimento, instituiu, também, o Programa de Formação de Professores em 

Exercício (PROFORMAÇÃO), destinado ao magistério de ensino médio, para os professores 

que não tinham formação específica, ou professores leigos, que davam aulas nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental na rede pública das regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste (SILVA JÚNIOR, 2002). O programa foi elaborado em conjunto com representantes da 

UNESCO, com indicações sobre as formas de implantação a partir de 1999. Chamamos 

atenção para determinado fato: isso ocorreu um ano após o Brasil ter ingressado, em 1998, no 

Word Education Indicators ou Programa de Indicadores Mundiais da Educação (WEI), 

organizado, conjuntamente, pela OCDE em parceria com a UNESCO e a União Europeia e, 

no Brasil, com o INEP. Mas como essa relação de cooperação se manifestou no plano do real 

com suas múltiplas determinações?  



7 

 

 No ano de 1989, durante o Consenso de Washington, os Organismos Internacionais 

reuniram-se para debater a dívida externa e as políticas econômicas a serem adotadas para 

viabilizar novas formas de pagamento da dívida externa. A educação foi posta no pacote de 

ajuste estrutural para diminuição do Estado na área social e a ordem nacional passou a ser 

racionalizar os gastos e aderir à política neoliberal desenvolvida nos anos de 1990 

(PAULANI, 2006, p.67-107). Neste mesmo ano, o Brasil, por meio do INEP/MEC e da 

comissão de Ações Internacionais para disseminação do PDE, sob a coordenação de 

Oroslinda Taranto Goulard (assessora do Ministro da Educação Fernando Haddad em 2008-

2009), passou a participar do: 

 

[...] O WEI regular segue a metodologia da Coleta de Dados UOE (Unesco, OCDE e 
Estatísticas da União Européia) sobre os Sistemas Educacionais, definida nos 
manuais que acompanham os questionários UOE (além dos específicos para o WEI) 
a serem preenchidos anualmente pelas coordenações nacionais dos países 
participantes. (INEP, 2009) Disponível em 
http://www.INEP.gov.br/internacional/novo/outras_WEI/oquee.htm, último acesso 
em 01/12/2009. 

  As ações entre organismos internacionais na área da educação por intermédio do 

WEI4, as quais direcionam a política de avaliação dos sistemas de ensino, veio-se construindo 

desde 1990 após a “Declaração Mundial de Educação para Todos”, o marco zero onde a 

Comunidade Europeia estabeleceu os 16 indicadores de qualidade, e começou a delinear as 

políticas para formação de professores (MAUÉS, 2003; 2004). 

 No ano de 1993, seguindo as orientações dos organismos, na gestão Itamar Franco, foi 

estabelecido o Plano Decenal de Educação para Todos, mas foi durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, sob a batuta do ministro da educação Paulo Renato Souza, que a 

política de construção do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (Saeb) no Brasil prosperou. 

Helena Altman (2002) o Banco Mundial e o Governo traçaram políticas convergentes que 

culminaram não só na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, mas também 

em vários decretos e portarias que caracterizam e descaracterizam a educação básica e a 

formação docente. Concluí que a participação do Brasil no WEI foi fundamental para as 

                                                 
4 Novos dados sobre sua versão mais recente, o WEI-SPS, encontram-se no Relatório de Ações 
Internacionais do INEP 2006, publicado em 2007, organizado pela parceria UNESCO/OCDE. Quanto ao 
WEI-SPS, foi diretamente desenvolvido para compartilhar dados de um mesmo país entre a UNESCO e 
os programas da OCDE como o PISA e o Panorama da Educação. Diz respeito à pesquisa sobre Escolas 
Primárias e é um estudo especial produzido pelo Programa Mundial de Indicadores Educacionais (WEI-
SPS), e coordenado internacionalmente pelo do Instituto de Estatísticas da UNESCO desde 2006 (INEP, 
2009). 
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contrarreformas realizadas na educação. A interferência coletiva dos organismos intensificou-

se após a Rodada Uruguai (1987-1994), com a inserção da educação no setor de serviços 

como conseqüência da transnacionalização do capital fomentada pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC).  

 O Governo, numa Contradição extrema, não assumiu, publicamente, a educação como 

serviço, mas seguiu as orientações de organismos internacionais que a conceberam como tal, 

mercantilizando-a. Segundo Altmann (2002, p.2) a política de cooperação ou assistência 

técnica é um co-financiamento concedido à educação com pesados encargos e fazem parte de 

projetos que integram a dívida externa; uma Práxis voltada para a subordinação dos países 

periféricos aos países centrais (pertencentes à OCDE).  

1.3 - A ESSÊNCIA DO FENÔMENO: A RELAÇÃO POLÍTICA ENTRE O BRASIL E A 
OCDE REFORÇA A MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

A questão principal referente à intervenção dos organismos internacionais e a questão 

do Tratado de Livre Comércio (TLC) advindo do Acordo Geral de Comércio de Serviços 

(AGCS ou OMC/GATS) não é o a ação mais antiga para mercantilizar a educação. Em 1998, 

segundo o próprio documento da OMC/GATS, 30 países (a maioria membros da OCDE) 

haviam estabelecido alguns acordos em relação ao comércio de serviços educacionais. Desde 

1995, a OCDE veio organizando e dinamizando um Fórum sobre Estabilidade Financeira, em 

parceria com o BM e o FMI. O objetivo foi definir e organizar estratégias de enquadramento 

legislativo e institucional para pagamento da dívida pública, especificamente dos países 

periféricos/Latino-Americanos. Tais informações também encontravam-se no documento cujo 

título é “Os princípios da OCDE sobre o governo das sociedades” (OCDE, 2004). Nele foram 

estabelecidas normas fundamentais da cooperação econômica realizada pela OCDE, balizada 

em 12 princípios, que deixaram claro os padrões e os códigos estabelecidos pelo FMI, o BM e 

o Banco de Pagamento Internacional para serem seguidos pelos países devedores. Fixaram as 

formas de pagamento das dívidas, estabelecendo formas de enquadramento dos países em 

termos legislativos e institucionais para regulamentar os acordos feitos por um leque de partes 

interessadas: setor empresarial, investidores, associações profissionais em nível nacional e 

internacional, sindicatos, sociedade civil e organismos internacionais (OCDE, 2004, p.9). O 

objetivo foi regular as ações dos acionistas e gestores, cuja forma de controle estaria em 

ofertar assistência técnica na área político-econômica e social, com ênfase no 

desenvolvimento da governança e governabilidade. O diferencial, para a 1ª década do séc. 

XXI, é que a nova moeda de troca que propicia a reprodução do capital na área de bens e 
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serviços é a exigência de investimento em educação básica para obtenção da abertura da 

educação superior para a expansão do setor privado pela internacionalização. 

 Há outras informações no documento “Metodologia para Avaliação de Sistemas 

Nacionais de Aquisição de Bens e Serviços” (2006 a) que auxiliam o entendimento sobre o 

movimento de transnacionalização do capital a partir do GATS, situando os intentos da 

OCDE.  Nele, a Comissão de Assistência ao Desenvolvimento, formada pela parceria 

BM/OCDE, delimitou o espaço de atuação de ambos os organismos, deixando explícito que a 

OCDE tem por função avaliar os riscos para os investidores do setor privado (industriais e 

empresários da educação), orientando seus investimentos na área de bens de serviços.  Para 

além, cada país membro ou colaborador da OCDE deve adaptar sua legislação ao 

Estabelecimento Permanente de Direito (CALIENDO, 2005), meio pelo qual a OCDE 

organiza acordos econômicos de forma coletiva e regula a circulação de capital entre países, 

empresas, instituições, como sindicatos e ONGs.  

 Observamos que o sumário executivo do referido documento (OCDE, 2006a) deixa 

claro que o que está em jogo é a utilização dos fundos públicos – que, no caso brasileiro, são 

os destinados à área social. A ideia da OCDE é de que os fundos sirvam à parceria público-

privada. O referido organismo destacou que, para tanto, seria preciso uma modificação na 

legislação nacional e nas instituições estatais para operacionalizar reformas no aparato legal. 

Em outro documento, intitulado “Estudos Econômicos da OCDE Brasil” (2006), há críticas à 

inflexibilidade da legislação brasileira, mas também há muitos elogios à Práxis do Governo 

Lula. 

 Concluímos que foi dessa forma que a OCDE participou de tal tratado, articulando seu 

trabalho junto aos grupos empresariais e ao Banco Mundial. Qual é o problema posto? Leher 

(2005), ao tratar das feições da mercantilização da educação e o neocolonialismo, diz-nos que 

“é nesse contexto que a LDB 9394/96 definiu a profissionalização em nível superior, mas não 

necessariamente em universidades, enfatizando a Educação à Distância (art.87, §3º, inciso III) 

como saída para a democratização do ensino superior na área de formação de professores”. 

Acredito que a OCDE pode ter interferindo na formação de professores no Brasil desde a 

década de 1990 por intermédio do INEP.  



10 

 

1.4 - A ATUAÇÃO DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS E A 
MERCANTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 

Concordo com Shiroma (2003, p.61-80) que afirmou que, desde a década de 1990, a 

cooperação entre outros organismos resultou numa série de documentos que demandavam a 

construção da mentalidade no senso comum acerca de um professor profissional. Para 

Shiroma, essa noção diz respeito ao status profissional, ao código de ética, treinamento 

especial, por meio do qual se adquire a ampla base do conhecimento específico que permite 

controlar o trabalho desenvolvido. Uma redução desse controle indicaria uma tendência à 

desprofissionalização e à desqualificação do trabalho docente. O mesmo acontece quando “se 

reduz o âmbito de exigências de qualificação para ingresso na profissão ou se aligeira a 

formação” (SHIROMA, 2003, p. 65), distanciando os docentes da universidade, do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  

No documento “Professores são importantes” (OCDE, 2006c), considera-se, como 

profissional, o “professor eficaz”, cujos parâmetros de avaliação se baseiam na boa conduta 

profissional. São eles: o comportamento, que gera, nos alunos, bons resultados em provas 

padronizadas; a cognição que envolve atitudes inteligentes, atenciosas e conscientes; o 

conteúdo que diz respeito à capacidade do docente em selecionar o que é essencial no 

currículo; o caráter porque docentes são agentes morais; e, por último, o conhecimento, 

entendido como capacidade de entender e transmitir os contextos culturais, sociais e políticos 

e demonstrar entendimento sobre o ambiente de seus estudantes, além de sensibilidade para 

lidar com eles (OCDE, 2006c, p.105).  

Tal política teve início na década de 1980, quando a OCDE ainda não tinha muita inserção 

nos países latinos. A parceria entre a UNESCO e o BM, apontou a necessidade da 

contrarreforma na formação docente por intermédio do Projeto Principal de Educação para a 

América Latina e Caribe (PROMEDLAC), o qual foi encabeçado pela CEPAL. Segundo 

Shiroma, Moraes e Evangelista (2004, p.71), O PROMEDLAC V, de 1993, destacou a 

iminência da reforma (contrarreforma) da escola e do Estado. Nessa época, já havia sido 

planejada, no cenário nacional, pelo MEC, uma forma de implantar as principais orientações 

dos organismos internacionais: 1) superar e prevenir o analfabetismo; 2) universalizar a 

educação básica; 3) melhorar a qualidade da educação adaptando-a as necessidades do 

mercado. De acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2004) e Silva Júnior (2002), a ideia 

central foi reorganizar a profissionalização dos professores em nível superior. Para o MEC, 



11 

 

esse era um ponto frágil na educação básica, dado o mau gerenciamento tanto na esfera 

institucional e quanto na pedagógica:  

 

Daí a proeminência do administrador escolar e do professor nessa proposta. As 
competências básicas da aprendizagem seriam asseguradas, segundo a 
PROMEDLAC V, com investimentos maciços na profissionalização docente por 
meio da formação, atualização e aperfeiçoamento ao lado da produção de materiais 
pedagógicos adequados. (SHIROMA, MORAES, EVANGELISTA, 2004, p. 75). 

Esse aperfeiçoamento foi uma demanda detectada, em especial, a partir dos resultados 

dos estudantes em provas padronizadas, repassados pelos Governos para compor o PISA e o 

WEI. O processo de cooperação entre Brasil, OCDE, UNESCO e Banco Mundial foi 

consolidado em 1998 visando especificamente implantar políticas voltadas para professores 

da educação básica e uma das provas de tal fato foi que a UNESCO expandiu território para 

outros organismos como a OCDE por meio do projeto WEI, o qual resultou no documento 

“Docentes para las escuelas del manãna” (OCDE, 2001) apresentando análises dos 

indicadores educativos mundiais e as contrarreformas necessárias.  

1.5 - CONCLUSÕES FINAIS 

Em 2009 essa tarefa de envolvimento dos professores e do administrador escolar foi 

organizada pela OCDE e o INEP por intermédio do novo discurso hegemônico que orientará 

“as discussões para formulação, implementação e avaliação de políticas públicas” (INEP, 

2009, p.1): a Pesquisa TALIS.  

Divulgaram-se resultados referentes aos professores da educação básica e, segundo a 

coleta de dados, na opinião dos diretores das 400 escolas participantes, o ponto central da 

crise estaria na qualificação do trabalho docente. A pesquisa não mencionou as condições 

salariais, a precarização e a flexibilização do trabalho docente. Ainda firmou que 52,2% dos 

professores receberam dispensa do trabalho para estudar e os outros 47,8% só não se 

qualificaram porque não houve incentivos suficientes por parte do Governo; revelando grande 

contradição por parte do INEP. Na mesma época da pesquisa o Governo lançou a Plataforma 

Freire como lócus de formação de professores para educação básica, utilizando a EaD como 

estratégia de capacitação na ótica funcionalista sugerida pelos organismos internacionais 

(UNESCO, 2001; BM, 2003; OCDE, 2006c)   
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Quanto à questão referente à subordinação dos trabalhadores, afirmou-se que “a maioria 

dos professores participantes da TALIS têm uma visão positiva da avaliação, pois consideram 

que ela pode até aumentar sua satisfação e segurança no trabalho” (OCDE, 2009, apud INEP, 

2009, p.10).  A qualidade da educação se o trabalho docente fosse mais flexibilizado com 

outros ganhos financeiros não incorporados ao piso, tal qual sugere o documento “Professores 

são Importantes” (OCDE, 2006c). Entendo que o objetivo é naturalizar a Avaliação Externa 

tanto dos sistemas de ensino quanto do trabalho do professor, atrelando, como nos países da 

OCDE (e o exemplo brasileiro do Programa Nova Escola na Rede Estadual do Rio), a 

remuneração ao desempenho por produtividade; em especial nas provas padronizadas.  

E mais, a pesquisa apontou que é preciso uma “revolução no modelo escolar de liderança 

(idem, p.11), e a figura mediadora da “liderança para aprendizagem” é o diretor, mesmo este 

possuindo pouca ou nenhuma autonomia quanto às contratações e demissões; isso porque ele 

operaria a conciliação entre classes para manter a hegemonia burguesa e a subordinação do 

trabalho ao capital. A OCDE afirmou, no documento “Professores são Importantes” (2006c) 

que os sindicatos prejudicam a educação por exigirem ganhos salariais coletivos por 

protegerem os professores ineficazes e por prejudicarem a competitividade entre a categoria 

para melhoria da qualidade do trabalho docente. Os diretores e os Conselhos de Professores 

seriam uma alternativa para minimizar a atuação sindical. 

O neoliberalismo da Terceira Via (LIMA, 2007), defendido pela OCDE, demais 

organismos e o Governo Lula, a grosso modo, busca: a obtenção do consenso pelo discurso da 

inclusão social e, por outro lado, a coerção moral por intermédio da avaliação atrelada ao 

financiamento. No “Professores são importantes” (OCDE, 2006c), onde a OCDE deu a 

seguinte orientação aos gestores: 

O sucesso de qualquer reforma exige que os próprios professores estejam ativamente 
envolvidos no desenvolvimento e implementação de políticas [...] sem que  tenham 
um sentimento em relação à reforma, é impossível que a implementação de 
mudanças substanciais tenha sucesso. Por outro lado, os grupos interessados não 
devem ter poder de veto sobre reformas educacionais definidas por processos 
políticos democráticos.  (OCDE, 2006c, p. 15) (grifos nossos). 

Coerção e consenso para manutenção da hegemonia, para a OCDE, são necessários para 

legitimar o investimento em educação básica para apoiar os Estados no desinvestimento à 

educação superior nas universidades públicas, além de ampliar a concessão de créditos 

financeiros. De acordo com relatório de Célio da Cunha e Marcelo Souto, publicado pela 

UNESCO com apoio do BM e do FMI, referentes à II Reunião do Comitê Social da 
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Conversão da Dívida por Educação Básica, o objetivo de se investir na educação básica foi 

encontrar estratégias para mobilização de recursos. Vejamos: “além da OCDE, BIRD e BID 

destinaram aproximadamente US$ 670 milhões em educação na América Latina em 2002. No 

total, a região recebeu US$ 1,2 bilhão de cooperação internacional em educação” (UNESCO, 

2005), e, o Brasil, foi “o sexto principal destino da ajuda internacional da OCDE na região, 

recebendo US$ 376 milhões” (idem) entre os anos de 2001 e 2002. Ressaltamos que o BM é 

responsável por cobrar os empréstimos da OCDE e esta, por avaliar os riscos e as 

possibilidades de investimentos para o setor privado. Segundo Souto e Cunha, “a conversão 

da dívida pública brasileira representa uma oportunidade de aumento dos investimentos em 

educação [...] alternativas que contemplem a conversão da dívida pública mobiliária, assim 

como a dívida privada [...] requerem grande coordenação dentro do governo e com o mercado 

financeiro” (UNESCO, 2005, p. 19). Mas, para o Brasil, não é interessante filiar-se à OCDE, 

em especial, porque teria que tornar-se doador, ao invés de receber empréstimos. 

É importante dizer, também, que a OCDE, no Brasil interfere na área da educação 

superior, por intermédio do Programa de Gerenciamento de Educação Superior (Programme 

on Institutional Management on Higher Education- IMHE), dando continuidade à política de 

promoção dos acordos realizados no Processo de Bolonha, e dele, participam a Universidade 

Estadual do Campinas (UNICAMP) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). A 

UNICAMP, seguindo os passos da área de ciência e tecnologia da UFPR, criou a Agência de 

Inovação Inova UNICAMP que, atualmente, vem desenvolvendo trabalhos conjuntos com o 

IMHE da OCDE, amparados especificamente pela nova lei de inovação tecnológica e as 

contrarreformas universitárias. 

Confirmamos que o fenômeno da interferência da OCDE no Brasil precisa ser estudado 

para além da sua aparência, ou seja, para além da interpretação de que esta cooperação 

técnica entre a OCDE e o governo é apenas um vínculo recente e inocente que visa 

estatísticas para melhoria da qualidade do ensino público. Essa cooperação entre organismos e 

Estados objetiva consolidar a concepção burguesa de mundo (con)formando docentes e 

estudantes ao projeto neoliberal da Terceira Via, e, prioritariamente, busca reproduzir capital 

pela área social/educação superior. Formar professores de modo fragmentado, repolitizado e 

desintelectualizado, (con)formando-os diante do projeto burguês de sociedade é a essência das 

propostas da OCDE, as quais visam a contrarreforma da educação superior com a proposta de 

atrair, desenvolver e reter “professores eficazes” para o capital. 
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