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RESUMO

Este trabalho pretende realizar uma análise política das orientações do Banco Mundial para a 

Educação Superior do Brasil,  através do exame de documentos do Banco, bem como das 

considerações de estudiosos da área de Educação.

Para isso, partiu-se de uma investigação que permitisse melhor identificar o Banco Mundial e 

a sua atuação nos países, principalmente os chamados “em desenvolvimento”, através de uma 

bibliografia crítica. Após um melhor entendimento do que é e de como atua o Banco Mundial, 

procedeu-se à  analise  de  suas  orientações  para  a  Educação  Superior  do  Brasil,  tentando 

identificar possíveis riscos à política nacional e externa, envolvidos nessas orientações.

Palavras-Chave:  Banco Mundial.  Educação Superior  no Brasil.  Conhecimento Autônomo. 

Globalização. Bretton Woods. Democracia.



ABSTRACT

This  work  aims to  perform  a  political  analysis  of  World  Bank's  guidelines  for  Higher 

Education in Brazil, through the examination of Bank's documents, as well as considerations 

of scholars in the field of Education.

For this, we will start from an investigation that will allow us to better identify the World 

Bank and its operations in the countries, especially in the so-called "developing countries" 

through a critical bibliography. After a better understanding of what World Bank is and how it 

acts, we will study its guidelines for Higher Education in Brazil, trying to identify possible 

risks to national and foreign policies, involved in these guidelines.

Key words: World Bank. Higher Education in Brazil. Autonomous knowledge. Globalization. 

Bretton Woods. Democracy.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende realizar uma análise política das orientações do Banco Mundial 

para a Educação Superior do Brasil.

Para isso, partirá de uma investigação que permita melhor identificar o Banco Mundial 

e a sua atuação nos países, principalmente os chamados “em desenvolvimento”, através de 

uma bibliografia crítica.

Após um melhor entendimento do que é e de como atua o Banco Mundial, proceder-

se-á a um estudo de suas orientações para a Educação Superior do Brasil, tentando identificar 

possíveis riscos à política nacional e externa, envolvidos nessa relação.

Serão  identificadas  as implicações  para  a  política  doméstica  e  externa  do  Brasil, 

inferidas a partir das orientações do Banco Mundial para a educação superior do país, desde o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Para isso, o trabalho foi dividido em quatro 

partes principais: 

Primeiro, haverá menção a temas que não serão explorados com profundidade ao longo 

do trabalho, mas que têm importância significativa na compreensão do foco que será dado às 

discussões presentes nele.

Na  segunda  parte,  descrever-se-á brevemente o cenário original que justifica o 

surgimento das Instituições Financeiras Internacionais (IFI's) de Bretton Woods e como estas 

instituições têm o seus objetivos mudados com o tempo. Serão elencados breves relatos e 

análises de estudiosos sobre a atuação das IFI's de Bretton Woods, em especial do Banco 

Mundial, nos países em desenvolvimento ao longo de sua história.

Na terceira parte, serão explanadas as principais orientações do Banco Mundial para a 

educação superior do Brasil, através de seus próprios documentos, principalmente do 

documento Higher Education in Brazil: Challenges and Options, de 2002, produzido durante 

o governo FHC e que ainda continua carregando as declarações que o Banco declara como a 

sua visão para a Educação Superior do Brasil..

Por  último,  haverá  uma análise  das  implicações  para a política  nacional  e externa, 

advindas das orientações do Banco Mundial para a Educação Superior Brasileira.
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A motivação inicial para a escolha da temática deste trabalho confunde-se com a própria 

experiência do autor na Educação Pública, como aluno, desde a antiga 7a série (Atual 8o. 

Ano).

A ausência de professores, fruto de um sistema que tornou desinteressante a profissão 

de  docente,  a  realidade  de  os  professores  terem  que “passar  de  ano”  todos  os  alunos, 

independente do interesse ou aprendizado dos mesmos, não eram problemas pontuais, mas, 

conviviam lado a lado com outros problemas que faziam da Educação “pré-universitária” uma 

vergonha para o país.

A  Educação  Superior  do  Brasil,  por  outro  lado,  carregava  o  status  de  excelência, 

invertendo as participações sociais dos alunos. Na Educação Pública Superior prevalecia o 

preenchimento das vagas pela elite (devido às dificuldades dos pré-vestibulares, que davam 

condições  muito  privilegiadas  àqueles  alunos que tinham pais  abastados  para  pagar  uma 

educação cara antes disso). Já os demais níveis da Educação Pública eram utilizados quase 

exclusivamente  pelos  “filhos  da  pobreza”,  apresentando  uma  estrutura  muitas  vezes  de 

abandono.

Após essa motivação inicial, passar alguns anos em trabalhos comunitários em uma vila 

de extrema carência econômica e social fez perceber o quanto a Educação, principalmente a 

Educação Superior, funcionava como um veículo de promoção social em duas direções: 1. Na 

melhoria das condições financeiras da família que abrigava o graduado ou graduando (que 

conseguia  um emprego  melhor);  2.  Na voz exercida na sociedade,  fruto  de uma melhor 

consciência crítica do contexto em que vive, por parte do estudante e também de sua família, 

como resultado de sua influência crítica.

A insatisfação pessoal com a realidade da pobreza extrema identificada (pessoas com 

nomes, com as quais o autor conviveu, também ouviu e conheceu. Essa experiência fala de 

forma bem diferente de números), aliada à necessidade de investigar as causas originais dessa 

pobreza, conduziram o autor ao estudo das Relações Internacionais.

A  grandeza  e  complexidade  das  relações  e  atores  envolvidos  nas  Relações 

Internacionais, a identificação de fortes movimentos e ações que promovem desigualdade, 

gerando a pobreza extrema com a qual o autor se via confrontado na realidade, fez aumentar 

ainda mais a consciência da importância de uma Educação formadora de Consciência Crítica 
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e  estimuladora  de  Conhecimento  Autônomo  e  Criativo. Isso  porque  essas  qualidades 

presentes em uma Educação Pública Nacional poderiam ornar um povo com uma armadura 

contra as ameaças internacionais causadoras de suas desgraças.

Durante todo o trabalho, serão estudadas as análises dos estudiosos brasileiros da área 

de  educação,  sobre  as  orientações  do  Banco  Mundial  para  a  educação  brasileira, 

especialmente para a Educação Superior. A partir das conclusões dos especialistas da área, de 

como eles avaliam essas orientações, e dos próprios documentos com as orientações do Banco 

Mundial  para  a  educação  superior  do  Brasil,  se  dará a  discussão/análise  sobre  algumas 

importantes  implicações  para  a  política  doméstica  e externa  do  Brasil,  advindas  de  tais 

orientações do Banco Mundial para o sistema educacional brasileiro, especialmente para o 

ensino superior.

Não  é  objetivo  deste  trabalho  analisar  detalhadamente  se a  interferência  do  Banco 

Mundial  tem sido positiva ou negativa para o Brasil,  apresentando dados estatísticos que 

comprovem o sucesso ou fracasso de tal  interferência,  mas,  principalmente,  investigar  as 

possíveis consequências decorrentes da observância de suas orientações para a Educação do 

Brasil.

Houve uma preocupação em fazer com que a linguagem fosse inteligível e “legível”, 

mesmo para o público não acadêmico, para que não se tornasse um arquivo a mais que tivesse 

servido apenas ao intuito de completar  a exigência  formal  para a obtenção de um título. 

Sempre  apostando na  ideia  de  que é  o  conteúdo  mais  importante  que  a  formalidade  da 

linguagem. De que a criatividade e o estímulo ao pensamento crítico é mais importante que a 

observância da normatividade da reprodução. Embora a importância dos primeiros valores 

apresentados não justifique o abandono dos segundos.

O trabalho em si conduz um protesto contra o tecnicismo que insiste em afirmar que 

somos um país incapaz de produzir conhecimento novo e autônomo e que nos resta aproveitar 

o novo que o outro produziu no passado para sermos país em uma estrutura de “segunda 

categoria” na divisão internacional do conhecimento e do trabalho.

Dessa forma, o presente trabalho foi construído sob a consciência de que os benefícios 

da  liberdade  acadêmica  são  maiores  que  os  riscos  de um  pensamento  que  não  tem 

fundamentação teórica.  A obrigatoriedade da fundamentação teórica anterior  tem sido, na 
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prática,  muito  mais  do  que  uma  preocupação  em  não  demandar  esforços  e  energia  na 

produção  de  conhecimento  já  produzido,  mas  repercute  quase  como  um  obstáculo  à 

formulação de conhecimentos criativos e autônomos, de modo que tal tipo de produção do 

conhecimento precisaria primeiro surgir nos países definidos pelas IFIs como inventores para 

que se tornasse um conhecimento válido para o ambiente acadêmico dos países periféricos.

Em um contexto onde a Riqueza,  o Poder  e a  Informação se concentram em um 

pequeno  percentual  das  pessoas  que  habitam  o  mundo, a  Educação  (Conhecimento)  é 

elemento essencial e bem público de alto valor estratégico para qualquer país, sua segurança, 

sua soberania, seu desenvolvimento, sua qualidade democrática.

O  Banco  Mundial,  em sua  trajetória  histórica,  tem servido  aos  setores  financeiros 

dominantes, e proposto políticas aos países em desenvolvimento,  tornando-os vulneráveis à 

exploração daqueles setores, à custa do empobrecimento da população nacional.

Defender a importância do tema Educação para a Ciência Política e para as Relações 

Internacionais pode parecer uma ideia muito árdua, se nos mantivermos no conservadorismo 

teórico dessas disciplinas. A dificuldade é já apontada em alguns estudos atuais, que dizem 

que “embora a educação seja uma instituição comum em qualquer Estado-nação, as políticas 

de educação continuam a ser um campo pouco estudado em ciência política” (JAKOBI, 2009, 

p. 5, tradução nossa)

A interferência do Banco Mundial na educação pública do Brasil representa um entrave 

significativo para a autonomia necessária ao  desenvolvimento (com  redução  de 

desigualdades)  dessa nação no contexto do mundo globalizado. Tal interferência contribui 

com certo grau de alienação do poder inovador, crítico e criador,  dificultando ao país mover-

se dos níveis inferiores (exportadores de insumos e mão de obra  barata e importadores de 

produtos finais) da “indústria internacional do conhecimento”  e da divisão internacional do 

trabalho.

Para estudar as orientações do Banco Mundial para a Educação Superior do Brasil, com 

o intuito de analisar politicamente tal relação, identificando as possíveis implicações para a 

política  nacional  e  externa  do  Brasil,  evitar-se-á  a  abordagem  clássica  das  Relações 

Internacionais, que se preocupa com a relação entre Estados. Para isso, será utilizada, dentro 

das teorias das Relações Internacionais, a teoria da Economia Política Internacional (EPI). É a 
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EPI que traz à tona a necessidade de se considerar, nos estudos de RI, atores que não os 

Estados.

Quando o termo “desenvolvimento” surgir, no presente trabalho, o mesmo estará sendo 

compreendido  em  conformidade  com  a  abordagem  da  CEPAL,  onde  o  processo  de 

desenvolvimento é observado a partir da relação entre centro e periferia; a partir de um país 

periférico (Brasil) subordinado aos centros do capitalismo mundial. A abordagem cepalina de 

desenvolvimento será mesclada com a Teoria da Economia Política Internacional (EPI, ou 

IPE - sigla em inglês: internacional political economy), que também dará suporte ao estudo da 

relação  entre  os  atores  envolvidos.  A  primeira  como base  para  pensar  o  ator  doméstico 

(Brasil) em sua relação com o ator internacional (Banco Mundial) e a segunda como base para 

pensar o ator internacional em sua relação com o Brasil.

A Economia Política Internacional parte do pressuposto de que boas teorias de Relações 

Internacionais “têm de levar em linha de conta não apenas os Estados enquanto actores, mas 

têm também de incluir  actores  não estatais  como as  sociedades  transnacionais,  bancos  e 

firmas de investimento”. A EPI possui uma preocupação central (mas não exclusiva) com o 

comportamento  dos  atores  políticos  internacionais,  quais  sejam:  estados,  empresas 

transnacionais, instituições financeiras, organizações político-militares, movimentos sociais e 

culturais e uma grande variedade de grupos não governamentais com agendas de interesses 

específicos. Enquanto o foco das tradições teóricas clássicas das Relações Internacionais está 

voltado para questões como a guerra e a paz, o conflito e a cooperação entre os Estados, a EPI 

se volta para os problemas de riqueza e pobreza. (DOUGHERTY & PFALTZGRAFF, 2003, 

p. 529, 530; JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 242) A EPI, segundo Robert Cox (2002, p. 

79), talvez seja o desenvolvimento mais importante nos estudos internacionais das últimas 

décadas.

Inicialmente,  a  EPI  deixou a sua  marca dando mais  proeminência  às fundações 
econômicas do poder. Mas a sua importância não esteve limitada a aprofundar o já 
consolidado  assunto  das  relações  internacionais.  A  EPI  gradualmente  mudou  o 
modo de pensar sobre a ordem mundial. Ela pôs ênfase nos arcabouços ou estruturas 
históricas  dentro  das  quais  as  atividades  humanas  tomam  lugar  e  nos  lentos 
processos de mudança  nesses arcabouços.  Isso fez um forte  contraste  com uma 
política de relações internacionais que trabalhou com pressupostos invariáveis sobre 
a natureza do sistema de Estados e uma economia que trabalhou igualmente com 
pressupostos invariáveis sobre os processos econômicos. Os métodos convencionais 
foram guias  úteis  na resolução de problemas sobre condições estáveis.  Eles não 
foram muito úteis para compreender as mudanças no modo como o povo estava 
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começando  a  perceber  o  seu  lugar  no  mundo  e  a  natureza  dos  problemas  que 
enfrentavam. A emergente multiplicidade de identidades, com o conjunto particular 
de problemas que essas identidades jogou em destaque, foram uma indicação da 
complexidade dessas mudanças. (COX, 2002, p. 79, tradução do autor)

Em suas  análises  das  relações  internacionais,  Cox  integra  três  aspectos  centrais:  1. 

Forças sociais; 2. Formas de Estado; 3. Ordem Mundial. Para Cox, toda a teoria é situada no 

tempo e no espaço. “A teoria é sempre para alguém e para algum propósito”. (COSTA LIMA, 

[S.d.]; GRIFFITHS, 2004, p. 170; JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 258)

Robert  W. Cox,  inspirado na obra de Karl  Polanyi,  se concentra  no que chama de 

“internacionalização do Estado”. Ele se refere ao processo pelo qual as instituições se ajustam 

às estruturas evolutivas e às dinâmicas de uma economia mundial de produção capitalista. 

Cox  descreve  três  estágios  históricos  nesse  processo:  O  primeiro,  na  década  de  1930, 

apresenta Estados protecionistas que defendem as suas populações do capital  mundial.  O 

segundo  estágio,  depois  de 1945,  é  marcado  pelo  estabelecimento  do acordo  de Bretton 

Woods. Esse acordo representava o compromisso dos governos diante das instituições de 

economia global, equilibrado com a responsabilidade para com a opinião doméstica, que era 

necessário manter  com o desempenho econômico e o bem-estar  dos cidadãos.  O terceiro 

estágio marca a reestruturação do relacionamento entre o Estado e a economia mundial. Trata-

se do alinhamento das políticas domésticas com os interesses das instituições transnacionais e 

das redes de poder dominantes no cenário econômico global da atualidade. (GRIFFITHS, 

2004, p. 175)

Se fosse possível resumir o motor que perpassa toda a intencionalidade do trabalho em 

forma de uma única pergunta que justificasse, por si só, o que se deseja responder dentro 

desta  temática,  a  pergunta  seria:  O Banco  Mundial  deveria  continuar  tendo  espaço  para 

interferir na Educação Superior do Brasil? É para tentar responder a essa pergunta que estará 

todo o material e linha de raciocínio presentes neste trabalho, onde se tentará trazer elementos 

suficientes para que isso seja possível.

E com estas palavras  convidamos você a adentrar  neste universo,  muitas vezes tão 

obscuro, que é a relação do Banco Mundial com a Educação Pública Superior de um país 

periférico em crescimento como o Brasil.
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 1 -  PARA  INÍCIO  DE CONVERSA

Este  capítulo  tem  o  objetivo  de  fazer  breves  destaques  a  algumas  discussões 

transversais  que se relacionam intrinsecamente  com objeto  deste  trabalho,  apesar  de não 

serem objetos diretos do interesse desta pesquisa.  Não haverá  tempo nem espaço para o 

aprofundamento  de  tais  discussões.  Serão  trazidas  ao  conhecimento  aqui  neste  primeiro 

capítulo,  e  levemente  em  outras  partes  do  trabalho. Não  foram  descartadas,  apesar  da 

impossibilidade de aprofundá-las, para que possam estimular um novo olhar sobre os assuntos 

estudados, motivando futuras pesquisas que as explorem com maior profundidade.

 1.1 -  Pessoalizando o impessoal

No exercício  de refletir  sobre os jogos de poder no cenário  internacional,  pode-se 

tentar identificar mentalmente as estruturas envolvidas, os interesses em jogo, bem como os 

personagens,  partindo  daquelas  questões  essenciais  no  campo  da  Ciência  Política:  quem 

ganha o quê e como?

A partir de tais perguntas, surgirá à mente um fator que parece não interessar muito ao 

campo  da  Ciência  Política  ou  das  Relações  Internacionais  (RI).  Pelo  menos  não  seria 

comumente encontrado nas pesquisas desse campo do saber. O que seria? A finitude humana. 

Para  ser  mais  específico,  a  consciência  da  finitude humana.  Estaria  algum ser  humano, 

plenamente capaz, livre dessa consciência e da influência da mesma em seus atos? É provável 

que não. A consciência dessa finitude é um dos fatores determinantes que moldam um outro 

elemento, este sim essencial ao campo da Ciência Política e das RI, os interesses.

Países não têm personalidade. Não são seres conscientes, sentimentais e interessados. 

Quando alguém fala sobre os interesses dos Estados Unidos da América, sobre o imperialismo 

norte-americano,  sobre a sua hegemonia,  está falando de quê ou de quem? Os entes que 

possuem os interesses que determinam os movimentos de um país ficam no anonimato e as 
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responsabilidades das suas decisões e ações recaem sobre um ente imaterial,  intangível  e 

inimputável, que é o país.

Ao considerar real e efetivo o perfeito funcionamento de um governo representativo, 

quando  fossem  considerados  eventos  onde  atuassem  países  como  Brasil  ou  os  EUA, 

automaticamente estar-se-ia falando da atuação indireta dos povos desses países, através de 

seus representantes.  Mas será que dizer que o Brasil  é agora a sexta maior economia do 

mundo seria o mesmo que dizer que o povo brasileiro tem o sexto melhor salário do mundo? 

Para alguns poucos países tal afirmação poderia ser uma realidade.

Seria possível dizer que o povo norte-americano foi o responsável  pelos ataques à 

Hiroshima e Nagasaki? Não seria comum pensar desta maneira. Simplesmente diz-se que o 

país “X” é o mais rico ou que o país “Y” é desenvolvido ou mesmo que o país “Z” venceu a 

guerra.

Se um país for imaginado, metaforicamente, como uma grande máquina, um grande 

robô, imediatamente haverá a concepção de que aquela grande máquina não estará agindo de 

forma autônoma,  mas servindo aos controles e interesses de alguma pessoa ou grupo de 

pessoas. Seria natural e imediata a consciência de que existe gente por trás das ações daquele 

robô.

Não é isso o que pode ser percebido nas críticas ao imperialismo norte-americano, por 

exemplo.  Os Estados Unidos da América são apresentados,  em muitos estudos,  como “o 

grande vilão” do contexto internacional, mas há pouco esforço acadêmico para mapear as 

forças que estão conduzindo o grande robô. Esforço que permita descer da análise das grandes 

unidades (Estados, e até mesmo grupos Financeiros, como City Group, JP Morgan) para a 

análise das interferências de unidades menores como famílias empoderadas - Rothschilds, 

Rockefellers, Walburgs, Morgans, Schiffs, por exemplo. (HAGGER, 2009)

Existe uma grande quantidade de publicações que descrevem o poder e a influência 

dessas famílias nas relações internacionais, dentre outras coisas, em questões de paz e guerra, 

o  que tornaria  o  tema no mínimo interessante de ser estudado pelo campo das Relações 

Internacionais. Bordo, James e Ferguson são exemplos de autores que têm publicações com 

esse tipo de informação. (BORDO & JAMES, 2000; FERGUSON, 1998, 2006)
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É verdade que um país  tem a capacidade de acumular  reservas  financeiras,  o  seu 

tesouro,  mas não é  verdade  que as  maiores  reservas  acumuladas  estão  nas  mãos desses 

governos e também não é verdade que as reservas em poder dos governos são as que mais 

deveriam interessar à análise.

O acúmulo de capital que mais deveria interessar a uma pesquisa comprometida com 

uma análise das estruturas geradoras das desigualdades sociais é aquele em poder das famílias 

mais ricas, que têm acesso e poder para interferir  nas instituições que exercem influência 

sobre os governos. Afinal, quem mais estaria disposto a lutar para defender, manter e ampliar 

as suas riquezas: um proprietário direto ao defender o seu patrimônio ou um governante ao 

proteger o que pertence ao povo que o elegeu?

Aquilo  que pertence a  um povo,  a  riqueza que é comum, que não é propriedade 

privada, sempre será um bem mais vulnerável do que qualquer propriedade privada.  Como 

uma grande  empresa,  constituída por  ações  de endinheirados,  consegue fazer  com que a 

imprensa criminalize camponeses, índios e quilombolas, vítimas de ações criminosas dessas 

empresas se não fosse pelo interesse de gente que quer ampliar o seu patrimônio e tem poder 

financeiro e político para converter seus delitos em direitos?

E quanto aos governantes, o que teria maior prioridade em seus interesses: Defender, 

manter e ampliar a riqueza comum ou a sua própria riqueza, aquela que serve diretamente à 

sua própria família? Sempre que estiverem diante de uma situação em que devam escolher 

entre o enriquecimento de sua família ou o enriquecimento nacional,  o que estarão mais 

tentados  a  escolher?  Alguns  milhões  de  reais  para  dez  pessoas  da  família  causam  uma 

mudança  muito  mais  significativa  do  que alguns  milhões  de  reais  para  cento  e  noventa 

milhões de habitantes. Isso poderá ser uma motivação mais do que suficiente para justificar o 

favorecimento próprio dentro do conflito de interesses.

Acumulação de capital pressupõe família. Um homem sozinho não teria motivações 

nem condições de acumular capital.  Motivações egoístas poderiam até conduzi-lo durante 

algum tempo, mas a velhice e o encontro com a proximidade da morte é uma realidade para 

qualquer pessoa, independente da riqueza que possui.
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Além disso,  alguém que começasse do zero dificilmente conquistaria  uma riqueza 

acumulada capaz de influenciar políticas de governos locais e estrangeiros. Seria necessária 

uma herança e uma continuidade para que a acumulação ocorresse. Para que um homem, 

consciente de sua finitude, buscaria continuar acumulando uma riqueza que não tivesse tempo 

de vida para usufruir?

Tais considerações e questionamentos são simples e óbvios. Apesar  disso, não são 

facilmente  encontrados  em  abordagens  no  campo  da  Ciência  Política  ou  Relações 

Internacionais. É importante saber, entretanto, que os macromovimentos que estudamos nas 

relações entre Estados estão, em grande parte, alicerçados em interesses que não estão bem 

nesse universo macro.

Voltando à última questão, um homem se sentiria motivado a continuar acumulando 

riqueza e poder se conseguisse visualizar pessoas a quem ama, que pudessem herdar, manter e 

dar continuidade àquilo que ele juntou. Graças à finitude humana, o núcleo das estruturas de 

poder está no elemento família.

As estruturas de poder se mantêm através dessas unidades menores que conhecemos 

como famílias, sendo estas unidades elementos importantes de análise tanto para a Ciência 

Política como para as Relações Internacionais. É em boa parte nestas unidades familiares que 

se encontram alguns interesses responsáveis por parte do movimento do “grande robô” que é 

um país.

Quando as estruturas de poder entre países são analisadas, os interesses em jogo, em 

última instancia, são os de indivíduos ou, principalmente, de famílias. Como falou Mauro 

Santayana (2012b),

Só  os  absolutamente  néscios  (salvo  os  interessados) podem  acreditar  que  os 
governos  do  mundo  são  conduzidos  pelas  doutrinas  políticas,  e  não  pelos 
banqueiros. Esses, além da atuar em seu próprio interesse, cuidam dos interesses dos 
grandes acionistas, que não passam de algumas dezenas de grandes famílias.

Ao longo desta pesquisa, sempre que for abordado o papel predominante dos EUA na 

atuação do Banco Mundial ou mesmo quando o próprio Banco Mundial for mencionado, 

considerar-se-á  a  existência  de  interesses  pessoais ou  familiares,  representados  pelas 
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instituições financeiras, econômicas, midiáticas e governamentais, por trás dessas identidades 

anônimas e impessoais.

É reconhecida a afirmação de que historicamente o surgimento dos Estados Nacionais 

esteja intimamente ligado ao surgimento do capitalismo, bem como de que frequentemente 

esses Estados estiveram sobre a influência direta daqueles que detêm o poder econômico. É 

importante, nesse sentido, ao menos não estar inconsciente da realidade da existência de um 

cenário, além daquele visível, transparente a todos os atores, em que os representantes do 

poder econômico se encontram com as suas contrapartes do poder político,  no intuito da 

obtenção de mais e mais lucros com a prosperidade e expansão do capitalismo. 

Ali, o dono do dinheiro encontra-se com o dono, não da força de trabalho, mas do 
poder político. E ali, prometeu Braudel, desvendaremos o segredo da obtenção dos 
grandes e sistemáticos lucros que permitiram ao capitalismo prosperar e se expandir 
“indefinidamente” nos últimos quinhentos ou seiscentos anos, antes e depois de suas 
incursões  nos  domicílios  ocultos  da  produção  (ARRIGHI,  1996,  p.  25  apud 
RACHED, [S.d.], p.4). 

 1.2 -  O problema da representação – conflito de interesses

Como já  dito,  é  importante  a  realização  de  estudos  que  considerem as  estruturas 

familiares  como um elemento  indispensável  para  compreender  as  estruturas  de poder  no 

contexto internacional que exercem influência direta nos Governos Nacionais. Para que tal 

influência encontre espaço para existir, há, todavia, outro elemento de igual importância, que 

é a figura do Representante, aquele ou aqueles pertencentes ao contexto nacional, a quem o 

povo outorgou o poder de representá-lo.

Cada representante é também uma pessoa e, como pessoa, tem seus próprios interesses 

e  ambições,  para  seu próprio  benefício,  bem como para  o  benefício  de  seus  familiares. 

Necessário  é,  portanto,  ter  em  mente  essas  suas  duas  funções:  1.  A  sua  função  como 

representante do povo, adquirida, direta ou indiretamente, por meio do voto popular; 2. A sua 

função como ser pessoal, dotado de interesses próprios e familiares.

O conflito entre essas duas funções é o elemento que determinará o grau de equilíbrio 

entre  um  bom  governo  representativo  e  a  corrupção.  Negligenciar  isso  é  dispensar  um 
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elemento também essencial para a análise das forças, geralmente anônimas, que interferem na 

dinâmica das decisões políticas de qualquer país.

A corrupção do governo de um país é a porta de entrada para uma política externa 

deficiente para os interesses de tal país. É num contexto de corrupção que os governantes, 

como pessoas  que são,  sempre terão a  tendência  de priorizar  os seus próprios interesses 

pessoais  e  familiares.  Neste  sentido,  instituições  internacionais,  também  representando 

interesses de certos grupos financeiros e familiares, encontrarão o acesso para introduzir uma 

relação de favorecimento destes grupos e dos governantes que se corrompem em detrimento 

do interesse comum do país.

Deve-se,  entretanto,  evitar  cair  na  tentação  de  desprezar  o  potencial  do  governo 

representativo em não ceder às pressões e ofertas de vantagens pessoais, por parte de minorias 

detentoras  de  grande  riqueza.  Se  por  um  lado  não  se deve  negligenciar  tais  pressões  e 

esquemas de corrupção, por outro lado é necessário considerar a importância e eficácia de um 

bom governo representativo, quando este se dá em favor de um povo mais do que em favor 

dos interesses egoístas dos governantes.

 1.3 -  Pesquisa Acadêmica e Realidades Ocultas

Outra questão importante de ser pensada é a seguinte: o assunto pesquisado pode ser 

diretamente influenciado por relações que a lógica racional consegue presumir, ao se juntar 

informações particionadas, mas que fazem parte de um contexto não levado a público. Isso 

significa que há grande possibilidade de uma parte significativa de informações que seriam 

relevantes para a presente pesquisa não possuir documentos que possam ser usados como 

fontes, ou pelo menos não possuir documentos acessíveis.

Como fazer  uma pesquisa  acadêmica  sobre  corrupção,  por  exemplo?  Pode-se  até 

pesquisar  a partir  de dados históricos de fatos que se tornaram conhecidos,  investigados, 

julgados. Mas como considerar, em uma pesquisa acadêmica, a possibilidade da existência de 

corrupção em relações institucionais atuais? Deve-se desprezar, na academia, tudo aquilo que 

não pode ser testado? Desconsiderar qualquer informação para a qual não haja comprovação? 
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Ou  é  possível  raciocinar,  expressar  pensamentos  lógicos,  ainda  que  não  se  chegue  a 

conclusões constatadoras?

Atrever-se-á, aqui, a explorar um pouco as possibilidades desse contexto oculto (não 

público), como o fizeram alguns autores. Alguns destes serão citados. Ao longo do trabalho, 

haverá uma tentativa de perceber as implicações políticas implícitas nas orientações do Banco 

Mundial para a Educação Superior do Brasil, e para isso serão consideradas as possibilidades 

de interesses envolvidos nessa relação, incluindo interesses não declarados, mas facilmente 

dedutíveis a partir tanto do que foi declarado como do que foi fato.

A corrupção, como acontece em muitos países, é a porta de entrada para negócios que 

favoreçam interesses estrangeiros em detrimento do patrimônio do povo local. Beneficia os 

representantes corruptos e os corruptores estrangeiros, ao mesmo tempo em que empobrece o 

povo nacional. A forma como aconteceram as privatizações nos países da América Latina são 

um exímio exemplo desse fato.

Joseph  Stiglitz,  que  recebeu  o  prêmio  Nobel  de  Economia  de  2001  e  foi  vice-

presidente e economista-chefe do Banco Mundial, afirma que em diversos países ao redor do 

mundo os funcionários do governo visualizaram na privatização uma excelente oportunidade 

para  não  ficarem  limitados  à  “raspagem  anual  de  lucros  […].  Ao  venderem  um 

empreendimento  estatal  a  preço  abaixo  do  mercado,  poderiam  conseguir  uma  porção 

significativa do valor do bem para si mesmos, em vez de deixá-lo para a próxima leva de 

funcionários públicos”. (STIGLITZ, 2002, p. 90, 91)

O Brasil é um excelente estudo de caso de privatizações a qualquer custo, com práticas 

de preços muito abaixo do mercado para o benefício dos facilitadores, conforme descreve 

Aloysio Biondi (2001) em seu livro sobre as privatizações no Brasil e, mais recentemente, 

Amaury Ribeiro Júnior (2011) no livro A Privataria Tucana.

Imaginando que houvesse,  de fato,  interferência de famílias  poderosas como as já 

citadas, em governos hegemônicos, como foi o caso da Inglaterra e como passou a ser o caso 

dos Estados Unidos da América. Tais famílias, por algum meio inexplicável, conseguem que 

a mesma imprensa que faz listas dos mais ricos do mundo (FORBES) e acompanha e divulga 

as vidas desses listados (sites e publicações que exploram a vida pessoal das “celebridades”), 
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não as inclua nessas listas nem nas notícias. Seria possível dizer que há uma possibilidade 

grande dessas famílias exercerem certo poder nos meios de comunicação? Ou teria de haver 

algum documento provando?

Considerando que o grosso da afluência de capital parte da massa de trabalhadores / 

consumidores  em direção  a  uma minoria  na qual  se  concentram a riqueza,  o  poder  e  a 

informação, que tipo de perfil das massas mais interessaria a essa minoria? Uma massa de 

consumidores acéfalos e facilmente manipuláveis  pelo ideário capitalista responsável  pela 

afluência vigente ou uma massa consciente e crítica, que consegue identificar a sua condição 

de oprimida e os responsáveis pela opressão?

Sendo  a  educação  um  instrumento  promissor  para  a  libertação  de  uma  condição 

dependente pautada na ignorância para uma condição autônoma e consciente,  que tipo de 

educação uma minoria beneficiada pela ignorância da massa estaria disposta a oferecer para 

essa massa? A carência de conhecimento de um povo é vantajosa; a alienação de um povo é 

vantajosa para uma elite que domina. A corrupção que abre a porta aos países vizinhos e 

distantes só se mantém com essa alienação.

Ao destacar a importância do acesso aberto às informações de interesse dos cidadãos, 

Stiglitz (2002, p. 24) enfatiza que “...muita coisa acontece por trás de portas fechadas”. A 

mesma realidade é também descrita pelo sociólogo argentino Walter Graziano (2005). Como 

será visto mais adiante, o Banco Mundial, bem como o Fundo Monetário Internacional (FMI), 

continua mantendo um leque de informações  bem distante do conhecimento de qualquer 

cidadão e também dos países que são credores destas instituições. 

Hoje, apesar das repetidas discussões visando à abertura e à transparência, o Fundo 
Monetário  Internacional  ainda  não  reconhece  oficialmente  o  “direito  de  saber” 
básico  do  cidadão:  não existe  uma  Lei  da Liberdade de  Informação  à qual  um 
cidadão norte-americano,  ou de qualquer  outra  nacionalidade,  possa  apelar  para 
saber o que essa instituição internacional pública está fazendo. (STIGLITZ, 2002, p. 
82)

Howard Zinn, autor de  A People's history of the United States  (ZINN & DAMON, 

2000) afirmou que:

A 14a  emenda  da  constituição  americana  foi  aprovada ao  final  da  guerra  civil 
americana para dar direitos iguais às pessoas negras. E, entretanto, está escrito lá que 
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“Nenhum Estado  pode tirar  a  vida,  liberdade ou  propriedade sem um processo 
legal”.  Isto  foi  pensado para impedir  o Estado de tirar  a vida, a liberdade ou a 
propriedade das pessoas  negras,  como  se  tinha  feito por  muito  tempo na  nossa 
história e então aconteceu que as corporações vieram ao tribunal e os advogados das 
corporações são muito espertos. E eles disseram: Oh, você não pode tirar a vida, a 
liberdade e a propriedade de uma pessoa. Nós somos uma pessoa. Uma corporação é 
uma pessoa jurídica. E a corte do Supremo Tribunal concordou com isso. A emenda 
teria sido criada para beneficiar os escravos recém-libertados. Entre os anos de 1890 
e 1910 foram levados ao Tribunal 307 casos invocando a 14a emenda, 288 deles 
pelas corporações, apenas 19 por afro-americanos. (ACHBAR et al., 2004)

Apesar do conjunto de informações nos passar uma mensagem clara sobre forças que 

atuaram na elaboração da 14a emenda, haverá sempre vozes que nomearão tal interpretação 

como “Teoria da Conspiração”. Não existem documentos que provem que alteração na lei foi 

divulgada como justa e defensora dos mais fracos enquanto visava interesses anônimos dos 

senhores do capital, enfim de famílias empoderadas.



22

 2 -  O BANCO MUNDIAL  E AS IFI' S DE BRETTON  WOODS

Neste capítulo é elaborada uma descrição do cenário internacional  em que surgiu o 

Banco Mundial e analisada a sua existência num contexto em transformação.

No primeiro momento será situado o contexto em que o mundo viveu o nascimento das 

instituições  de  Bretton  Woods  (Banco  Mundial  e  FMI) e  para  isso  serão  mencionados 

aspectos  históricos  anteriores,  o  que  contribuirá  para  uma  melhor  compreensão  de  tal 

contexto. Desta forma, se buscará ao máximo apresentar tanto o contexto geral, do balanço de 

poder entre os Estados, como destacar recortes da relação da região da América Latina, e mais 

especificamente do Brasil, com o centro do poder nas Relações Internacionais.

Em um segundo momento, é feita uma apresentação do Banco Mundial, desde a sua 

Origem, o seu Trajeto, o seu Destino e a sua Condução. A metáfora escolhida para facilitar a 

compreensão desses quatro termos relacionados ao Banco foi a de um meio de transporte.

A  Origem  seria  o  ponto  de  partida  desse  transporte, não  somente  a  descrição  do 

momento em que ele iniciou a sua viagem, mas também da forma como ele se tornou capaz 

de realizar uma viagem, a concepção e execução de sua criação; a inserção de seu primeiro 

combustível.

O Trajeto é o caminho percorrido pelo Banco: a direção e o sentido de sua evolução, 

bem como a estrada que ele trafega e que ajuda a modificar enquanto passa. Dada a sua 

amplitude, a abordagem é mais geral. Sessenta e oito anos de atividades intensas em todo o 

mundo  não  é  algo  que  se  possa  resumir  facilmente.  Foram  escolhidos  alguns  exemplos 

históricos da atuação do Banco Mundial e FMI ao redor do mundo e os resultados. Este ponto 

também é o espaço para entender um pouco sobre globalização, já que existe certo consenso 

de  que  as  IFI's  de Bretton  Woods foram atores  essenciais  para  a  cunhagem do tipo  de 

globalização  que temos hoje.  Este  é também o espaço para  se examinar  o  Consenso de 

Washington, pelo mesmo motivo.

O Destino é o lugar, ou melhor, os lugares para onde o veículo “Banco Mundial” já se 

dirigiu e está se dirigindo. É o seu objetivo, o alvo que ele “quer” alcançar. Neste item se 

buscará identificar os interesses que estão por trás das atividades do Banco. Aos interesses de 

quem estaria o Banco Mundial (e o FMI) buscando atender?
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A Condução, apesar de parecer resumir a mesma resposta do Destino (quando é feita a 

pergunta “os interesses de quem?”), carrega alguma diferença. A pergunta que cabe aqui é 

“Quem  está  conduzindo?”,  “quem  dirige?”.  Seria  possível  contratar  um  motorista  que 

conduzisse as minhas filhas à escola todos os dias no meu automóvel. Quando fosse lançada a 

pergunta:  Esse veículo  segue esse Trajeto para esse Destino para atender aos objetivos / 

interesses de quem? A resposta seria: - do proprietário, no caso eu. Mas ao perguntar: - Quem 

está conduzindo o veículo? A resposta não seria a mesma. O condutor seria a pessoa dotada 

com a capacidade (tempo disponível,  habilidades de direção e um documento que lhe dá 

poder  para  executar  essa  tarefa  de  modo  que  seja  reconhecida  como válida  e  legal)  de 

conduzir. Todavia o objetivo do condutor não é o mesmo da viagem que ele conduz. O seu 

objetivo é garantir a continuidade no espaço que ele ocupa (e que lhe paga o salário), para que 

não seja tomado por outro.

No presente trabalho, os Estados Unidos da América são facilmente identificados como 

o condutor tanto do Banco Mundial quanto do FMI. Esse condutor que possui as capacidades 

(status adquirido com a Segunda Guerra Mundial, que o tornou hegemonia mundial, único 

país  com poder  de  veto  em ambas  as  instituições  de  Bretton  Woods,  poderio  militar  e 

econômico,  concentrador  de  conhecimento  privilegiado,  dentre  outras)  para  conduzir  o 

veículo.  Muitas  vezes  também são  confundidos  com os Interessados  /  Proprietários  que 

determinam o  Destino  (ou  destinos)  do  veículo,  mas, como já  foi  visto  no  item  1.1 do 

presente, página 13, as possibilidades são bem mais amplas e objetivamente anônimas.

 2.1 -  O contexto do surgimento

Em 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D, foram decididos os combates na 

Europa Ocidental, o que significou o fim da Segunda Guerra Mundial nesta região. Um mês 

depois,  ou  seja,  em julho  de  1944,  foram  estabelecidos  os  acordos  de  Bretton  Woods. 

Segundo Aglietta & Moatti (2002) e Eichengreen (2000), citados por PEREIRA (2010, p. 97), 

o governo dos Estados Unidos haveria iniciado, ainda em 1941, a elaboração de propostas 
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para o desenho de uma nova arquitetura econômica internacional que se seguiria à paz, tendo 

como objetivo fundamental garantir:

[...]o livre  comércio para os produtos norte-americanos,  a abertura dos mercados 
estrangeiros  ao  capital  estadunidense  e  o  acesso  irrestrito  a  matérias-primas 
necessárias àquela que se tornara a maior potência econômica e militar do planeta. 
(GEORGE  &  SABELLI,  1996;  SAXE-FERNÁNDEZ  &  DELGADO-RAMOS, 
2004; apud PEREIRA, 2010, p. 97)

O período entre guerras ficou marcado na história dos países mais desenvolvidos como 

um tempo de grande sofrimento causado pela Grande Depressão. Ver a história se repetir 

depois do final da Segunda Guerra era a última coisa que qualquer líder gostaria de passar, 

bem como o povo marcado pelas lembranças dolorosas. Alie-se esse fato da memória recente 

com a concentração de poder em um número bem reduzido de países e ainda contando com a 

liderança de um deles, pela sua atual capacidade enriquecida pelos resultados da guerra, e 

teremos o cenário  bastante favorável  ao  estabelecimento de um acordo internacional  que 

proteja os interesses desses países em se salvaguardar de uma nova depressão.

A  América  Latina,  apesar  de  também  ter  sido  afetada pela  Depressão  de  1929, 

experimentou um crescimento significativo entre os anos de 1913 a 1939. A Industrialização 

por Substituição de Importações (ISI) foi o setor proeminente nos grandes países durante essa 

época, e a agricultura para consumo interno nas pequenas repúblicas. "Com a industrialização 

e o aumento da intervenção do Estado, começaram a tomar forma as precondições de um 

novo  modelo  de  crescimento  econômico  diferente  do  antigo  baseado  nas  exportações". 

(BETHELL, 2005, p. 79)

Na década  de 1930,  a  América  Latina  realizava o  surpreendente  feito  de iniciar  o 

processo de desenvolvimento da sua indústria, ao mesmo tempo em que mantinha a base de 

sua economia na exportação de produtos primários. Todavia, na década de 1950, a região 

estava empenhada na Industrialização por Substituição de Importações (ISI). Essa rejeição ao 

velho modelo, segundo Bethell, teria ocorrido, "[...] pelo menos nos países maiores, entre o 

final dos anos 40 e a metade da década de 50".  (BETHELL, 2005, p. 77)

Logo após a Revolução de 30, capitalistas estrangeiros procuravam garantir  seus 
interesses  no  Brasil.  Um  dos  tradicionais  financiadores  de  operações 
governamentais,  os  Rothschilds,  concediam  um  crédito  de  6.510.000  libras  ao 
Banco do Brasil, em janeiro de 1931 […] Ao Banco do Brasil foi dado em 1931 o 
monopólio do câmbio [...] (KOSHIYAMA, 2006, p. 130, 131)
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No ano de 1938, a Alemanha liderava (com 25% da fatia) o fornecimento dos produtos 

que o Brasil importava. A ela seguiam-se os Estados Unidos (24,5%) e a Inglaterra (10,4%). 

(KOSHIYAMA, 2006, p. 141)

Em  1939,  o  presidente  dos  Estados  Unidos,  Franklin  Roosevelt,  telegrafava  ao 

Presidente Getúlio Vargas, buscando uma aproximação lucrativa com o Brasil. Foi proposto 

um encontro com o chanceler Osvaldo Aranha, do qual resultou para o Brasil que os Estados 

Unidos  se  tornassem  seu  único  credor,  através  do  Export  and  Import  Bank  (Banco  de 

Exportação e Importação ou Eximbank: “Órgão criado para ajudar  e orientar  o comércio 

exterior norte-americano, seguindo o planejamento do 'New Deal' ”). O Brasil recebera, pelo 

acordo assinado por Osvaldo Aranha, o crédito de 19,2 milhões de dólares do Eximbank para 

que liquidasse as suas dívidas com os norte-americanos, ingleses e franceses. A contrapartida 

brasileira  seria  “criar  um  Banco  Central  com  capital  de  cinquenta  milhões  de  dólares 

emprestados pelos norte-americanos”. Além disso, as exportações e importações brasileiras 

deveriam ser realizadas através do Eximbank e com juros de até 5%. O Brasil assumiria ainda 

o dever de reestabelecer os serviços de suas dívidas em dólares e de “adotar uma política 

financeira e comercial favorável à aplicação de capitais norte-americanos”. Já em 1939 foi 

decretado câmbio livre para importações. (KOSHIYAMA, 2006, p. 141, 142)

A  partir  de  então,  as  exportações  dos  Estados  Unidos  para  o  Brasil  aumentaram 

bastante, passando para 33,5% do total das importações brasileiras em 1939, 51,8% em 1940 

e 60,3% em 1941. (KOSHIYAMA, 2006, p. 142) A mesma realidade era experimentada na 

maioria dos outros países latino-americanos.

Ainda  em  1939  estoura  oficialmente  a  Segunda  Guerra Mundial.  Uma  das  suas 

principais  consequências  foi  “a  crescente  intervenção  econômica  dos  Estados  Unidos  na 

América  latina”.  Outra  consequência  principal  foi  a “expansão  do  papel  dos  governos 

nacionais”. Os interesses do setor privado ficavam cada vez mais atrelados aos interesses dos 

governos na América Latina, assim como ocorrera nos Estados Unidos, onde os líderes dos 

negócios foram cooptados pelo governo para planejar e executar toda uma série de novos 

projetos.  Bethell  afirma  que  esses  dois  desenvolvimentos –  1.  o  estabelecimento  da 

hegemonia dos Estados Unidos; 2. Os interesses privados interferindo nos governos nacionais 
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– seriam fundamentais para o novo modelo de crescimento no pós-guerra. (BETHELL, 2005, 

p. 87, 88)

Um país,  os  Estados Unidos,  havia  se  transformado,  visivelmente,  no  centro  da 
economia mundial. Sua capacidade de produção tinha aumentado cinquenta por cento 
durante a guerra e, em 1945, o país produzia mais da metade do total mundial dos 
produtos  manufaturados.  Um  fato  ainda  mais  significativo:  os  Estados  Unidos 
possuíam a metade da frota mundial de navios (em comparação com apenas catorze 
por cento em 1939) e forneciam um terço das exportações mundiais, ao passo que 
absorviam apenas um décimo das importações mundiais (BETHELL, 2005, p. 91)

A fim de preservar a sua posição de destaque no âmbito internacional, o hegemon 

(EUA) precisaria “delinear uma estratégia de gestão do sistema mundial a ser seguida e que, 

ao  mesmo tempo,  fornecesse  certo  grau  de  estabilidade  e  segurança  aos  outros  Estados 

soberanos”. Para atender a essa necessidade pela estabilidade que garantirá a continuidade 

hegemônica, um balanço de poder alicerçado no multilateralismo vai ganhando um espaço 

cada vez maior “enquanto base da estratégia específica desse hegemon na gestão do sistema 

mundial”. (RACHED, 2010, p. 42)

Com o final da Segunda Guerra, as nações passaram a basear as suas relações em uma 

referência  com “certa  hierarquia  de  poder  a  ser  mediada  e  legitimada  pelos  organismos 

multilaterais” A criação desses organismos multilaterais “representa, potencialmente, uma das 

vias  de  manutenção  dos  Estados  Unidos  em  uma  posição  privilegiada  no  sistema 

internacional”. (RACHED, 2010, p. 42, 43)

 2.2 -  A origem, o trajeto, o destino e a condução

A  análise  que  se  segue  nesta  seção  foi  baseada,  principalmente,  nos  trabalhos 

desenvolvidos por dois autores: Joseph Stiglitz e Michel Chossudovsky.

O primeiro, a base da análise refere-se à sua obra intitulada “A globalização e seus 

malefícios”  (2002)  (Original:  Globalization  and  its discontents).  No  segundo,  a  obra  de 

referência intitula-se “A globalização da pobreza” (1999).
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Segundo Stiglitz, “Para compreender o que deu errado [na globalização], é importante 

analisar as três principais instituições que controlam a globalização: o FMI, o Banco Mundial 

e a OMC." (STIGLITZ, 2002, p. 37)

Com relação ao estudo do Banco Mundial a partir dos quatro pontos citados na página 

22, as perguntas que necessitam respostas são as seguintes: 1. Origem: Como, onde, por que e 

para que foi criado o Banco Mundial? ; 2. Trajeto: Que direções o Banco têm seguido em suas 

atividades e como a sua existência está associada com o contexto da globalização (incluindo o 

chamado Consenso de Washington)?; 3. Destino: As atividades do Banco Mundial buscam 

atender aos objetivos de quem?; 4. Condução: A quem cabe a condução do Banco?

 2.2.1 -  A Origem

O Banco Mundial é uma instituição multilateral de crédito originada sob os acordos de 

Bretton Woods, em  1944, no Estado de New Hampshire, nos Estados Unidos da América, 

assim como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Ambas as instituições foram criadas 

com o objetivo de regular as economias dos países mais industrializados no período do pós-

Segunda Guerra Mundial.

Como será  visto  com mais  detalhes  adiante,  o  Banco Mundial  teve  o seu objetivo 

bastante mudado com o tempo, passando a atuar principalmente nas políticas econômicas dos 

países menos desenvolvidos.

Todavia, antes de voltar a abordar a sua origem, é preciso definir o que é o Banco nos 

dias de hoje e comentar alguns aspectos de sua identidade declarada:

O Banco Mundial é um recurso vital de assistência financeira e técnica para     os   
países     em     desenvolvimento     de     todo     o     mundo  . Nossa missão é combater     a     pobreza   
com     paixão     e     profissionalismo     para     obter     resultados     duradouros   e ajudar     pessoas     a   
ajudarem     a     si     mesmas     e     ao     meio     ambiente     em     que     vivem  ,     fornecendo     recursos,   
compartilhando     conhecimentos  , capacitando e estabelecendo parcerias nos setores 
público e privado. Nós não somos um banco no sentido comum, nós somos 
compostos de duas instituições de desenvolvimento únicas, geridas por 187 países 
membros: O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a 
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID). Cada instituição desempenha 
um papel diferente, mas colaborativo no avanço da visão de uma globalização 
inclusiva     e     sustentável  . O BIRD objetiva reduzir a pobreza nos países pobres de 
renda-média, enquanto o AID focaliza os países mais pobres do mundo. Seu 
trabalho é completado pelo da Corporação Financeira Internacional (IFC, sigla em 
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inglês), Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA, sigla em inglês) 
e pelo Centro Internacional para Arbitragem de Disputas para Investimentos (ICSID, 
sigla em inglês). Juntos, nós provemos empréstimos a juros baixos, crédito sem 
juros e subsídio para o desenvolvimento de países, para uma grande variedade de 
propósitos, que incluem investimentos em educação, saúde, administração pública, 
infraestrutura, desenvolvimento do setor financeiro e privado, agricultura e 
gerenciamento dos recursos naturais e ambientais. O Banco Mundial, estabelecido 
em 1944, está sediado em Washington, D.C. Nós temos mais de 10.000 empregados 
em mais de 100 escritórios espalhados no globo. (WORLD BANK, 2010, tradução e 
grifo nosso)

É muito interessante observar as declarações do Banco em sua autodefinição e comparar 

com a sua atuação efetiva nos países ao redor do mundo. Seguem algumas notas, apenas para 

explicar brevemente os pensamentos que motivaram os sublinhados acima:

[…] para os países em desenvolvimento de todo o mundo: O público-alvo definido pelo 

Banco Mundial faz emergir dois pensamentos. Primeiro que esse público-alvo é extrapolado, 

dado que os países pobres contam com uma divisão do Banco exclusivamente preocupada 

com  eles.  O  segundo  pensamento  é  a  curiosidade  de  saber  por  que  uma  instituição 

majoritariamente controlada pelos Estados Unidos da América, que é o país hegemônico, teria 

o  interesse  em  ajudar  países  em  desenvolvimento  a  se  tornarem  desenvolvidos  e 

consequentemente concorrentes maiores no cenário global? Soa parecido com uma notícia de 

que o grupo supermercadista  Walmart  quer  ajudar  os pequenos mercados de bairro  a se 

tornarem grandes supermercados, exceto pelo fato de estar-se comparando uma instituição 

essencialmente comercial (Walmart) com um país, que não tem, ou pelo menos não deveria 

ter, em sua essência, a atividade comercial. Como bem disse Mauro Santayana em um de seus 

artigos, “a economia de qualquer país é um meio para assegurar sua soberania e dignidade — 

não um fim em si mesma”.(SANTAYANA, 2012a)

[…]  combater  a  pobreza  com  paixão  e  profissionalismo  para  obter  resultados 

duradouros:  Não seria  possível  duvidar  de que os resultados obtidos pela intervenção do 

Banco Mundial, baseado nos estudos que se tem disponíveis, são, de fato, duradouros. Há, 

portanto,  muito  o  que  se  duvidar  de  que  tais  resultados  sejam fruto  de  uma busca  por 

combater a pobreza com paixão e profissionalismo. Em geral, os resultados parecem acentuar 

ainda mais a pobreza e a dependência externa dos países ajudados.

[…]  ajudar  pessoas  a  ajudarem  a  si  mesmas  e  ao  meio ambiente  em  que  vivem, 

fornecendo recursos, compartilhando conhecimentos: Claramente uma declaração de luta pela 
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autonomia de quem se está ajudando, para que consiga “andar sozinho”. O que é demonstrado 

nas ações do Banco é exatamente o contrário. As ações parecem apontar para um desejo de 

dependência constante e crescente. Os recursos fornecidos e o conhecimento compartilhado 

não  carregam  o  peso  de  quem  quer  oferecer  autonomia.  Vivemos  hoje  no  mundo  do 

conhecimento. É o conhecimento que garante a posição de um país no ranking do cenário 

mundial. E esse conhecimento ainda está concentrado em um pequeno grupo de países.

[…]  globalização  inclusiva  e  sustentável:  Sobre  a  sustentabilidade  do  modelo  de 

globalização  vigente  e  estimulado  pelo  Banco  Mundial  e  outras  instituições  afins,  basta 

acompanhar os resultados globais sobre o crescimento da desigualdade social dos últimos 

anos, tanto nos países em desenvolvimento quanto nos próprios países desenvolvidos. “Os 

ricos estão cada vez mais ricos, e os pobres mais pobres”, afirma Bárbara Lamas em análise 

na  revista  Conjuntura  Internacional,  da  PUC  Minas,  de  2005.  Segundo  ela,  apesar  do 

crescimento  econômico  observado  nos  percentuais  de  crescimento  de  cada  país,  a 

desigualdade  também  cresceu.  Ao  se  comparar  a  renda per  capita dos  países  em 

desenvolvimento à dos países industrializados, é possível perceber que “entre 1980 e 2001, 

ela caiu de 18% para 12,8%, isto é, os benefícios do crescimento foram para os países ricos e 

industrializados”, afirma Lamas. Isso sem falar nas desigualdades internas de cada país, onde 

a elite, que participa do jogo que promove também a desigualdade entre os países, enriquece à 

custa de uma pobreza crescente dos seus compatriotas. (LAMAS, 2005)

A conferência de Bretton Woods é o reflexo de um momento em que o balanço de poder 

internacional está adquirindo uma nova forma. O poder e a riqueza em escala mundial estão 

se configurando em um novo arranjo.  Nesse novo arranjo,  os Estados Unidos assumem o 

posto  de  novo poder  hegemônico  “e  as  questões  acerca  da forma de gestão  do  sistema 

internacional passam a figurar entre as prioridades da agenda política externa do hegemon”.

(RACHED, 2010, p. 42)

Em relação à sua estrutura, o Grupo Banco Mundial é atualmente composto por cinco 

instituições que possuem as seguintes funções (WORLD BANK, 2003, p.4 apud RACHED, 

2010, p. 43):

1. BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento): conhecido 

como Banco Mundial,  concede empréstimos e assistência ao desenvolvimento a países de 
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renda  média,  captando  recursos  para  seu  programa  de desenvolvimento  nos  mercados 

internacionais de capital;

2. AID (Associação Internacional de Desenvolvimento): concede empréstimos e 

assistência  ao  desenvolvimento a  países pobres,  captando recursos  para  seu programa de 

desenvolvimento por meio de contribuições de governos membros mais ricos;

3. IFC (Corporação Financeira Internacional): promove o investimento do setor 

privado, doméstico e estrangeiro, nos países membros em desenvolvimento;

4. AMGI  (Agência  Multilateral  de  Garantia  de  Investimentos):  estimula  o 

investimento direto estrangeiro ao oferecer garantias contra riscos políticos aos investidores e 

credores e ao promover técnicas e recursos para ajudar as economias emergentes a atrair 

investimentos; e

5. CIAD  (Centro  Internacional  para  Arbitragem  de  Disputas  sobre 

Investimentos):  proporciona  os  meios  para  solucionar  –  por  conciliação  ou  arbitragem – 

polêmicas relacionadas a investimentos entre investidores externos e países receptores.

Neste  trabalho  não  haverá  qualquer  cuidado  em  diferenciar  a  ação  das  diferentes 

instituições que compõem o Grupo Banco Mundial. Apesar de, na maior parte das referências 

que forem feitas ao Banco Mundial, estar-se referindo principalmente ao BIRD (instituição 

originalmente  criada  em  Bretton  Woods),  serão  citados  exemplos  de  ações  dos  outros 

segmentos do Grupo, sem que para isso haja a necessidade de identificar, a cada exemplo, 

qual das instituições atuou. Esse tipo de abordagem não trará nenhum prejuízo aos objetivos 

do presente trabalho.

 2.2.2 -  O Trajeto

Poucos anos decorridos do acordo de Bretton Woods, emerge a Guerra Fria. O cenário 

montado a partir  do novo contexto da Guerra Fria traz consigo o aparecimento de novas 

necessidades. A assistência econômica,  política e militar aos países de Terceiro Mundo é 

trazida para o centro das atenções. Era preciso integrar rapidamente esse bloco de países 
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independentes ao mundo ocidental, a fim de fortalecer a aliança não comunista.  O Banco 

Mundial esteve plenamente envolvido nesse processo. (TOMMASI et al., 1996, p. 18)

Depois que o modelo original da ONU desmoronou, com a emergência da Guerra Fria, 

as duas únicas instituições internacionais criadas sob os Acordos de Bretton Woods de 1944, 

o  Banco  Mundial  e  o  FMI,  ambos ainda  existentes,  tornaram-se  de  fato subordinadas  à 

política americana. (HOBSBAWM, 2009, p. 269)

Ao longo dos  seus sessenta e oito anos, o Banco Mundial  e o Fundo Monetário 

Internacional colecionam queixas de governos e especialistas dos países ao redor do mundo, 

pelo privilégio que concede àquele país que é o único com poder de veto em ambas as 

instituições: os Estados Unidos da América. 

Logo em suas primeiras décadas de existência, o acordo de Bretton Woods já despertou 

a insatisfação da França, expressa pelo seu governante Charles de Gaulle. Em uma época em 

que muitos países passaram a apresentar déficits nas contas correntes,  principalmente por 

adquirir dólares suficientes para financiar as compras dos Estados Unidos, foi lançado  por 

este país em 1948  o Plano Marshall.  Um “pacote” de ajuda financeira  para os países da 

Europa. (KRUGMAN, 2005, p. 410-415).

A França, em particular, não estava disposta a continuar acumulando dólares. Em 
1965, o presidente Charles de Gaulle, após criticar o sistema de Bretton Woods pelo 
“privilégio exorbitante” que concedia aos Estados Unidos, converteu em ouro uma 
grande parcela dos saldos em dólar franceses. Mas a medida agressiva de De Gaulle, 
parte de sua campanha mais abrangente contra a suposta predominância “anglo-
saxônica” na aliança ocidental, era atípica em relação ao comportamento da maioria 
dos países. (KRUGMAN, 2005, p. 415 nota de rodapé)

O Banco Mundial esteve plenamente envolvido no processo de expansão do capitalismo 

mundial, concedendo empréstimos de forma crescente aos países do Sul desde a década de 

1950. Os objetivos do Banco, outrora voltados às economias mais desenvolvidas, são 

adaptados ao que se pretendia alcançar dos países menos desenvolvidos nesse novo contexto 

político internacional.

A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos para o Desenvolvimento Econômico, criada 

pelo acordo de 19 de Dezembro de 1950, foi instalada no Rio de Janeiro em 19 de julho de 

1951. Integrou técnicos e economistas dos dois países, com a missão de formular projetos que 

fossem submetidos à apreciação de instituições financeiras como o BIRD (Banco Mundial) e 
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o Banco de Exportação e Importação (Eximbank). Algumas dificuldades foram enfrentadas 

por os Estados Unidos entenderem que Getúlio Vargas (presidente brasileiro à época) estaria 

fazendo concessões à esquerda nacionalista. Mas, logo após a visita do secretário de Estado 

americano Dean Acheson ao Brasil, em julho de 1952, a comissão aprovou 41 projetos, 

englobando as áreas de transporte e energia, financiados principalmente pelo Eximbank e 

BIRD. A contrapartida do Brasil à ajuda econômica seria fornecer minerais estratégicos aos 

Estados Unidos.

Uma das críticas feitas, à época, no Congresso Nacional era a de que boa parte dos 
empréstimos do BIRD e do Eximbank foram para subsidiárias norte-americanas e 
que, além disso, exigia-se, como contrapartida, a aquisição de produtos provenientes 
dos Estados Unidos. (CERVO & BUENO, 2008, p. 278, 279)

Já nesse momento, ainda na década de 1950, é perceptível como se dá a atuação do 

Banco em favor dos interesses de grupos econômicos privilegiados, apoiados estes, 

principalmente, no poder do governo dos Estados Unidos, principal acionista e único com 

poder de veto tanto no Banco Mundial quanto no Fundo Monetário Internacional. Garantir o 

fornecimento brasileiro de minerais estratégicos, bem como a aquisição, pelo Brasil, de 

produtos provenientes dos Estados Unidos, é um forte exemplo de relação bilateral 

desequilibrada, que promove ganhos extremos em um dos lados e dependência do outro. Um 

país (Brasil) fornece a matéria-prima que será transformada fora e trazida de volta com maior 

valor agregado pelo país industrializado (Estados Unidos). Muito mais do que grandes 

máquinas que pudessem garantir uma situação melhor ao Brasil, o conhecimento inovador é 

já aí o grande divisor entre uma potência industrializada e um país periférico.

A partir do final dos anos 1960, a gestão de McNamara no Banco Mundial marca o 

surgimento de uma preocupação específica com a pobreza, o que demandou uma nova 

distribuição setorial dos empréstimos, com ênfase na agricultura. Durante toda a década de 

1970 os empréstimos de bancos privados aos países superaram os do Banco Mundial. É nos 

anos 1980 que o Banco Mundial passa a figurar, junto com os outros organismos multilaterais 

de crédito, como agente central do gerenciamento das relações de crédito internacional.

De um banco de desenvolvimento, indutor de investimentos, o Banco Mundial 
tornou-se o guardião dos interesses dos grandes credores internacionais, responsável 
por assegurar o pagamento da dívida externa e por empreender a reestruturação e 
abertura dessas economias, adequando-as aos novos requisitos do capital 
globalizado. (SOARES, 2007, p. 18-22)
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À medida que aumentava o fosso entre ricos e pobres, parecia que aumentaria o 
espaço para o exercício desse poder global. O problema era que, desde a década de 
1970, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, politicamente apoiados 
pelos EUA, vinham seguindo uma política sistematicamente favorecedora da 
economia de livre mercado, empresa privada e livre comércio global, que servia à 
economia americana de fins do século XX tão bem quanto servira à britânica de 
meados do século XIX, mas não necessariamente ao mundo. Se as tomadas de 
decisões globais queriam realizar seu potencial, tais políticas teriam de ser mudadas. 
(HOBSBAWM, 2009, p. 556)

As economias dos países da América Latina, são intensamente monitoradas pelo Banco 

Mundial,  bem  como  pelo  Fundo  Monetário  Internacional,  sendo,  entre  outros  pontos, 

submetidos na área educacional a reformas em todos os níveis escolares e, por conseguinte, à 

divisão internacional do conhecimento e do trabalho. “O não cumprimento das estratégias e 

dos resultados previstos implica a suspensão unilateral  e punições aplicadas pelo Banco”. 

(SILVA, 2002, p. 45, 103)

Em meados dos anos 1980, quando a dívida externa dos países latino-americanos se 

apresentava acima das suas capacidades de saldá-las, o Banco Mundial se transformou em 

uma instituição “formuladora de políticas sociais para a educação”. (SILVA, 2002, p. 67)

As mudanças na conjuntura internacional no final da década de 80, acentuadas com a 

queda do império soviético, promoveram a vitória da teoria global do livre-mercado, o 

neoliberalismo. A nova teoria, reforçada por instituições financeiras de cunho internacional 

como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), bem como pelas mais 

renomadas academias das potências mundiais, passou a ser seguida pela quase totalidade de 

nações do globo. José Luis Sanfelice destaca que: 

As teses centrais do neoliberalismo, considerando o conceito de mercado como eixo 
das relações sociais, bem como a defesa do estado mínimo contra o estado benfeitor, 
têm  sido  orientadoras  das  políticas  sociais  e  muito especialmente  das  políticas 
educacionais. (SANFELICE, 2003, p. 10).

No  ano  de  1989  um  evento  do  Institute  for  International  Economics  reuniu 

economistas  latino-americanos,  representantes  do  FMI,  Banco  Mundial,  Banco 

Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  e  do  governo  norte-americano.  O economista 

inglês John Williamson, então diretor do instituto, apresentou dez pontos que seriam tidos 

como consensuais entre os participantes, cunhando o termo “Consenso de Washington”. O 
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conteúdo desse consenso foi a base das imposições das Instituições Financeiras Internacionais 

para a concessão de crédito aos países.

Há dez anos atrás eu inventei o termo “Consenso de Washington” para me referir 
ao mínimo denominador comum de recomendações políticas a serem conduzidas 
pelas instituições sediadas em Washington para os países latino-americanos a partir 
de  1989.  (WILLIAMSON,  1990  apud  WILLIAMSON,  2000,  p.  251,  tradução 
nossa)

Os três principais pilares do Consenso de Washington seriam os seguintes (STIGLITZ, 

2002, p. 101):

1. A privatização;

2. A liberalização e; 

3. A macroestabilidade.

O criador do termo, Williamson, posteriormente denunciou a distorção que fizeram de 

suas  palavras  e  intenções  originais.  Segundo  ele,  apesar  de  essas  políticas  recentes  não 

parecerem estar orientadas para prover resultados efetivos no combate à pobreza, o conselho 

original do Consenso de Washington permanece válido. (WILLIAMSON, 2000, p. 251): 

Some of the most vociferous of today's critics of what they call the Washington 
Consensus, most prominently Joe Stiglitz [...] do not object so much to the agenda 
laid out above as to the neoliberalism that they interpret the term as implying. I of 
course never intended my term to imply policies like capital account liberalization 
[…] monetarism, supply-side economics, or a minimal state (getting the state out of 
welfare  provision  and  income  redistribution),  which I  think  of  as  the 
quintessentially  neoliberal  ideas.  (WILLIAMSON,  2002  apud  “Washington 
Consensus”, 2003)

A globalização como conhecida hoje é, em grande parte o resultado da atuação do 

Banco Mundial e do FMI ao longo de sua história. Apesar de o presente trabalho descrever os 

resultados  negativos  da  globalização  (que  o  autor  do  mesmo  considera  serem  mais 

frequentes), não se deve deixar de observar a quantidade de benefícios que essa globalização 

trouxe à humanidade como um todo. Como o próprio Joseph Stiglitz (2002, p. 30) destaca, 

“graças à globalização, a expectativa de vida em todo o mundo aumentou bastante, e o padrão 

de vida melhorou muito”. Mesmo  quando  fala  dos  problemas  da  privatização,  Stiglitz 

expõe a sua visão de quem acredita na possibilidade de esta ser realizada de uma forma que se 
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reflita em benefício para os cidadãos e não somente para os interesses privados. Ele diz que 

acredita “na privatização (na venda, digamos assim, de monopólios estatais para empresas 

privadas)”, desde que essa privatização ajude as empresas a se tornarem mais eficientes e a 

diminuir os preços para os consumidores. Para ele “a privatização geralmente faz sentido” 

desde  que  sejam  observadas  e  cumpridas  algumas  condições  que  possibilitem  que  essa 

privatização contribua para o crescimento de uma economia. “E o modo como a privatização 

é realizada faz uma grande diferença”. (STIGLITZ, 2002, p. 13, 85, 86)

Ressaltamos, entretanto, a grande diferença entre o crescimento de uma economia e a 

redução das desigualdades sociais. O crescimento da economia de um país pode se tornar uma 

realidade  tanto  com  a  redução  das  desigualdades  entre  os  seus  cidadãos,  como  com  o 

agravamento dessas desigualdades. Além disso, os custos ambientais e sociais geralmente não 

são contabilizados como concorrentes  desse crescimento econômico,  já  que os resultados 

econômicos advindos de tais custos surgirão como um eco em um período futuro em que será 

difícil a associação com a sua real causa.

Apesar de expressar a sua ideia em favor de certo modelo de privatização e de abertura 

comercial, Stigliz admite que na prática a coisa ocorre de forma bem diferente. Ele afirma que 

as políticas do Consenso de Washington partiam de um pressuposto que não era realidade na 

maioria das situações em que se julgava ser. Stiglitz acusa tais políticas de serem baseadas 

“num modelo simplista de economia de mercado, o modelo do equilíbrio competitivo, no qual 

a mão invisível de Adam Smith não só funciona, como funciona muito bem”. Ele destaca 

como pode ser desastroso negligenciar o sequenciamento.  (STIGLITZ,  2002, p. 108) Mas 

desastroso para quem?

O  relato  histórico  demonstra  que  os  prejudicados  em tal  negligência  são, 

exclusivamente, os países devedores, mas os ganhos das instituições credoras, bem como dos 

homens de negócio por trás do principal governo que elas representam, são maiores do que se 

esses  países  devedores  tivessem  seguido  qualquer  sequenciamento.  Como  bem  descreve 

Naomi Klein (2008), o desastre anuncia o espaço perfeito para uma dominação extremamente 

lucrativa para os dominadores.

Eu havia estudado os fracassos dos mercados e dos governos, e não era tão ingênuo 
a  ponto  de  imaginar  que  o  governo  pudesse  corrigir  todos  os  fracassos  dos 
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mercados. Tampouco era tão tolo a ponto de acreditar que os mercados por si só 
eram capazes de solucionar todos os problemas sociais. (STIGLITZ, 2002, p. 15)

Ao mesmo  tempo  em que  faz  menção  dos  benefícios  trazidos  pela  globalização, 

Stiglitz  observa  a  intensificação  das  hostilidades  advindas  em forma de  manifestações  e 

protestos. Tais hostilidades, demonstrando uma intensa oposição à liberalização do comércio, 

deve-se ao fato de essa liberalização, “[...]  na maior parte das vezes, não corresponder às 

promessas feitas – ao contrário, simplesmente gerar desemprego [...]”. (STIGLITZ, 2002, p. 

93) Ele destaca ainda que essa intensificação das hostilidades é fruto da hipocrisia daqueles 

que insistem em tal liberalização e da maneira como têm feito isso. Para Stiglitz:

As  diferenças  de  opinião  são  tão  grandes  que  é  preciso  se  perguntar  se  os 
manifestantes e os formuladores de políticas estão falando dos mesmos fenômenos. 
Eles estão analisando os mesmos dados? [...] Que fenômeno é esse da globalização 
que  tem sido  objeto,  ao  mesmo  tempo,  de  tantas  críticas  e  de  tantos  elogios? 
(STIGLITZ, 2002, p. 36)

Quanto à mudança nos objetivos do Banco, no que se refere ao público-alvo de sua 

intervenção, até o ano de 1956, 65% das suas operações atendiam a países europeus. Depois, a 

atividade do Banco foi se voltando para os países em desenvolvimento. No ano de 1960 foi 

criada a IDA (AID) para incluir os países pobres em seu escopo.

Desde o início de suas atividades e ao longo das três primeiras décadas de atuação do 

Banco, o principal referencial utilizado para verificar a evolução de uma economia em termos 

de desenvolvimento era o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB). Mas em 1968, na 

gestão de McNamara, começa a haver no discurso do Banco um fortalecimento da percepção 

de que “[…] o processo de desenvolvimento deveria envolver uma transformação no padrão 

de vida da sociedade como um todo, ultrapassando questões relativas ao mero crescimento do 

PIB". (RACHED, 2010, p. 48)

Durante  os  anos  70,  o  Banco  Mundial  perde  importância  por  causa  do  rápido 

crescimento do crédito bancário privado. Os bancos privados foram estimulados a facilitar o 

crédito em países em desenvolvimento. Esse estímulo originou-se da abundância de recursos 

no  mercado  financeiro  internacional  provenientes  dos  petrodólares,  abundância  que 

significava  o  resultado  da  crise  dos  países  centrais.  Este  período  marca  o  declínio  das 
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influências das concepções keynesianas que haviam dominado as políticas macroeconômicas 

desde o pós-guerra. (TOMMASI et al., 1996, p. 19, 20)

Entre os anos de 1960 e 1981, o Brasil e o México alcançaram “uma taxa combinada 

de  aumento anual da formação bruta de capital fixo de oito por cento”, devido ao empenho na 

Industrialização por Substituição de Importações, enquanto a Argentina só chegou a 2,9 por 

cento. Assim como a Argentina, os outros países latino-americanos que também adotaram 

políticas neoliberais a partir do início da década de 1970, tiveram um desempenho econômico 

muito aquém se comparado com o do Brasil e México. (BETHELL, 2005, p. 164)

Michel Chossudovsky (1999, p. 26) afirma que desde o começo da década de 1980, os 

programas de “estabilização macroeconômica” e de “ajuste estrutural” impostos pelo FMI e 

pelo Banco Mundial aos países em desenvolvimento (como condição para a renegociação da 

dívida  externa)  têm  levado  centenas  de  milhões  de  pessoas  ao  empobrecimento.  O 

pensamento dominante que apregoava com firmeza a  eficácia da economia de cascata, trazia, 

junto com a continuidade da afirmação,  a demonstração factual  do oposto dos resultados 

prometidos.

Segundo Stigliz, “[...] a economia de cascata nunca foi muito mais que uma simples 

crença, um artigo de fé”. O próprio exemplo dos Estados Unidos teria demonstrado isso. O 

crescimento experimentado por este país durante a década de 1980 se deu lado a lado com a 

diminuição da renda líquida das pessoas que se encontravam nas camadas sociais mais baixas. 

(STIGLITZ, 2002, p. 113, 114)

Considerando-se o todo (impessoal,  como falamos no capítulo  1.1),  seria  possível 

afirmar que o país (EUA) teve sucesso experimentando um crescimento econômico. Mas no 

exercício de pessoalizar o impessoal, de perguntar quem, de fato, cresceu, chegar-se-ia ao 

resultado  de  que  a  maioria  das  pessoas  não  cresceram.  O  “crescimento  econômico  dos 

Estados Unidos” naquela época, então, seria o crescimento de uma minoria para a qual afluiu 

a perda da maioria tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional.

Dependendo  do  enfoque  de  quem recebe  a  identificação  “Estados  Unidos”,  nesse 

contexto,  poder-se-ia  afirmar  tanto  que  o  mesmo  cresceu  economicamente  quanto  que 

decresceu. Se por “Estados Unidos”, para continuar no exemplo, entende-se o PIB, então este 
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realmente cresceu, mesmo que esse PIB não signifique, principalmente, o conjunto da riqueza 

que é comum e que será revertida para o bem-estar da população como um todo. Mesmo que 

a  maior  fatia  desse  PIB  represente  a  riqueza  de  pouquíssimos  particulares.  Se  “Estados 

Unidos” for a minoria mais rica, o país também cresceu. Mas se o ente “Estados Unidos” for 

compreendido como a maioria da população, aí não seria possível afirmar tão facilmente que 

o país cresceu.

Como o próprio  Stiglitz  bem observou ao  descrever  os resultados desastrosos das 

políticas impostas pelo Consenso de Washington, “[...] os países do Leste Asiático - Coreia do 

Sul,  China,  Taiwan,  Japão  -  mostraram  que  grandes  economias  não  exigem  grande 

desigualdade social [...]”. Já nos países cujos governos adotaram as políticas do Consenso de 

Washington, os pobres se beneficiaram menos do crescimento, como foi o caso do México, 

em que os benefícios foram acumulados em grande parte por pessoas que se situavam nos 30 

por cento mais altos da sociedade e aqueles que se situavam nos primeiros 10 por cento 

concentraram ainda mais os resultados desse crescimento. Mas os indivíduos da camada mais 

baixa da sociedade beneficiaram-se muito pouco; muitos ficaram em situação ainda pior. 

(STIGLITZ, 2002, p. 114, 122, 123)

Ao comparar a situação do final do século vinte com outros contextos históricos da 

humanidade,  Michel  Chossudovsky afirma que “a globalização da pobreza neste final  de 

século XX não tem precedente na história mundial”. Ele destaca ainda que o resultado dessa 

pobreza não pode ser atribuído a uma escassez de recursos humanos e materiais, como uma 

associação mais imediata poderia prever. Pelo contrário, a causa da pobreza seria exatamente 

“um sistema global de oferta excessiva nutrido pelo desemprego e pela minimização do preço 

da mão de obra em todo o mundo”. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 21)

Chossudovsky nos ajuda a compreender que:

Num sistema que gera superprodução, as corporações internacionais e as sociedades 
mercantis  só  podem  “expandir”  seus  mercados  solapando  ou  destruindo 
concomitantemente a base produtiva doméstica dos países em desenvolvimento, por 
meio da desorganização e aniquilamento da produção local destinada ao mercado 
interno.  A  pobreza  é  um  item  introduzido  no  lado  da oferta.  Os  mercados 
emergentes são abertos à custa da substituição simultânea de um sistema produtivo 
preexistente; pequenas e médias empresas são empurradas à falência ou obrigadas a 
produzir para um distribuidor global; empresas estatais são privatizadas ou fechadas; 
agricultores independentes são empobrecidos. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 12)
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Até o final dos anos 70, a Somália era autossuficiente na produção de alimentos. A 

partir  dos  anos oitenta,  as políticas  impostas pelo Fundo Monetário  Internacional  e  pelo 

Banco Mundial  para  que o país pagasse a sua dívida com o Clube de Paris,  forçaram a 

aplicação de um conjunto de medidas de ajuste que colocou a economia somali em um círculo 

vicioso: a dizimação dos rebanhos levou os criadores nômades à fome; esta, por sua vez, 

repercutiu nos produtores de grãos, que vendiam ou trocavam seus grãos por gado. Todo o 

tecido  social  da  economia  de  pecuária  foi  desmanchado.  Além  disso,  uma  política  de 

liberalização  comercial  e  a  abertura  de seus  mercados  permitiram a  entrada  massiva  de 

produtos subvencionados, como o arroz e o trigo, de multinacionais agroindustriais norte-

americanas e europeias, que começaram a vender os seus produtos a preços abaixo do custo 

de produção, destruindo, através de uma concorrência desleal, os produtores autóctones. A 

experiência da Somália mostrou que a fome, no final do século XX, não foi consequência de 

escassez  de  alimentos.  Ao  contrário,  a  fome resultou  da superprodução  global  de grãos 

básicos. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 90-95; VIVAS, 2011)

Os resultados de casos como a Somália e de outros países, como a Etiópia, o mundo 

inteiro  pôde assistir  nos noticiários  sensacionalistas  que omitem as origens  dos males.  É 

interessante  observar esse tipo de desastre, provocado por uma intervenção “equivocada” das 

instituições  (BM  e  FMI),  a  partir  de  um duplo  viés. Primeiro,  a  partir  das  declarações 

posteriores dessas instituições, quando reconhecem suas falhas, que teriam levado a resultados 

inesperados  e negativos.  Segundo,  a  partir  do conhecimento  de que esses resultados não 

desejados, apesar de terem sido desastrosos para os países que cumpriram as orientações ou 

imposições do Banco Mundial ou FMI, serem também sinônimo de lucros incalculáveis para 

as grandes empresas privadas internacionais que participaram do processo da implantação 

dessas políticas.

Mais interessante ainda é observar como o nosso ambiente acadêmico parece valorizar 

mais  a  interpretação  de  que  tais  resultados  sejam,  de  fato,  fruto  de  um  planejamento 

equivocado por parte dessas instituições internacionais do que considerar uma possibilidade 

de os resultados desastrosos, pelo fato de serem uma excelente oportunidade lucrativa para 
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certos  grupos  financeiros  privados,  serem  exatamente  o  objetivo  perseguido  (que  jamais 

poderia ser declarado, é óbvio).

Esta segunda interpretação tende a ser rotulada como uma visão radical apoiada em 

uma  ingênua  e  simplista  Teoria  da  Conspiração.  Mas  “coincidências”  em  cima  de 

“coincidências” continuam sendo escritas na história das Relações Internacionais. E grandes 

nomes da academia no contexto internacional, que têm em alguma época suas falas e seus 

escritos  defendidos  e  reconhecidos  internacionalmente,  inclusive  para  ditar  normas  de 

execução  de  políticas  nos  mais  diversos  governos  nacionais  ao  redor  do  globo,  são 

“rebaixados” para caberem na mesma classificação desta segunda interpretação, assim que 

reconhecem as possibilidades das “não coincidências” e dos “não equívocos”.

O mesmo John Williamson que cunha o termo “Consenso de Washington” e as ideias 

que servem de orientação para os governos de todo o mundo é o mesmo que, quando denuncia 

a deturpação de suas ideias pelos condutores (interessados) da globalização, não merece mais 

tanta atenção e mérito. A este acrescentam-se nomes como os de Joseph Stiglitz,  Michel 

Camdessus, e a estes últimos se somam autores de escritos de pensamento crítico que seguem 

a mesma linha como Naomi Klein (2008), Michel Chossudovsky (1999), Nicholas Hagger 

(2009),  Walter  Graziano (2005),  dentre outros,  citados nesse trabalho, apesar  de algumas 

dessas  obras  não  serem  escritas  no  formato  “acadêmico”,  mas  carregarem  informações 

históricas relevantes, como também apresentarem discussões importantes para a condução do 

tema do presente trabalho.

O Banco Mundial, no decorrer do seu trajeto histórico, “fez mais do que simplesmente 

emprestar  dinheiro  para  a  realização  de  projetos  (como  estradas  e  represas)”.  O  apoio 

fornecido pelo Banco foi bem mais amplo e se estabelecia “na forma do que era chamado de 

empréstimo de reajuste estrutural”. Mas o Banco fazia isso só quando conseguia aprovação do 

FMI. Com essa aprovação  vinham as condições impostas pelo FMI sobre o país. Uma das 

ressalvas apresentadas por Stiglitz no intuito de diferenciar o Banco Mundial do FMI é a 

menção  de  que  aquele  primeiro  “trabalhou  arduamente para  garantir  que  uma  parte 

significativa de sua equipe resida no países que está tentando ajudar”. Segundo Stiglitz, “o 

FMI, em geral, possui apenas um único 'representante residente', cujos poderes são limitados”. 
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Stiglitz afirma que é impossível obter o conhecimento a respeito de uma nação, e amá-la, sem 

que se vá para  o  seu interior.  O desemprego  não deveria  ser  olhado apenas  como uma 

estatística. Nas guerras modernas a alta tecnologia é projetada para permitir a exclusão do 

contato físico (é possível evitar qualquer tipo de sentimento de culpa quando se pode soltar 

bombas a uma altura de 15 mil  metros).  Da mesma forma poder-se-ia entender a gestão 

econômica moderna. Determinar a imposição de políticas para uma nação de dentro de um de 

seus hotéis de luxo permite o mesmo tipo de insensibilidade. Se as pessoas que terão as suas 

vidas destruídas pelas políticas fossem conhecidas na realidade, era possível que aqueles que 

são  enviados  como porta-vozes  das  imposições  políticas  pensassem duas  vezes  antes  de 

prosseguir. (STIGLITZ, 2002, p. 40, 51, 52)

A  ideologia  orientava  a  formulação  das  políticas  e  esperava-se  que  os  países 
seguissem as diretrizes do FMI sem contestação. [...] Em nossa vida pessoal, jamais 
seguiríamos ideias às cegas, sem buscar alternativas. Contudo, as nações em todo o 
mundo eram instruídas a fazer exatamente isso. [...] As políticas de ajuste estrutural 
do FMI [...] resultavam em fome e em tumultos em muitos lugares; e mesmo quando 
os  resultados  não  eram  catastróficos,  mesmo  quando  conseguiam  gerar  com 
dificuldade  algum  crescimento  durante  determinado  período,  quem  desfrutava 
desses benefícios era, em geral, os que se encontravam em melhores condições de 
vida, enquanto aqueles que viviam à margem tinham, muitas vezes, que enfrentar 
um estado de miséria ainda maior. (STIGLITZ, 2002, p. 16)

Uma das formas bastante eficazes de tanto o Banco Mundial quanto o FMI  garantirem 

o cumprimento das reformas exigidas por estas instituições aos países que contraíam os seus 

empréstimos era  que os desembolsos dos empréstimos seriam liberados  normalmente  em 

várias  parcelas.  (CHOSSUDOVSKY,  1999,  p.  64)  “A  liberação  de  cada  parcela  é 

condicionada à implementação de reformas econômicas definidas. […] O não cumprimento 

das estratégias e dos resultados previstos implica a suspensão unilateral e punições aplicadas 

pelo Banco”. (SILVA, 2002, p. 103)

Apesar do discurso do Banco Mundial estar sempre orientado a convencer de que a sua 

atuação é em favor do país “ajudado”, de que os resultados de sua intervenção serão positivos, 

embora o caminho para se chegar até esses resultados seja espinhoso, há sempre segmentos 

que  conseguem  identificar  os  frutos  reais  que  estão sendo  produzidos,  ainda  que  essa 

identificação seja já tardia.
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Na história da relação do FMI com os países em desenvolvimento é possível perceber 

que tais países geralmente  questionaram as políticas  desta instituição,  mas muitos desses 

países “tinham tanto medo de perder o crédito do FMI, e com ele o crédito de outros órgãos, 

que suas dúvidas eram articuladas com o maior  cuidado,  apenas em particular,  se é que 

chegavam a fazer isso”. É importante ter em mente que “os investimentos estrangeiros diretos 

só  chegam  à  custa  do  enfraquecimento  dos  processos  democráticos  de  um  país  em 

desenvolvimento”. Isso acontece principalmente nos casos em que os investimentos ocorrem 

em setores como os de “mineração, petróleo e outros recursos naturais, setores da economia 

em  que  os  estrangeiros  têm um  incentivo  real  para  obter  concessões  a  preços  baixos”. 

(STIGLITZ, 2002, p. 17, 106) 

O modelo de governo representativo que possuímos, apesar  dos ganhos relativos à 

democracia, dependendo da qualidade de educação da população representada, pode trazer 

também muitos  prejuízos.  O  que  muitas  vezes  pode-se visualizar  na  realidade  é  que  os 

representantes têm um tempo determinado e limitado para mostrar resultados ao seu povo 

visando a sua reeleição.

Imagine  que  se  tem menos  de  quatro  anos  para  apresentar  resultados  que  sejam 

suficientes para ser reeleito. Imagine que se toma conhecimento de que receber empréstimos 

do Banco Mundial (ou mesmo FMI) poderá se refletir em resultados danosos, em um futuro 

de médio prazo, para o povo a quem se pretende representar.  Nesse caso, se inclinaria a 

privilegiar  o  que nas  escolhas?  Garantir  o  recurso  financeiro  que possibilitasse melhores 

resultados a curto prazo, que pudessem ser mostrados e que garantissem a reeleição, ou pensar 

em  um futuro  mais  saudável  não  para  a  vida  pessoal  e  familiar,  mas  para  a  do  povo, 

arriscando não continuar no poder por não possuir resultados suficientes que garantissem a 

reeleição?

A questão “minha campanha ou meu país?” parece gerar um certo grau de conflito 

naqueles  que  representam  e  que  dependem  de  eleições.  E  quando  a  área  envolvida  na 

aquiescência nacional à imposição das políticas das IFI's é a Educação, o problema permanece 

cíclico. Exatamente porque o instrumento mais eficaz para que o povo eleitor não precise de 

resultados imediatos para acompanhar a qualidade da representação conduzida pelos seus 
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eleitos  é  a  qualidade  da  Educação  que  é  garantida  pela  qualidade  do  trabalho  desses 

representantes, como se poderá melhor explicar no item 3.2.1, página 85 do presente trabalho.

Ao  analisar  o  histórico  de  atuação  do  FMI-Banco  Mundial  nos  países  em 

desenvolvimento,  Chossudovsky  identifica  o  que  chama  de  “um  padrão  consistente  e 

comum”.  Ele  observa  que  “o  pacote  de  reformas  do  FMI-Banco  Mundial  constitui  um 

programa coerente de colapso econômico e social”. A desintegração do Estado é provocada 

pelas medidas de austeridade.  A economia nacional  é remodelada.  Há uma destruição da 

produção voltada para o mercado interno provocada pelo achatamento dos salários reais e, por 

conseguinte,  a  produção  nacional  é  redirecionada  para  o  mercado  mundial. 

(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 60)

Os resultados deixados por esses pacotes de reformas podem ser colocados lado a lado, 

em regime de comparação, com o resultado das guerras, por exemplo, ou dos fatos históricos 

que representam a violação dos direitos humanos: Um estado de choque. É esse estado de 

choque que anuncia um momento perfeito para os interesses do grande capital, como trata 

Naomi Klein em seu livro  A doutrina do choque. Ela afirma que se olharmos pelas lentes 

dessa  doutrina,  poderemos  enxergar  os  últimos  35  anos  de  um modo  bem diferente.  A 

intenção de aterrorizar  o público ou mesmo o objetivo de preparar  um terreno fértil  para 

introduzir as “reformas” radicais de livre mercado seriam as reais motivações para algumas 

das  violações  mais  infames  dos  direitos  humanos  em  nossa  era.  Violações  que  foram 

encaradas como atos provocados por regimes antidemocráticos. (KLEIN, 2008, p. 19)

Os perversos efeitos sociais  provocados pelas reformas que os agentes financeiros 

internacionais impõem aos países não podem ser minimizados. A perda do direito a benefícios 

sociais  essenciais  como saúde,  alimentação e moradia é o resultado obtido para  enormes 

contingentes  populacionais  que  “estão  sendo  excluídos  do  mercado  como  produtores  e 

consumidores”.  (TOMMASI  et  al,  1996,  p.  10)  O  FMI  atualmente  não  se  julga  uma 

instituição que financia o déficit dos países, apesar de ter sido essa a intenção de Keynes 

quando  pressionou  a  formação  do  Fundo.  Hoje  a  instituição  está  voltada  para  o  seu 

compromisso em “manter as economias em total  atividade”.   O FMI “assumiu a posição 

anterior a Keynes, de austeridade fiscal diante de um colapso”. A distribuição de recursos se 
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dá tão somente se o país aceitar, em conjunto com o empréstimo, uma posição de submissão 

às imposições do Fundo sobre quais seriam as políticas econômicas adequadas, “o que, quase 

sempre,  envolve  políticas  contraditórias  que geram recessão  ou  coisa  pior”.  (STIGLITZ, 

2002, p. 67) Perceba-se que quando os autores falam em FMI sem citar o Banco Mundial, é 

importante  ter-se  em mente  que  na  prática  os  apoios do  Banco  exigem a  submissão  às 

orientações do Fundo por parte do país devedor.

Durante toda a década de 1990 países em desenvolvimento de todo o mundo seguiram 

as recomendações do FMI e Banco Mundial. Ao observar o comportamento desses países 

durante essa década é possível perceber o contraste, se compararmos com os poucos países 

que optaram por não seguir as recomendações das IFIs de Bretton Woods, escolhendo o seu 

próprio caminho de crescimento. Foi o caso já citado da Coreia do Sul, que experimentava 

sucesso em seu caminho de crescimento até que cedeu às pressões dos Estados Unidos e se 

submeteu às suas recomendações, como será analisado na página 45.

A Bolívia,   além de derrubar  suas barreiras comerciais a fim de se tornarem mais 

baixas  que  as  barreiras  dos  Estados  Unidos,  também  cooperou  com  o  governo  norte-

americano na erradicação do cultivo da folha de coca, “apesar de esse cultivo fornecer ao país 

uma receita maior que qualquer outra alternativa aos já tão pobres agricultores bolivianos”. 

(STIGLITZ, 2002, p. 94)

O contraste entre o modo como foi estruturada a transição na Rússia, pelos agentes 

internacionais, e o caminho escolhido pela China, que resolveu seguir o seu próprio método, é 

um outro exemplo. “Enquanto na China, no começo da década de 1990, o PIB era 60 por 

cento do PIB da Rússia, no final dessa mesma década esses números tinham se invertido”. 

(STIGLITZ, 2002, p. 32) Um olhar superficial e imediatista sobre o caso da Ruanda poderia 

atribuir  os  massacres  étnicos  e  os  trágicos  resultados  da  guerra  civil  a  problemas 

exclusivamente internos ao país. Todavia,  “as medidas de austeridade, combinadas com o 

impacto das desvalorizações patrocinadas pelo FMI, contribuíram para o empobrecimento dos 

ruandeses em uma época de aguda crise política e social”. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p.106) 

A corrupção  interna no  Quênia  poderia  também por  si só  justificar  os  problemas 

daquele país, mas “altas taxas de juros, consequência de eles terem seguido as recomendações 
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do FMI,  bem como outros problemas, poderiam ser atribuídos, pelo menos em parte, aos 

estrangeiros”. E mesmo a corrupção interna deve-se, em boa parte, à situação de dependência 

externa  estabelecida  pelas  IFI's,  como já  foi  citado  no  item  1.2,  página  17 do  presente 

trabalho. (STIGLITZ, 2002, p. 69, 114)

Ao falar sobre a crise do Leste Asiático, que se estendeu para todo o mundo, Stiglitz 

(2002,  p.  125-171) destaca que existem dois padrões familiares a esse tipo de crise,  que 

seriam: 1. Um alto índice de endividamento a curto prazo, através de tomada de empréstimos 

internacionais  pelas  empresas  nacionais,  fato  estimulado  pelas  Instituições  Financeiras 

Internacionais; 2. Um ataque especulativo que segue os empréstimos.

Para  exemplificar  o  primeiro  padrão,  ele  apresenta  o  caso da Coreia  do  Sul,  que 

contava com uma história de sucesso. No fim da Guerra da Coreia, o país estava mais pobre 

do  que  a  Índia,  mesmo assim,  no  início  da  década  de 1990 tornara-se um dos  maiores 

produtores  de  chips  para  computador  e  de  produtos  internacionalmente  conhecidos  de 

gigantes  como Samsung,  Daewoo  e Hyundai.  Todavia,  por  pressão  dos Estados  Unidos, 

permitiu que as suas empresas tomassem empréstimos no exterior, se tornando expostas "aos 

caprichos do mercado internacional". Stiglitz relata que em 1997, primeiro teria ouvido boatos 

no Banco Mundial, onde atuava à época, que a Coreia estaria com dificuldades e não tinha 

reservas para pagar as suas dívidas. Os boatos foram parar na imprensa e por si só eram 

autossuficientes para causar a crise prevista.

O segundo padrão é exemplificado com o caso da Tailândia, que teria sido vítima de 

um ataque especulativo, que é o resultado de um país que aceita as pressões para permitir que 

as suas empresas contraiam empréstimos estrangeiros. Stiglitz ressalta ainda que se a crise 

teve um padrão familiar, a reação do FMI também teria tido, porque ele forneceu todo o 

pacote de empréstimos de emergência, incluindo o apoio do G7 (95 bilhões de dólares). Esse 

fundo, entretanto, teria servido para pagar os credores internacionais e não para restaurar a 

economia dos países prejudicados.

Em 2 de julho de 1997 o baht (moeda tailandesa) despencou. Nem os especialistas em 

economia internacional conseguiram prever que esse fato marcava o início daquela que seria a 

maior crise econômica mundial desde a Grande Depressão. Se considerarmos todo o conjunto 
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dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, nenhuma outra região ou país se saiu melhor 

que o Leste Asiático nos quesitos tamanho e qualidade do crescimento econômico nas três 

décadas que antecederam a crise. “O Leste Asiático não só cresceu mais rapidamente e se saiu 

melhor  na redução da pobreza que qualquer  outra região do mundo desenvolvido ou em 

desenvolvimento, como também foi mais estável”. Mas segundo o FMI as instituições dessa 

região “estavam podres, os governos eram corruptos e seria necessária uma reforma geral. [...] 

Fiquei conjecturando como as instituições desses países eram tão podres e funcionaram tão 

bem por tanto tempo”. Houve uma atitude consciente tanto do Banco Mundial quanto do FMI 

em não estudar a região. Segundo relata Stiglitz, o motivo seria óbvio: “as nações asiáticas 

foram bem-sucedidas não só apesar do fato de não terem seguido a maior parte dos preceitos 

que  o  Consenso  de  Washington  ditava,  mas  principalmente  porque  não  seguiram”. 

(STIGLITZ, 2002, p. 125-127) As crises parecem favorecer certos grupos econômicos e isso 

seria uma explicação suficiente para causá-las, conforme aborda Naomi Klein (2008) em A 

doutrina do choque. Stiglitz ainda destaca elementos que aumentam a gravidade da situação:

Havia aqui uma verdadeira ironia, se é que pode usar palavra tão suave. Em outubro 
de 1997, bem no início da crise, o Fundo defendia a expansão das políticas que 
intensificaram a frequência das crises. Como acadêmico, fiquei chocado ao ver o 
FMI e o Tesouro dos Estados Unidos impondo esse programa com tamanho ímpeto, 
mesmo  na  virtual  ausência  de  qualquer  teoria  ou  evidência,  sugerindo  que  tais 
políticas  trabalhassem  a  favor  dos  interesses  econômicos  dos  países  em 
desenvolvimento  ou  da  estabilidade  econômica  global -  apesar  da  presença  de 
elementos que provavam o contrário. (STIGLITZ, 2002, p. 136)

As evidências de um sistema que se utilizava de um discurso altruísta enquanto levava 

a cabo ações que favoreciam uma minoria que enriquecia à custa do empobrecimento e da 

miséria de povos inteiros, fez com que Stiglitz apresentasse duras críticas contra tais políticas. 

O resultado foi que em 1999, Joseph Stiglitz, naquele momento economista-chefe do Banco 

Mundial, foi afastado de seu cargo “em consequência das críticas incisivas que fez durante a 

segunda metade dos anos 1990 contra as políticas de ajuste recomendadas para os países em 

desenvolvimento [...]” Stiglitz, em suas críticas, mostrava quão enganosa era a ideia de que a 

simples ação das empresas privadas e das forças do mercado seria capaz de solucionar os 

problemas sociais. (FIORI, 2001 apud HADDAD, 2008, p. 21, 22)
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Ao longo do breve histórico exposto, da atuação do Banco Mundial e do FMI, bem 

como  do  tipo  de  globalização  que  estas  instituições estabeleceram  nas  Relações 

Internacionais, é possível facilmente perceber, como afirma Stiglitz, que:

Em muitas situações, os benefícios da globalização têm sido menores do que seus 
defensores apregoaram, e o preço pago tem sido maior, já que o meio ambiente foi 
destruído  e  os  processos  políticos,  corrompidos,  além de  o  ritmo  acelerado  das 
mudanças não ter  dado aos países tempo suficiente  para uma adaptação cultural. 
(STIGLITZ, 2002, p. 35)

No Brasil, os investimentos anuais do Banco Mundial representam a soma de apenas 

0,4 % do PIB. Todavia, se considerarmos esses investimentos como parcela do montante de 

investimentos públicos, esse percentual subiria para 12%, o que já passa a ser um percentual 

significativo. De qualquer forma, ainda que tais recursos não sejam de um valor que por si só 

já denunciaria uma dependência alarmante,  é importante compreender que a influência do 

Banco Mundial  não tem a sua base no volume dos recursos emprestados,  apesar  de este 

volume ser importante para um grande número dos países devedores. Mas, o principal fator 

que torna o Banco Mundial, bem como o FMI, agentes de alta influência nos governos, é o 

fato  de  o  grande  capital  internacional  e  o  Grupo  dos  Sete  [hoje  dos  Oito]  os  terem 

transformado nos organismos responsáveis tanto pela gestão da crise de endividamento como 

pela  reestruturação neoliberal  dos países  em desenvolvimento.   (HADDAD,  2008, p.  30; 

TOMMASI et al., 1996, p. 21)

 2.2.3 -  O Destino

Neste  capítulo,  que trata  sobre  o  Banco Mundial  e  as  IFI's  de Bretton Woods,  foi 

possível conhecer um pouco sobre o contexto em que se deu a conferência que criou tanto o 

Banco Mundial quanto o FMI,  foram apresentadas informações sobre a origem do Banco 

Mundial  e  também  sobre  o  trajeto  de  ambas  as  instituições  desde  a  sua  origem  até  a 

atualidade. Apesar de o assunto já haver sido introduzido em alguns pontos do trabalho vistos 

anteriormente, tentar-se-á, aqui, explicitar melhor o destino almejado pelo Banco Mundial, ou 
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seja, os seus objetivos, aferidos menos pelo que o próprio Banco declara serem seus objetivos, 

do que a partir do histórico que já vimos de sua atuação ao longo do seu trajeto histórico.

Dentro do conjunto de ações que formam a atuação do Banco, sua interferência nas 

políticas nacionais dos países, não há como se ter certezas de muitas coisas. Uma das únicas 

certezas  é  que,  considerando-se  o  todo  que  significa  a  participação  do  Banco  e  sua 

interferência nos países ao redor do mundo, as famílias do capital que, em última instância, 

são as reais representadas pelas atividades do Banco, serão beneficiadas. Diferenciar quais 

ações  específicas  fazem parte  do conjunto de  “boas  ações”  que servem para  “provar”  a 

importância da continuidade da atuação do Banco daquelas ações que são, de fato, as que o 

Banco quer realizar em favor de seus reais objetivos, é sempre uma tarefa bastante complexa. 

Afinal, o Banco Mundial faz parte de um contexto que detém acesso privilegiado de 

informações. Ele tem acesso a informações privilegiadas em quase todos os países ao redor do 

mundo, o que torna possível uma maior previsibilidade nos campos da economia e da política. 

O Banco também possui influência nos governos de muitos países, o que o permite, além da 

previsibilidade que as informações privilegiadas lhe dão, a determinação de um conjunto de 

fatos. Isso significa em parte que o Banco Mundial tem tanto a capacidade de fazer boas 

previsões de mudanças no sistema internacional,  assim como a capacidade de determinar, 

também em parte, que mudanças serão essas.

Quando Chossudovsky (1999, p. 12) afirma que o FMI, o Banco Mundial e a OMC 

operam  “dentro  de  um  sistema  capitalista  e  respondendo  a  interesses  econômicos  e 

financeiros  dominantes”,  isso  nos  leva  a  questionar o  que,  ou  quem  seria  “interesses 

econômicos e financeiros dominantes”. Perceba-se que mais uma vez há um retorno ao ponto 

introduzido no item 1.1, página 13, quando foi destacada a tendência da abordagem impessoal 

para tratar de problemas que têm a sua origem em um contexto bem pessoal, ou melhor 

dizendo, familiar.

Imagine que alguém se dirija a outro alguém para contar-lhe que assistiu a uma  partida 

de xadrez. Em sã consciência jamais alguém comentaria: - Assisti a uma partida de xadrez e a 

torre e o bispo pretos deram um xeque-mate no adversário branco. O grande problema dessa 

narração é que não há identificação, apesar de as classificações “preto”, “branco”, “torre” e 
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“bispo” parecerem carregar certo tipo de identificação, a partida continuou anônima porque 

nenhum desses termos pode ser atribuído a pessoas. E apesar de o tabuleiro expressar alguma 

realidade do balanço de poder estabelecido, tanto do passado (peças que faltam de cada um 

dos lados) como dos riscos e oportunidades futuras, ele não fala nada sobre autoria, já que o 

movimento inteligente das peças só pode ter origem na vontade humana. O mais comum seria 

um relato que afirmasse ter  visto uma partida de Xadrez entre Fulano e Beltrano.  Dessa 

forma, o movimento das peças ganharia sentido porque os oponentes do jogo receberiam 

identidades de seres conscientes e pessoais.

Os  objetivos  de  qualquer  instituição,  sem  exceção,  serão,  em  última  instância,  o 

reflexo dos objetivos de gente de carne e osso. Por mais impessoais que sejam as declarações 

de objetivos de uma instituição, estes serão objetivos-meio que atenderão objetivos-fim que 

necessariamente estarão atendendo à expectativa de pessoas dotadas de uma consciência.

Quando  falamos  nas  peças  de  xadrez  que  se  chamam  Banco  Mundial,  somos 

imediatamente remetidos a uma instância que poderia atender à classificação de “jogador”, os 

Estados Unidos, exceto por um problema: Os Estados Unidos também não possuem uma 

consciência própria, nem interesses próprios, nem vontade própria. Nessa partida de xadrez, 

os Estados Unidos seriam uma espécie de computador. Quando jogamos xadrez sozinhos no 

computador,  dizemos que jogamos contra a máquina, mas na verdade jogamos contra as 

pessoas  que programaram a máquina.  Mas ainda  assim restaria  alguma diferença.  Quem 

programou “a máquina” para o jogo de xadrez não tem a capacidade de interagir em tempo 

real  com o adversário.  Então seria mais coerente imaginar os Estados Unidos como uma 

espécie de Robô, que move as peças do tabuleiro enquanto os verdadeiros estrategistas da 

partida estão com o controle remoto a uma distância segura que lhes permita a continuidade 

do anonimato. Os objetivos advindos desse anonimato é o que nos interessa lembrar de modo 

breve aqui neste item.

O Banco Mundial "atua como instituição que concebe e delibera políticas para o setor 

social e tem capacidade para introjetar e difundir a concepção de mundo que os homens de 

negócio querem consolidar e reproduzir". (FRIGOTTO, 1999, p. 137; LEHER, 1999, p. 18 

apud SILVA,  2002,  p.  53)  A  utilização da expressão “homens de negócio”  no lugar  de 
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“Estados  Unidos”  aqui  indica  já  uma  aproximação  do  desafio  de  pessoalizar  os  entes 

responsáveis pelas decisões que impactam na vida de uma sociedade inteira, ou melhor, de 

sociedades inteiras.  Chamar de “homens de negócio” nos aproxima de um resultado mais 

coerente  na  busca  pela  identificação  dos  objetivos  expressos  pela  atividade  do  Banco 

Mundial. O que mais homens de negócio desejariam além de negócios? E porque homens de 

negócio  andariam buscando negócios?  Com que objetivo?  O que se busca alcançar  com 

negócios?  É muito  diferente  de perguntar  o  que os Estados Unidos desejam. Quando os 

Estados  Unidos  encabeçam  pressões  para  a  abertura  dos  mercados  de  países  em 

desenvolvimento,  por  exemplo,  é importante saber  que isso geralmente  traz “[...]  poucos 

benefícios para os Estados Unidos. Enquanto é possível que alguns grupos específicos se 

beneficiem, o país como um todo deve ganhar pouco”. (STIGLITZ, 2002, p. 140)

Sobre isso, também reforçam Barreto e Leher que o Banco Mundial,

Na assimetria que constitui suas relações com os Estados nacionais, especialmente 
os periféricos, estabelece as condicionalidades funcionais aos interesses geopolíticos 
(dos países centrais) e econômicos (de suas corporações financeiras), persuadindo o 
conjunto  da sociedade de que,  supostamente  não  havendo  alternativas,  as ações 
impostas não configuram escolhas, mas soluções que emergem do encaminhamento 
correto dos problemas. (BARRETO & LEHER, 2008, p. 424)

Segundo André Borges  (2003,  p.  126),  “o  financiamento  às políticas  de educação 

cresceu  muito  nas  últimas  décadas,  sinalizando  uma  clara  mudança  de  prioridades”. 

Entretanto, é importante pensarmos se tal mudança de direcionamento do Banco seria uma 

revisão das suas prioridades ou de suas estratégias em busca das mesmas prioridades. Ele 

também destaca que “...a preocupação do Banco Mundial com questões relativas à equidade 

não  é  baseada  em  imperativos  éticos,  mas  em  objetivos  de  eficiência  econômica  e 

competitividade”. (BORGES, 2003, p. 132) O que seriam “imperativos éticos”? O que seria, 

para o autor, ou mesmo para o Banco Mundial, “eficiência econômica”? Ou melhor: Uma 

economia eficiente  para atender  a que objetivos? E a competitividade,  o Banco  Mundial 

objetivaria melhorar  o desempenho do país ajudado em questões de competitividade para 

competir com quem e competir com que tipo de produto? Esses tipos de pergunta não são 

colocadas pelo autor. E o nosso objetivo aqui é muito mais ressaltar a importância de se fazer 

tais perguntas do que de respondê-las.
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Já explicamos a associação entre a finitude humana de uma pessoa individual e a ideia 

necessária de Família como justificativa indispensável  para a realidade da acumulação de 

capital  no  sistema  internacional.  Acumulação  essa  que  é  a  personificação  do  que  aqui 

chamamos  “Destino”,  ou  seja,  o  que  consideramos  ser os  objetivos  reais  que  movem a 

atividade do Banco Mundial. “O objetivo supremo das políticas de ajuste estrutural do Banco 

Mundial e do FMI segue sendo viabilizar o pagamento dos ignominiosos juros e serviços da 

dívida, em favor do capital  rentista”.  (LEHER, 2005) Apesar de esta afirmação de Leher 

considerar apenas o interesse do Banco nos juros e serviços da dívida, basta acrescentar o seu 

notório interesse e movimento também como Ator Político e Intelectual, além de Financeiro, 

como bem observa Pereira (2010) em sua obra.

 2.2.4 -  A Condução

Voltando a uma citação feita no item 2.1, página 25. Quando Bethell apresenta os dois 

desenvolvimentos que, segundo ele, seriam fundamentais para o novo modelo de crescimento 

no pós-guerra.  Pode-se facilmente associá-los com os dois  últimos pontos relacionados  à 

nossa metáfora do Banco Mundial como um veículo (o Destino e a Condução).  O quadro 

abaixo reflete essa associação:

Quadro 1 - Desenvolvimentos fundamentais para o novo modelo de crescimento do pós-guerra

BETHELL METÁFORA

1. Estabelecimento da hegemonia dos Estados 
Unidos

Condução

2. Interesses privados interferindo nos 
governos nacionais

Destino

A interferência dos interesses privados nos governos nacionais é exatamente o fator que 

pode ser associado ao “Destino” do veículo Banco Mundial, conforme foi visto no tópico 

anterior.  Viu-se,  anteriormente,  que as  atividades  do Banco Mundial  nos países  credores 
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parecem  atender  aos  objetivos  dos  “homens  dos  negócio”,  ou  seja,  interesses  privados, 

embora o discurso alegue sempre a busca de interesses públicos.

Todavia, no modelo em que estão estabelecidas as democracias na maioria dos países no 

mundo,  com características  como governo representativo  e eleições diretas,  bem como o 

modelo como se estabeleceu a estrutura internacional,  não seria possível  a essa elite dos 

negócios um controle tão eficaz sem que houvesse um governo nacional forte (poder político, 

econômico e militar) que pudesse lhes garantir o cumprimento das medidas necessárias para o 

alcance de seus objetivos. Hoje, esse governo nacional poderoso ainda são os Estados Unidos, 

assim como já foi a Inglaterra e poderá ser qualquer outro. Com as possibilidades tecnológicas 

oferecidas para a comunicação à distância,  o país hegemônico poderia mudar sempre que 

houvesse  o desgaste  de sua imagem,  sem que  mudassem os  homens de negócio  que se 

apropriam do poder hegemônico para os seus próprios interesses.

A competição entre os Estados é uma característica própria da dinâmica do sistema 

capitalista. Outrora essa competição esteve mais relacionada às questões territoriais, que eram 

tratadas sob uma lógica de guerra que, além de garantir a permanência no próprio território, 

visava à expansão para o além-fronteiras. Com o tempo, a expansão territorial perde bastante 

a  sua  importância,  cedendo  espaço  para  a  expansão  e internacionalização  do  capital. 

(JACKSON & SORENSEN,  2007,  p.  258,  259;  RACHED,  [S.d.])  Essa  expansão  e 

internacionalização do capital é conduzida pelas instituições financeiras internacionais e estas 

últimas são conduzidas, principalmente, pelo governo dos Estados Unidos.

Ao longo dos anos de atuação do Banco Mundial, as perspectivas adotadas no contexto 

da compreensão do Banco em relação a desenvolvimento, foram se alterando. A instituição 

divulga  esse fato  como "...fruto  do acúmulo  de experiência  e  de um longo processo  de 

aprendizado”. O fato é que “[...] esse suposto processo de aprendizado sempre se mostrou 

bastante alinhado aos movimentos de revisão estratégica do hegemon na gestão do sistema 

mundial". (RACHED, 2010, p. 48)

O fato de os Estados Unidos serem o condutor tanto do Banco Mundial, quanto do 

FMI,  dentre  outras  organizações  e  acordos  internacionais,  não  é  uma  informação  tão 

subliminar.  Acadêmicos  e  representantes  de  governos em  todo  o  mundo  tecem  as  suas 
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observações a respeito da interferência desse país nos demais governos nacionais de uma 

forma muitas vezes bastante abusivas. Stiglitz, ao falar sobre essa situação em um momento 

da história, afirma que lá estava o Tesouro dos Estados Unidos “impondo políticas a outros 

países  que,  se  tivessem  sido  defendidas  pelos  próprios  norte-americanos,  teriam  sido 

vigorosamente contestadas pelo governo, e quase certamente derrotadas. (STIGLITZ, 2002, p. 

115, 116)

A própria ONU (Organização das Nações Unidas, que costuma ser vista de forma 

diferenciada das  agências  econômicas  internacionais como o FMI,  o  Banco Mundial  e a 

OMC) tem alinhado a formulação de suas políticas àquelas de interesse das corporações 

multinacionais, desde o sucesso dos Estados Unidos em assegurar a eleição de Kofi Annan 

como  secretário-geral  da  organização,  impedindo  a  reeleição  de  Boutros  Boutros-Ghali. 

(COX & SCHECHTER, 2002, p. 86 nota 6)

Michel Camdessus foi diretor geral do FMI durante os anos de 1987 a 2000. No dia 

29/06/2011, o jornal  El País  publicou declaração dele de que a crise atual, que atingira a 

imponente Europa, devia-se “à falta de ética na atuação das grandes instituições financeiras 

internacionais”.  (SPARROW, 2011) Camdessus propõe, dentre outras coisas, uma mudança 

radical  no  FMI,  retirando  dos  Estados  Unidos  o  poder  de  veto  que  sempre  teve. 

(SANTAYANA, 2012c) O fato de apenas um país possuir poder de veto nas IFI's de Bretton 

Woods é uma forma de facilitar a manipulação dessas instituições. Aos senhores do capital, é 

muito mais fácil controlar um único governo do que vários ao mesmo tempo.

Ao citar  o  fato  de os países ricos do Ocidente terem forçado  as nações  pobres  a 

eliminarem as barreiras comerciais, enquanto eles próprios mantiveram as suas, “impedindo 

que os países em desenvolvimento exportassem seus produtos agrícolas, privando-os, assim, 

da renda tão desesperadamente necessária obtida por meio das exportações”, Stiglitz afirma 

que “os  Estados  Unidos,  é  claro,  eram um dos  principais  culpados,  e  essa  era  uma das 

questões sobre as quais eu nutria os mais intensos sentimentos”. Ele ressalta ainda o modo 

deliberativo com que os Estados Unidos se colocam nos papéis de promotor público, juiz e 

júri. “Há um processo quase judicial, mas as cartas estão marcadas: tanto as normas quanto os 

juízes  favorecem  um  veredicto  de  culpa”.  Países  como  o  Japão  ou  algum  outro  país 
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industrializado da Europa têm como se defender quando esse arsenal é montado contra eles, 

mas “quando são nações em desenvolvimento, inclusive as maiores, como a Índia e a China, 

trata-se de uma combinação injusta”. (STIGLITZ, 2002, p. 33, 95)

Em 1999, Zhu Rongji, então premier da China, esteve nos Estados Unidos a fim de 

concluir  negociações  para  a  admissão  de  seu  país  na OMC  (Organização  Mundial  do 

Comércio). O Departamento de Tesouro norte-americano exigia uma cláusula de liberalização 

mais  rápida  dos  mercados  financeiros  da  China.  Tal  abertura  havia  gerado  as  crises 

financeiras nos países vizinhos do Leste Asiático. A China havia sido poupada da crise, pois 

conduziu a sua própria política econômica sensatamente. A exigência de liberalização mais 

rápida dos mercados da China, feita pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos "foi 

feita  para  atender  aos  interesses  restritos  da comunidade  financeira  dos  Estados  Unidos, 

representada  veementemente  pelo  Tesouro  daquele  país".  Além  de  exercer  de  forma 

determinante o seu poder de veto no Banco Mundial e FMI, o Tesouro dos Estados Unidos 

também atua de modo independente. Assim foi com a liberalização na Tailândia e demais 

países asiáticos,  quando exerceu pressão de forma independente.(STIGLITZ,  2002, p. 97, 

138)

“Por fim, observando o comportamento e atuação do Banco Mundial, é possível dizer 

que este organismo segue operando dentro dos constrangimentos diretos e indiretos que o 

instrumentalismo hegemônico norte-americano impõe”. (RACHED, 2010, p. 68)
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 3 -  AS ORIENTAÇÕES  DO BANCO MUNDIAL  PARA A EDUCAÇÃO  

SUPERIOR DO BRASIL

Seis razões porque o Banco Mundial  deve ser excluído da educação  (Tomasevski, 

2006) é o título de um documento publicado em setembro de 2006 pela renomada acadêmica 

da  área  de  educação,  que  também  fora  relatora  da  ONU  para  a  educação,  Katarina 

Tomasevski. Infelizmente um mês depois ela viria a falecer.  O que Tomasevski apresenta 

como  problema-chave  para  o  tipo  de  educação  apregoada  pelo  Banco  Mundial  é  o 

“empobrecimento da educação pública”, que é “exacerbado pela conversão da educação de 

um serviço público gratuito para um serviço livremente negociado”1.

As seis razões apresentadas pela autora são:

1.  O  planejamento  central  global  “top-down”  tem suplantado  o  desenho  de 

educação participativa “bottom-up”;

2. A educação obrigatória como um serviço público gratuito tem sido obliterada;

3. A definição de educação gratuita (livre) tem sido distorcida para disfarçar o 

seu custo real;

4.  Uma  educação  primária  empobrecida  não  pode  produzir  os  benefícios 

presumidos;

5. A ausência de garantias contra violações dos direitos humanos aumenta o ônus 

da dívida das vítimas e de seus filhos;

6.  Políticas  devem  se  basear  em evidências  e  não  em opiniões  que  não  se 

baseiam em fatos.

Manipulação de estatísticas é uma das  atitudes apresentadas  por  Tomasevski 

como instrumento utilizado pelo Banco Mundial para o convencimento de que as suas 

políticas educacionais produzirão bons resultados.

1 O trocadilho usado pela autora só se pode perceber no idioma original, e por isso transcrevo a citação original: 
“The key problem – impoverishment of public education – is exacerbated by the conversion of education from a 
free public service into a freely traded service”. (TOMASEVSKI, 2006)
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No ano de 2002, o Banco Mundial publicou um documento  intitulado  Higher 

education in Brasil: Challenges and options. Tal publicação, juntamente com outra de 2008 

intitulada Knowledge and Innovation  for Competitiveness in Brazil são as publicações 

apresentadas pelo Banco como a sua visão atual  para o ensino superior do Brasil. Tal 

afirmação pode ser encontrada em publicação mais recente do Banco, com orientações para as 

políticas relacionadas ao ensino fundamental brasileiro: Achieving World-Class Education in  

Brazil (BRUNS et al., 2012, p. xviii nota de rodapé).  Em seguida, será analisada a primeira 

dessas publicações (2002), pois ela representa especificamente a visão do Banco Mundial para 

a Educação Superior do Brasil.2

Esta publicação não é a única publicação do Banco Mundial que contém orientações 

para a Educação Superior do Brasil. Mas, representa a publicação que o Banco define como a 

sua visão atual nessa área para o Brasil. Com tal afirmação, pode-se inferir que as orientações 

que o Banco julgava pertinentes nas publicações anteriores estariam previstas nesta nova 

publicação.  Da  mesma  forma,  as  orientações  que  o  Banco  julgou  desatualizadas  ou 

inadequadas para o novo contexto devem ter sido suprimidas. Tal documento foi produzido 

em parceria com o governo FHC e permanece sendo o documento mais recente do Banco 

Mundial com orientações específicas para a Educação Superior do Brasil, ou seja, continuou 

no governo Lula e permanece no governo Dilma.

Após  o  estudo  desse  documento  específico  do  Banco  Mundial  para  a  Educação 

Superior  do  Brasil,  alguns  destaques  serão  considerados  imprescindíveis  para  melhor 

compreender a relevância do tema no contexto atual.

Serão apresentados, em seguida à análise deste documento, argumentos favoráveis a 

uma compreensão da educação como um setor estratégico nacional. Será reforçada, então, 

uma compreensão da educação como um setor tão estratégico quanto o setor militar de um 

2 A segunda publicação citada (2008), não será analisada neste trabalho, já que o seu foco está mais voltado para 
o sistema de inovação do Brasil. Esta segunda, a quem interessar, recomendamos o seu estudo em conjunto com 
uma pesquisa  ampla e rica intitulada Projeto Metodologia para Conceber e Executar  Plano de Mobilização 
Brasileira pela Inovação Tecnológica – MOBIT, encomendada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) em parceria com o Observatório da Inovação e Competitividade – IEA/USP, executada pelo 
CEBRAP sob a coordenação geral de Glauco Arbix. (ARBIX et al., 2007)
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país. Nessa compreensão, tão coerente quanto deixar uma instituição internacional, controlada 

por outro país, hegemônico como os Estados Unidos, ou mesmo qualquer outro, interferir em 

decisões  militares  de  nosso  país,  seria  permitir  a  continuidade  da  sua  interferência  nas 

políticas da nossa educação, em especial a Educação Superior.

Isso, em primeiro lugar, porque no mundo em que vivemos, com todos os avanços 

tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas, seria a educação o elemento que poderia 

garantir  ao povo brasileiro a consciência crítica que o permitiria conhecer e reconhecer o 

contexto em que vive. Através do conhecimento crítico de sua história, geografia, economia, 

política, literatura, etc., o povo brasileiro seria, ele mesmo, o melhor instrumento de controle 

da responsabilização política (accountability) que garantiria o estabelecimento gradual de um 

país menos desigual, mais justo e mais coerente com a constituição que o forma.

Seria  também a educação que tornaria  o  Brasil  um ator  participante  da economia 

internacional nos resultados de maior valor agregado, através da inovação que é fruto de um 

conhecimento  autônomo  e  criativo.  Para  este  último  argumento  deve-se  fazer  algumas 

ressalvas, que aqui já serão introduzidas através dos questionamentos: É isso mesmo o que se 

deve desejar? Uma melhor inserção na competição internacional do capital é o que trará ao 

país  os  resultados  esperados  da  menor  desigualdade, da  exclusão  da  pobreza,  do 

desenvolvimento sustentável? Havendo a promoção do Brasil, este deixaria de ser um país 

exportador de mão de obra barata e matéria-prima? Deixaria também de ser ofertante de 

consumidores  de  massa  para  os  produtos  originados  dos  países  mais  “desenvolvidos”  e 

inseridos nos “postos” criativos e criadores do comércio internacional? Além de um país 

economicamente  maior,  seria  possível,  por  conseguinte,  reduzir  significativamente  as 

desigualdades sociais? Apesar de o presente trabalho não ter o objetivo responder a essas 

questões, estas serão novamente mencionadas no item 3.2.2 e principalmente no item 4.4.

Em seguida,  serão  analisadas  as  orientações  do  Banco  Mundial  para  a  Educação 

Superior do Brasil.
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 3.1 -  O Banco Mundial e a Educação Superior do Brasil

Passando a analisar mais de perto o que pode ser considerado o principal documento 

atual do Banco Mundial para a Educação Superior do Brasil, o percurso do presente trabalho 

prosseguirá.

O documento Higher Education in Brazil: Challenges and Options (2002), segundo o 

Banco Mundial, surge num contexto em que “o Governo do Brasil está analisando opções 

para  a  promoção  e  reestruturação  da  educação  superior  para  as  próximas  duas  ou  três 

décadas”  (WORLD BANK, 2002, p.  vi).  A pedido do Ministro da Educação do Brasil  à 

época,  o  Sr.  Paulo  Renato,  o  Banco  Mundial  daria  assessoria  com  fins  de  fazer 

recomendações relacionadas ao Propósito da Educação Superior, bem como à sua estrutura, 

escopo, financiamento e governo. Tal assessoria se realizaria em quatro fases, a saber:

1. Levantamento  dos principais temas, que foram i)  aumentar  a cobertura;  ii) 

ampliar  a  autonomia  administrativa  e  prover  incentivos  para  a  eficiência  no  nível 

institucional;  iii)  a  mudança  do papel  do Governo  Federal;  iv)  aumentar  a  qualidade da 

instrução e; v) identificar e reunir o apoio de partes interessadas;

2. Produção de artigos por especialistas, que serviriam de base para um workshop 

em Dezembro de 1998, em Lansdowne, Virgínia-EUA;

3. O Workshop (3 dias): 10-12/12/1998

4. Produção da Parte I de uma primeira versão deste documento final.

O documento está dividido em duas partes principais: Uma primeira, que trata das 

“Características e Desafios da Educação Superior no Brasil” e uma segunda parte que elenca 

alguns artigos em forma de anexos. A primeira parte divide-se, ainda, em três seções: 1. A 

situação  atual  do  sistema;  2.  Questões  econômicas  e Perspectivas;  3.  Estratégias  e 

Recomendações para a Educação Superior no Brasil (Aqui o seguinte destaque é feito: “deve-

se notar que se trata de recomendações e não de políticas confirmadas do Governo). A parte 

dois apresenta seis anexos, seis artigos escritos por seis diferentes estudiosos.
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O período em que se iniciaram os trabalhos do documento (1998) foi durante o final do 

primeiro  mandato  do  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso.  A  finalização,  com  os 

resultados em forma da publicação final, se deu no último ano do seu segundo mandato. O 

documento foi publicado, então, sob as esperanças da continuidade de seu governo através do 

candidato por ele apoiado, o que não ocorreu. É possível imaginar que, se tivesse havido essa 

continuidade,  muitas  das  “orientações”  contidas  nesse  documento,  e  que  não  se 

concretizaram, teriam se concretizado, como ocorreu com as orientações gerais dadas pelo 

FMI e Banco Mundial durante o governo FHC (com o reconhecido absurdo de como foram 

realizadas as privatizações, conforme já foi citado neste trabalho na página 19).

A partir de 2003, como o início do governo Lula, houve uma ruptura com a orientação 

dominante do Banco Mundial na definição das políticas educacionais brasileiras. "Por outro 

lado, houve continuidade no que se refere à política restritiva de gasto público, que limita os 

investimentos em educação”. (HADDAD, 2008, p. 33)

Haverá  um esforço  para  resistir  à  tentação  da  emissão  de  juízo  de  valores  sobre 

questões essencialmente relacionadas à área específica de educação. A análise se limitará ao 

confronto das recomendações do Banco com as observações de especialistas na área. Apesar 

disso, deve-se reconhecer que nem sempre tal “neutralidade científica” será possível e algum 

posicionamento, mesmo que correndo o risco de estar emergindo da ignorância no assunto, 

será dado.

Voltando ao documento (WORLD BANK, 2002), observando já o verso da folha de 

rosto,  logo  abaixo  da  imprenta,  pode-se  encontrar  as  seguintes  considerações,  conforme 

tradução abaixo:

Os  Estudos  de  Países  do  Banco  Mundial  estão  entre  os  muitos  relatórios 
originalmente preparados para uso interno, como parte da análise constante por parte 
do  Banco  das  condições  econômicas  e  afins  de  seus  países  membros  em 
desenvolvimento e de seus diálogos com os governos. Alguns dos relatórios são 
publicados nesta série com o mínimo atraso possível para o uso dos governos e 
comunidades  acadêmicas,  empresariais  e  financeiras, e  do  desenvolvimento.  O 
transcrito  deste  artigo,  portanto,  não  foi  elaborado  em  conformidade  com  os 
procedimentos formais adequados para textos impressos, e o Banco Mundial  não 
aceita  qualquer  responsabilidade  por  erros.  Algumas fontes  citadas  neste  artigo 
podem ser documentos informais que não estão prontamente disponíveis. 

As  constatações,  interpretações  e  conclusões  expressas  neste  documento  são  de 
inteira responsabilidade do(s) autor (es) e não devem ser atribuídas, em qualquer 
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forma ao Banco Mundial,  às suas organizações filiadas,  ou aos membros de sua 
Diretoria  Executiva  ou dos países  que  eles  representam.  O Banco Mundial  não 
garante  a  exatidão  dos  dados  incluídos  nesta  publicação  e  não  aceita  nenhuma 
responsabilidade  por  qualquer  consequência  de  seu  uso.  As  fronteiras,  cores, 
denominações e outras informações mostradas em qualquer mapa neste volume não 
implica por parte do Grupo Banco Mundial qualquer julgamento sobre o estatuto 
legal de qualquer território ou o endosso ou aceitação de tais fronteiras. 

O material desta publicação é protegido.  O Banco Mundial incentiva a divulgação 
do seu trabalho e geralmente concede a permissão imediatamente. (WORLD BANK, 
2002, tradução nossa, grifo nosso)

A incoerência é clara quando cruzamos:

Estas declarações:

–O documento “não foi elaborado em conformidade com os procedimentos formais 

adequados para textos impressos”;

–“O Banco Mundial não aceita qualquer responsabilidade por erros”;

–Fontes  citadas  podem  ser  documentos  informais  “que  não  estão  prontamente 

disponíveis”

–“O Banco Mundial não garante a exatidão dos dados incluídos nesta publicação e não 

aceita nenhuma responsabilidade por qualquer consequência de seu uso”

Com esta declaração:

–“O Banco Mundial incentiva a divulgação do seu trabalho e geralmente concede a 

permissão imediatamente”;

–Ou mesmo com  a declaração do Banco,  no documento já citado (BRUNS et  al., 

2012), quando cita este como um dos dois documentos que expressam a sua visão 

para a educação superior do Brasil, como já visto na página 56 do presente trabalho. 

A mesma observação é feita por Barreto e Leher, conforme citação abaixo:

À exceção da produzida em 2000, em convênio  com a Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), elas [As publicações-
chave do Banco  Mundial para a Educação Superior] incluem notas introdutórias que 
imputam   às  equipes  formuladoras  a  responsabilidade pelas  descobertas, 
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interpretações e conclusões. Ao mesmo tempo, é o BM que lhes atribui o estatuto de 
publicações-chave”. (BARRETO & LEHER, 2008, p. 425)

Em seguida à página da lista de abreviações e acrônimos, segue o Sumário Executivo,  

uma espécie de Resumo do documento. Por se tratar de um resumo, esta parte do documento 

torna-se um tanto perigosa, pois geralmente é o primeiro contato do governo de um país com 

as recomendações  do Banco e,  dentro de um conjunto de governantes,  pode ser  o  único 

contato para a maioria que será responsável pelos votos que implementarão alguma política 

baseada nessas orientações. Além disso, essa é geralmente a única parte do documento que é 

traduzida  para  o  Português,  ficando  o  acesso  do  documento  em  si  para  aqueles  que 

conseguirem ler no idioma original (Inglês). É possível comparar com os comerciais de TV, 

onde aparecem parágrafos inteiros com letras tão pequenas que se tornam ilegíveis, como nota 

para uma palavra pronunciada na propaganda.

O  Sumário  Executivo  inicia  tratando  sobre  problemas como  a  quantidade  de 

matriculados no ensino superior frente à quantidade de jovens nessa “idade universitária”, 

apresentando o resultado de 15%, ou seja, este seria o percentual de jovens matriculados na 

educação  superior,  dentre  aqueles  que  se  encontram  na  faixa  etária  para  isso.  São 

apresentados  os índices de outros países vizinhos e a média da OCDE: Argentina,  36%; 

Uruguai, 30%; Chile, 32%; Venezuela, 29%; OCDE, 52%. Segue afirmando que o custo total 

por estudante da Educação Superior do Brasil (ano), R$ 14.000,00, estaria dentro da média da 

OCDE, mas com a qualidade muito inferior. (WORLD BANK, 2002, p. ix)

Em  seguida,  o  sumário  apresenta  como um  grande  problema  o  fato  de  todos  os 

empregados das Universidades serem Servidores Públicos, contratados sob o Regime Jurídico 

Único  (que o documento já  anuncia  que está sendo gradualmente  “extinto”).  Segundo o 

documento,  estaria  havendo  uma  reforma  do  Serviço  Público  do  Brasil,  em  que  os 

funcionários de Universidades, incluindo os professores, não seriam mais contratados sob esse 

Regime,  e  à  medida  que  os  que  ainda  permanecessem  no  RJU fossem se  aposentando, 

morrendo ou se transferindo voluntariamente para o novo sistema, a extinção do Regime 

estaria se cumprindo. (WORLD BANK, 2002, p. xi, p.15-17)
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A parte final  do Sumário Executivo relembra o Workshop (10-12 de dezembro de 

1998, em Lansdowne, Va) em que o Ministro Paulo Renato e uma delegação de legisladores 

da Educação  Superior  do Brasil  trabalharam por  três dias  com uma equipe dos maiores 

especialistas internacionais da educação e com representantes do Banco Mundial no sentido 

de  definir  uma  “Visão  para  a  Educação  Superior  Brasileira  no  século  XXI”.  (WORLD 

BANK, 2002, p. xiii) E finaliza o sumário dizendo que “[...] é recomendado ao MEC seguir 

os  seguintes  passos”,  resumindo  em  seguida  os  três  passos  recomendados:  1)  Acesso: 

cobertura  maior,  menos  recursos  públicos  e  mais  privados;  2)  Qualidade:  Mais  foco  no 

ensino,  menos  na  pesquisa,  provão;  3)  Reforma  das  leis  do  trabalho  (professores  e 

funcionários das universidades demissíveis, admissíveis, “promovíveis” e “despromovíveis” 

livremente).

Se  a  limitação  do  acesso  e  a  qualidade  são  problemas-chave  apresentados  pelo 

documento,  então a redução dos gastos públicos com o Ensino Superior e o aumento do 

financiamento privado, seria uma espécie de solução-chave, pois é uma constante em todo o 

documento.  (WORLD  BANK,  2002,  p.  xiii)  Assim  como  também  é  uma  constante  a 

orientação de que a educação superior deve ser paga e não gratuita.

Muitos  de  nossos  representantes  estão  lutando  para  que  o  financiamento  das 

campanhas eleitorais sejam exclusivamente públicos. Isso para evitar que os interesses de 

grandes  senhores  do  capital  se  sobreponham  aos  interesses  do  povo,  que  quer  vê-los 

representados como resultado dos seus votos. Hoje, grandes grupos financeiros “doam” somas 

altas de valores para apoiar inclusive mais de um candidato (oponentes), garantindo assim 

“nichos” econômicos durante o governo daquele que se eleger com a sua ajuda financeira.

Com a extinção do financiamento  público  das Universidades  e  a  mudança para  o 

financiamento privado, quais seriam os objetivos que a nossa “Educação Superior” estaria 

perseguindo? Seria possível pensar a realidade de uma educação crítica que visa a promoção 

do desenvolvimento econômico e social, fornecida pela iniciativa privada, que conciliaria tais 

qualidades com o seu fim lucrativo?

Na  Parte  I  do  documento,  é  declarado  que  a  característica  dominante  da  Educação 

Superior do Brasil é a sua estagnação, e que “a incapacidade do ensino secundário do Brasil 
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em formar um número suficiente de candidatos para a universidade é a razão principal para 

esta estagnação”. (WORLD BANK, 2002, p. 2)

Dado  as  acirradas  concorrências  nos  vestibulares,  podemos  imaginar  que  a  referida 

insuficiência no número de candidatos seria para o Ensino Superior Privado. Uma das fortes e 

constantes críticas do Banco Mundial se refere ao montante de investimento do Brasil na 

educação pública e,  no caso da observação especial  neste trabalho, na educação superior 

federal.

Também logo no início da Parte I, apresenta-se os dados de que no último ano (2001) o 

Brasil teria gasto em torno de 5,4 bilhões de reais nas suas universidades federais, sendo o 

gasto por estudante de 13,5 mil reais. Em seguida destaca que aproximadamente dois terços 

dos estudantes universitários brasileiros estariam em instituições privadas. Para o Banco, esse 

tipo de investimento quase exclusivo no setor público em detrimento do setor privado seria 

um fator determinante para a inércia da educação pública do Brasil, que desde a década de 

1980 só teria matriculado menos de 10% dos jovens em idade universitária no país.

A maioria dos problemas apontados pelo Banco Mundial são, de fato, relevantes, como, 

por exemplo, as dificuldades do acesso e da qualidade de ensino. A forma com que manipula 

algumas dessas informações, todavia, bem como algumas de suas orientações, são no mínimo 

duvidosas quando o objetivo declarado é contribuir para o desenvolvimento do país.

Um dos primeiros gráficos apresentados - Graph 3. Efficiency: Percent GDP and Gross 

Enrollment Rate (WORLD BANK, 2002, p. 9), traz um indicador importantíssimo, eficiência. 

O grande problema é a falácia usada para medir a eficiência. A falácia  se dá em torno do 

mesmo mecanismo que  será posteriormente abordado na página  92, no item  3.2.2,  o que 

mostra que o Banco já faz uso dela há algum tempo.

O gráfico  é aproximadamente dez anos mais antigo  que a visita de Barbara Bruns - 

Autora do documento do Banco Mundial, que também será mencionado na mesma página que 

foi  anteriormente  citada -  ao  Brasil,  quando  esta,  como  porta-voz  do  Banco  Mundial, 

expressou a orientação do Banco para a proposta em discussão no congresso brasileiro sobre o 

aumento do percentual do PIB a ser destinado à educação (POMPEU, 2012, p. 8): O Brasil 

não  precisa  gastar  mais  com educação,  disse ela,  precisa  gastar  melhor,  e apresentou  os 

resultados de sua publicação que mostra que o Brasil aplica na educação um percentual do 
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PIB superior aos países mais desenvolvidos. Eficiência, no gráfico citado, seria isso: Uma 

melhor relação entre a quantidade de matriculados no ensino superior e o percentual do PIB 

destinado à educação superior. Assim, o percentual do PIB é utilizado como uma referência 

falaciosa para produzir indicadores duvidosos, como será melhor explicado na página 92.

Os gráficos de 1 a 4, que serão apresentados a seguir, foram construídos a partir de dados 

constantes nos relatórios anuais da OCDE, de onze anos (OECD, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2011). Representam um conjunto de informações de 

maior relevância para medir a eficiência dos recursos aplicados em educação. É óbvio que a 

expressão  “eficiência”  foi  usada  agora  com  um  sentido  diferente  daquele  que  o  Banco 

Mundial expressou em seu gráfico. Aqui se preteriu o significado de eficiência em termos 

percentuais do PIB (para quem quer aceitar que o gasto com a educação deve ser proporcional 

à  produção  de riqueza do  país,  tendo como referência  a  média  percentual  da  OCDE)  e 

escolheu-se o significado de eficiência como o valor real  gasto por estudante (para quem 

consegue entender que diminuir a diferença entre o valor que é investido por estudante em 

uma educação de excelência e o valor que é investido por estudante no Brasil  é diminuir 

também a diferença nas condições de competir na “indústria do conhecimento”). Destaque-se 

que os valores apresentados no gráfico são apenas os gastos públicos,  estando de fora o 

investimento privado.

O Grafico  1 apresenta  uma informação totalmente oposta à informação exposta pelo 

Banco Mundial de que o Brasil já gasta muito com a Educação Superior e que já investe um 

valor mais alto que a média da OCDE por estudante por ano. É uma informação oposta que 

vislumbramos no gráfico, o que mostra como a manipulação estatística pode ser falaciosa.

É possível ver o quanto o Brasil está aquém dos Estados Unidos em termos do quanto se 

investe por estudante na Educação Superior. Além disso, podemos notar ainda que a linha 

evolutiva do Brasil apresenta uma queda significativa durante o governo FHC. No governo 

Lula  há um aumento inexpressivo,  mas que não consegue  atingir  o  valor  de 1998.  Nos 

Estados  Unidos  o valor  aumenta  significativamente  ao  longo  dos  11 anos constantes  no 

gráfico,  apesar  de uma queda  entre  2003  e  2005.  Não foi  possível  o  acesso  aos  dados 

anteriores a 1998 nos relatórios da OCDE.

Cinco dos 13 países (República Tcheca, México,  Polônia,  República Eslovaca e 
Estados  Unidos)  nos  quais  o  número  de  estudantes  matriculados  na  educação 
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superior  aumentou  mais  de  20% entre  2000  e  2007,  elevaram seus  gastos  nas 
instituições  de  educação  superior  pelo  menos  na  mesma  proporção  durante  o 
período, enquanto o Chile, Hungria, Islândia, Irlanda, Holanda, Suíça e os países 
parceiros Brasil e Israel não o fizeram. (OECD, 2010a, p. 189 tradução nossa)

Gráfico 1 - Gasto anual por estudante da Educação Superior (US$)
FONTES:  OECD, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2011

Os Gráficos 2, 3 e 4 retratam os gastos por estudante da educação Pré-Primária, Primária 

e Secundária, respectivamente, no Brasil e nos Estados Unidos.

Há de se considerar ainda que, além da diferença entre o que se investe por aluno  nos 

Estados Unidos, por exemplo,  e no Brasil,  os custos de vida nesses dois países são bem 

diferentes. O Brasil tem um custo de vida mais alto em relação aos Estados Unidos e a outros 

países desenvolvidos. O mesmo valor que se investe por aluno aqui no Brasil representaria um 

investimento maior, em termos práticos da capacidade da renda, nos Estados Unidos. Mas 

além dessa diferença já proporcionada pelas condições relacionadas ao custo de vida, ainda há 

a diferença vultuosa dos valores reais investidos por aluno.

O mesmo raciocínio  vale  para  pensarmos nos salários dos  professores.  Tanto que 

Altbach se utiliza da expressão “pagamento relativo” quando compara o poder de compra dos 

professores de Universidades Públicas em 28 países. Enquanto a média no Brasil seria de, 
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aproximadamente 3 mil dólares, nos Estados Unidos seria de 6 mil dólares (ajustados por 

paridade de poder aquisitivo). (ALTBACH et al., 2012)

Gráfico 2 - Gasto anual por estudante da Educação Pré-Primária (US$)
FONTES:  OECD, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2011

Gráfico 3: Gasto anual por estudante da Educação Primária (US$)
FONTES:  OECD, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2011
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Gráfico 4 - Gasto anual por estudante da Educação Secundária (US$)
FONTES:  OECD, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010a, 2011

É importante observar que o documento do Banco não menciona o custo de vida para, 

por exemplo, orientar o Brasil a pagar um salário melhor aos professores brasileiros do que os 

salários dos professores das Universidades de referência.  Mas menciona-se a diferença do 

custo de vida de diferentes regiões como relevante para salários dos professores (WORLD 

BANK, 2002, p. 16) quando o objetivo é defender a flexibilização das leis que regulam a 
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Quando  o  documento  critica  o  fato  de  os  professores das  Universidades  estarem 

amparados pela Lei da Isonomia (1987), que estipula “[...] a mesma escala salarial, apesar das 

duras variações regionais no custo de vida” (WORLD BANK, 2002, p. 16), isso significa 

defender que a isonomia real deveria considerar os diferentes contextos para que os salários 

de professores de diferentes regiões pudessem ter a capacidade de oferecer a mesma qualidade 

de vida.

Todavia quando o Banco traz o seu raciocínio de que o custo por estudante deveria ser 

pautado no percentual do PIB, ele não está expressando a mesma preocupação. Ou será que o 
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dados  de  2008)  US$  11,610 por  estudante  (ano)  no  Brasil  vai  assegurar  aos  estudantes 

brasileiros a mesma qualidade de ensino que os US$ 29,910 investidos por estudante (ano) 

nos  Estados  Unidos?  É  um  investimento  158%  maior  nos  estudantes  universitários  dos 

Estados Unidos em comparação com o investimento nos estudantes brasileiros, onde o custo 

de vida é bem maior. Mas o documento continua defendendo que “uma medida útil  para 

resumir o custo econômico real  da educação é o gasto por estudante como proporção ou 

porcentagem do PIB per capita”. Isso para poder provar que “a maior característica do sistema 

brasileiro  de Educação Superior  é  o  alto  nível  de  custo por  estudante,  especialmente  no 

sistema de Universidades Federais” (WORLD BANK, 2002, p. 35) 

Na educação secundária, como mostra o Gráfico 4, a diferença apresenta os valores 

(dados também de 2008) US$ 2,058 (Brasil) e US$ 12,097 (EUA), um valor quase 600% 

maior que o do Brasil investidos por estudante por ano. 

O documento cita que os “altos custos” por estudante universitário reflete o muitíssimo 

generoso regime de pensão: “aposentadoria após 20 a 25 anos com 100% do salário e pensões 

que são ajustadas de acordo com os reajustes obtidos pelos funcionários da ativa”. (WORLD 

BANK, 2002, p. 37, tradução nossa)

O que se objetivaria ao reduzir os benefícios (estabilidade, aposentadoria, reajustes, 

etc)  dos  professores  das  Universidades  Federais?  Talvez  tornar  a  carreira  de  Professor 

Universitário  tão  desinteressante  quanto  se  tornou  a  de  professor  dos  demais  níveis? 

Profissionais inseguros e à procura de outro emprego com melhores condições geralmente não 

são professores que conseguem provocar a admiração, curiosidade, motivação dos alunos pela 

disciplina que é lecionada.

Sob o título  Melhorando a relevância,  o documento orienta que as instituições do 

Ensino Superior do Brasil deveriam ter os seus cursos mais orientados para o consumo, o que 

garantiria uma maior diversificação no sistema.  Já sob o título  Melhorando a Eficiência,  

novamente a expansão do sistema junto com cortes dos gastos públicos são apresentados 

como a solução para  a  melhora  da eficiência  no  setor  público,  ou seja,  gastar  menos  e 

matricular mais alunos, o que segundo os gráficos que foram já apresentados, não é o que faz 
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o país que detém o maior controle sobre o Banco Mundial. Como foi visto, o investimento 

público por aluno nos Estados Unidos tem aumentado.

Aqui se encerram os destaques da Parte I do documento, e se inicia a análise da Parte 

II,  que são os seis  anexos. São seis artigos,  por diferentes especialistas internacionais  da 

educação. A alguns desses anexos será dado mais destaque, evitando as repetições e, como 

consequência disso, outros serão apresentados mais brevemente.

O brasileiro Simon Schwartzman, Ph.D. em Ciência Política,  inicia a sequência de 

anexos com o tema Higher Education in Brazil: The Stakeholders. (WORLD BANK, 2002, p. 

63) Logo no segundo parágrafo há um conjunto de importantes observações que, dependendo 

da forma a ser aplicada, pode servir às orientações do documento em geral,  ou às críticas 

contra as orientações do documento.

Ele diz que “não basta conhecer os fatos e sugerir soluções ideais. É preciso também 

ter poder para implementá-las”.  Que tanto o Brasil  quanto os Estados Unidos, por serem 

democracias descentralizadas, possuem restrições legais que limitam o poder das autoridades 

nacionais em trazer mudanças. Além das restrições legais, a limitação desse poder também é 

exercida por grupos organizados da sociedade civil e instituições, que resistem às mudanças. 

Devido a tais restrições, a tentativa de introduzir grandes reformas no sistema de Educação 

Superior  em sociedades  democráticas geralmente  tende a ser  frustrada.  Apesar  disso, um 

Regime  Autoritário  não  seria  desejável,  pois,  “instituições  acadêmicas,  para  prosperar, 

requerem um ambiente de liberdade de iniciativa individual”.

O parágrafo encerra  com três declarações  sequenciais:  1.  Que a tarefa  de reforma 

institucional na Educação Superior é em grande parte uma tarefa de persuasão intelectual, que 

só tem espaço em um sistema político aberto; 2. Que seria ingênuo pensar que grupos de 

interesse bem entrincheirados pudessem simplesmente ser persuadidos a aprovar mudanças 

que  poderiam ser  prejudiciais  a  eles;  3.  Que  Democracia  não é  apenas  uma questão  de 

persuasão, mas também uma questão de alianças e disputas que também se aplica à Educação 

Superior. (WORLD BANK, 2002, p. 63)

É verdade que além do estudo e indicações das “soluções ideais” faz-se necessário o 

poder para implementá-las. E a continuação das palavras de Schartzman traz uma ideia de três 
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fontes desse poder. Sim, porque se existe o poder para implementar as políticas e há fatores 

que restringem tal implementação, então esses fatores exercem também um poder, o poder de 

restringir a implementação. Haveria, então, as autoridades com o poder de implementar as 

políticas, e, por outro lado, a legislação vigente e a sociedade civil e instituições com o poder 

de  restringir  ou  resistir  às  mudanças.  O  resultado  do  balanço  desses  poderes  será  a 

implementação ou não das políticas desejadas, expressas por estas “soluções ideais”. Todavia, 

há diferentes níveis de intensidade nessa distribuição de poder. E o principal responsável por 

causar  uma  grande  desigualdade  na  forma  como  cada  um  desses  atores  (autoridades, 

legislação, povo, instituições) pode exercer o seu poder poderia ser resumido em uma palavra: 

Conhecimento.

A legislação  não tem vida própria,  ela  depende de quem a manipula,  de quem a 

interpreta. Para que seja manipulada e interpretada, é necessário que seja conhecida. E aqui a 

referência é tanto ao conhecimento de sua existência como ao conhecimento de sua essência, 

de seu conteúdo. Quem tem acesso a esse conhecimento? Bem, as autoridades (governantes) 

com certeza o tem. O povo, ao menos a maioria, não têm. Apesar de existirem formas de se 

chegar  a esse conhecimento,  acesso não significa  apenas isso. Entenda-se por acesso um 

conjunto de fatores contextuais que conseguiriam fornecer a esse povo, além do alcance ao 

conhecimento,  o  interesse  e  reconhecimento  da  importância  desse  conhecimento. 

Considerando-se  as  instituições  financeiras,  que  estão  em busca  constante  de  nichos  de 

mercado que lhes garantam maiores lucros e participação, a resposta também seria sim, elas 

têm acesso a tal conhecimento, muitas vezes um acesso ainda mais privilegiado do que as 

próprias autoridades.

Esse documento do Banco Mundial, por exemplo, em que só o sumário executivo pode 

ser encontrado em português, ficando o restante apenas na língua inglesa, representa um fator 

que restringe bastante o acesso. Inclusive algumas autoridades não terão o poder de analisar 

minuciosamente o documento inteiro, exceto através da interpretação de terceiros. O povo em 

sua maioria também não. A instituição Banco Mundial e os principais interessados por trás 

das  atividades  dessa  instituição  teriam  um  acesso  ao  conhecimento  constante  desse 

documento muito maior que qualquer outro grupo. E é em grande parte nesse conhecimento 
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que está alicerçado o poder para a implementação ou para a resistência à implementação das 

orientações contidas nesse documento.

Apesar de um Regime Autoritário não ser desejável, é de notório saber que os Estados 

Unidos, através de seu poderio militar e de inteligência, se valeu deste recurso (implementar 

governos autoritários) para o estabelecimento de políticas adequadas aos interesses dos seus 

grupos financeiros em países onde não foi possível uma intervenção “pacífica”, através de 

orientações e implementações passivas.

É possível  concordar  com Schwartzman na ideia de que seria ingênuo pensar que 

grupos de interesses seriam facilmente persuadidos a implementar  políticas contrárias aos 

seus  próprios  interesses.  E  com  certeza  muitas  das  políticas  implementadas  contra  os 

interesses do povo e de seu bem-estar, ao serem implementadas pelas autoridades, não são 

contra os interesses destas, pelo contrário, muitas vezes é exatamente em troca de benefícios 

que atendem muito bem aos seus interesses.

Também é possível concordar com a sua conclusão, apesar de ser com uma diferente 

aplicação, de que “aqueles que têm mais poder para produzir mudanças, têm mais a ganhar na 

manutenção da situação como está”  (WORLD BANK,  2002,  p.  64).  Esta  frase pode ser 

aplicada a diversos setores de nosso país como a saúde, a segurança e, claro, a educação. 

Afinal,  porque  políticos  donos  de  grandes  grupos  empresariais  de  segurança  privada 

desejariam diminuir a violência e a insegurança da população? Para diminuir o seu nicho de 

mercado?  E  as  autoridades  que  são  acionistas  de  empresas  da  área  da  saúde  privada, 

quereriam uma saúde pública que conseguisse atender toda a população com qualidade? O 

mesmo  se  aplica  a  educação.  Além  disso,  enganar  um  povo  ignorante  e  facilmente 

manipulável em época de eleição pode parecer um negócio muito mais interessante do que 

lhes proporcionar uma educação de qualidade. Uma educação que prepare exclusivamente 

para o trabalho é mais que suficiente nesse raciocínio e é exatamente esse caminho que o 

Banco Mundial sugere para a Educação Superior do Brasil.

Ele apresenta as possíveis abordagens sobre o poder político e social para implementar 

as mudanças necessárias. Seriam elas:
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1. Olhar  sobre  os  estatutos  legais  e  instituições  estabelecidas  (Quem  está 

responsável pelo quê);

2. Quem tem prestígio, recursos e conexões;

3. Quem, de fato, está moldando as políticas específicas (preferida dos Cientistas 

Políticos).

Schwartzman diz que o seu artigo combina a primeira abordagem com a terceira, ou 

seja, um olhar sobre o que está previsto e sobre como acontece, de fato, na realidade.

Segundo ele, as duas principais leis sobre a Educação Superior no século XX, a de 

1931 e a de 1968, foram promulgadas por governos autoritários. Em 1931, o Ministro da 

Educação de Getúlio Vargas e Francisco Campos, teriam copiado a legislação da Itália. A de 

1968  (Lei  5540/68)  teria  sido  proposta  pelo  Executivo  e  aprovada  com  um  Congresso 

enfraquecido em um período de repressão contra intelectuais e estudantes, através do governo 

militar do Brasil. Neste último período, teria sido instituída a noção de “créditos acadêmicos” 

em substituição aos programas de cursos em série,  onde a turma inicial  de um curso era 

praticamente a mesma que se formaria. Tal mudança foi claramente um passo em favor do 

enfraquecimento  do  movimento  estudantil  e  intelectual,  já  que  dificultava  uma  maior 

interação entre os estudantes durante um longo período de curso. Cada semestre, uma turma 

praticamente nova. “Alguns dos mais proeminentes líderes na comunidade científica eram 

Comunistas ou simpatizantes”. (WORLD BANK, 2002, p. 68)

O segundo anexo, sob o tema From Higher to Tertiary Education: Evolving Responses 

in  OECD  Countries  to  Large  Volume  Participation,  foi  escrito  por  Alan  Wagner 

(Universidade de Albany e Universidade Estadual de Nova Iorque). O objetivo de seu artigo, 

segundo ele, é o de situar desenvolvimentos e abordagens políticas nos países da OCDE, em 

relação  ao  conjunto  de  providências  identificadas  para  o  desenvolvimento  da  Educação 

Superior do Brasil. (WORLD BANK, 2002, p.87) Wagner afirma que o termo “Educação 

Terciária”  deliberadamente  sinaliza  uma ruptura  com o  trabalho  anterior  da  OCDE,  que 

incidiu sobre o Ensino Superior. “o nível terciário pode substituir o nível secundário como a 

referência para o aprendizado fundamental e para as transições-chaves entre a educação e a 

vida no trabalho”. (WORLD BANK, 2002, p. 88)
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A Alemanha, segundo o autor, tem um ensino secundário de maior qualidade do que o 

dos Estados Unidos. Ambos os países se igualam no Ensino Superior.

Sob  a  temática  “Crescimento  e  Diversidade  das  demandas”,  o  autor  apresenta  as 

seguintes causas: 1. Aumento do público na idade da Educação Superior; 2. Aumento das 

taxas  de  conclusão  do  Ensino  Médio;  3.  Aspirações  crescentes  (aumento  da  procura, 

provocada pelas novas aspirações dos jovens); 4. Aumento da demanda pela economia (maior 

oferta para o trabalho qualificado).

Em seguida é apresentada uma preocupação imediata: Como atender com uma oferta 

da Educação Superior que seja suficiente para suprir a crescente procura? E o autor apresenta 

as soluções experimentadas por diversos países como referência:

 1. Ampliar a estrutura existente

 a) Ampliar as instituições existentes (Suíça, Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, 

dentre outros);

 b) Criação de novas  instituições (França: Plan Universitè, Suécia);

 c) Incremento  de  novos  tipos  de  instituição  -  normalmente  não  universidades 

(Áustria, Finlândia, Suíça, República Tcheca, México, Dinamarca)

 2. Abrir a Educação Superior para provedores privados (poucos países, só cita 

Portugal e algo iniciando na Nova Zelândia);

• Problemas citados no caso de Portugal: 

• Professores de dedicação parcial;

• Concentração nos livros de Ciências (ausência das Ciências Sociais e 

outros campos afins);

 3. Intercâmbios (Matricular em instituições de outros países)

Segundo o autor, a expansão por si só não resolve o problema da Educação Superior 

do Brasil. Deve-se considerar o problema da diferença nos índices de acesso de estudantes 

advindos de diferentes grupos sociais e econômicos.
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Dentre as sugestões para o desenvolvimento de políticas para a Educação Superior do 

Brasil, novamente surge a ideia de participação nos custos pelos estudantes.

O  Anexo  3  foi  escrito  por  Bruce  Johnstone,  que  traz o  tema  Institutional  

Differentiation and the Accomodation of Enrollment Expansion in Brazil. Segundo o artigo, 

uma parte do público atraído para as Universidades Clássicas (públicas) está interessado por 

literatura e artes, uma inclinação (ou tempo de lazer suficiente) para abstração e consumo de 

conhecimento. (WORLD BANK, 2002, p. 136) O documento continua afirmando que esse 

tipo de preparo acadêmico e ambição está associado com as famílias das classes média-alta e 

alta. Esse tipo de discurso, em conjunto com uma afirmação de McNamara, que será citada na 

página 88, onde ele diz que não faria sentido um curso de Letras em uma comunidade pobre, 

remete a um sistema muito semelhante ao de castas, definido através da educação. A ideia que 

o conjunto de orientações do Banco Mundial, nesse sentido, transmite é como se houvesse 

uma intenção de que haja investimentos para que as faculdades privadas possam preparar os 

pobres  para  a  mão  de  obra  que  exige  menor  concentração  de  conhecimento  e  que  as 

Universidades  públicas  deixem de  ser  gratuitas  para que  sejam  ocupadas  pelas  famílias 

economicamente privilegiadas.

O artigo diz ainda que o maior crescimento no mercado de trabalho está requerendo 

muito mais uma graduação curta (profissionalizante) do que uma graduação mais rica em 

conhecimento  (WORLD  BANK,  2002,  p.  137).  Todavia  é  interessante  perceber  que  a 

demanda do mercado de trabalho é um resultado direto do tipo e volume do investimento do 

país em educação. Se um país forma “inventores” haverá a necessidade de mão de obra mais 

qualificada para o mercado de trabalho. Se um país forma apenas profissionais que saibam 

operar dentro da estrutura criada por “inventores” de outros países, e ao mesmo tempo abre o 

mercado nacional para que esses detentores de patentes instalem as suas fábricas em nosso 

país, então que tipo de profissionais o nosso mercado de trabalho requererá? É preciso haver 

um  rompimento  nas  estruturas  que  mantém  a  participação  brasileira  de  uma  forma 

coadjuvante no mercado internacional.

Tais argumentos remetem à conclusão de que as inclinações para as políticas públicas 

na educação superior referentes à necessidade urgente de ampliar a capacidade de alunos 
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sejam  voltadas  principalmente  para  as  não  universidades  (entidades  privadas).  As  não 

universidades  apresentam  um  custo  bem  menor  do  que  as  universidades,  com  salários 

menores dos professores e estruturas menores também (livrarias, parques de informática, etc).

(WORLD BANK, 2002, p. 137)

É também citado o fato de o alto custo por estudante nas universidades ser incoerente 

com  uma  alta  produção  acadêmica,  bem  como  o  excesso de  staff  e  o  problema  de 

gerenciamento  ineficiente  (WORLD  BANK,  2002, p.  138).  O  que  se  entende  por  “alta 

produção acadêmica” seria um ponto interessante a ser estudado. Além disso, seria importante 

saber que há sim, problemas com a relação entre o custo no ensino superior público brasileiro, 

com o que seriam resultados desejáveis em produção acadêmica, mas que essa incoerência 

não se deve ao custo em si, mas principalmente aos problemas de gerenciamento da educação. 

Muitos desses problemas são, inclusive, causados pelo modo como se dão as avaliações das 

produções. Muito desses esquemas de avaliação podem ser atribuídos às orientações do Banco 

Mundial em sua relação com o Brasil. 

Recomendações e observações do autor: (WORLD BANK, 2002, p. 139, 140)

- Há instituições federais suficientes (senão excessivas). O papel federal deveria estar 

muito mais  em gerenciar  do que em ser  proprietário  das instituições  de ensino superior. 

Dentro  desse gerenciamento,  recomenda-se empréstimos no  lugar  de bolsas  ou  pequenas 

doações;

- Não deveria haver bolsas de pesquisa para todo o corpo docente. Eles deveriam ser 

pressionados a competir, através de sua produção acadêmica, por uma situação de redução de 

sua  carga  horária  e  ampliação  dos  seus  recursos  para  pesquisa.  Da  mesma  forma  as 

universidades  também  deveriam  competir  pelos  recursos  federais,  através  de  seus 

desempenhos. Mas isso só seria possível com uma reforma legal que desse às instituições 

maior autonomia na nomeação, dispensa, promoção e demérito dos docentes.

Quentin Thompson é o autor do Anexo 4 – Trends in Governance and Management of  

Higher Education.
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Segundo  Thompson,  em  praticamente  todos  os  países  da  OCDE,  o  governo  é  o 

provedor predominante do financiamento para a Educação Superior e também na maioria 

desses países também o é para a educação como um todo. (WORLD BANK, 2002, p. 145)

O autor  apresenta  “quatro  principais  áreas  de  mudança”  observadas  entre  muitos 

sistemas de Educação Superior.

1. Estabelecer  Direções  Estratégicas,  ou Escolhas Estratégicas  :  Essas  escolhas 

devem ser obedecidas pela instituição como um todo, desde as atividades dos funcionários 

administrativos às  produções  acadêmicas  dos docentes,  e  devem estar  orientadas  para  os 

negócios. Como exceção, o autor defende que sempre deverá haver um pequeno número de 

universidades internacionalmente reconhecidas, que precisarão fazer um pouco mais do que 

recrutar  e  preservar  acadêmicos  de  referência  e  deixá-los  livres  para  desenvolverem seu 

próprio trabalho, sem terem que seguir  “escolhas estratégicas” previamente definidas pela 

instituição;

2. Desenvolvimento de Planos e Orçamentos  

3. Governança em nível de departamentos  

4. Processos de Governança  

Estas três últimas áreas não foram destacadas, julgando não terem relevância para o 

foco que está sendo realizado no presente trabalho. Todavia,  a primeira área de mudança 

apresentada representa uma grave ameaça à educação superior brasileira.  Primeiro porque 

retira  das Universidades  Públicas o que lhes é  mais caro:  A liberdade que é a principal 

responsável  pela  produção  de  conteúdo  científico  autônomo  e  inovador.  Tais  restrições 

orientadas pelo autor são obstáculos claros à criatividade. Obras de referência reconhecidas 

academicamente, de autores renomados em suas áreas, dificilmente se enquadrariam em tais 

restrições. O próprio autor reconhece isso quando orienta também que uma quantidade bem 

reduzida  de  instituições  deveria  deixar  os  seus  docentes  livres  para  poderem  produzir 

conteúdo de excelência. A criação desses Centros de Excelência significa uma concentração 

do conhecimento, e com certeza, oferece um melhor controle sobre a atividade intelectual 

pelos interesses que movem o Banco Mundial e outras Instituições Financeiras Internacionais. 

Como se verá, no item 3.2, página 80, a concentração de Conhecimento gera concentração de 
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Poder e de Riqueza. Ao se distribuir melhor o conhecimento,  os resultados serão melhor 

distribuição de poder e riqueza, que são os resultados que deveriam ser desejados para uma 

democracia. Além disso, restringir o espaço para a atividade intelectual de qualidade é limitar 

a  força  que  conduz  o  país  rumo  a  um  desenvolvimento mais  autônomo,  sustentável  e 

socialmente justo, como será melhor abordado tanto no item 3.2.1, página 85, como no item 

3.2.2, página 88.

Em essência, segundo o autor, o artigo poderia ser resumido em que as Universidades 

deveriam ser mais voltadas aos negócios em sua forma de se conduzir.

Developing Internal Support for Quality and Relevance é o tema do Anexo 5, escrito 

por Elaine El-Khavas. Mas não há nenhum destaque relevante a fazer sobre o seu artigo.

O último Anexo (6),  traz  o tema  Accomodating the Growing Demand for  Higher  

Education in Brazil: A Role for the Federal Universities?, por Arthur Hauptman.

Na busca de possíveis soluções para atender a essa demanda crescente pela Educação 

Superior no Brasil, Hauptman apresenta três opções.

A primeira seria aumentar os recursos públicos e privados. Todavia, ele depois diz que 

o aumento do financiamento público não é desejável, devido à atual situação econômica do 

Brasil. Uma educação superior de qualidade e mais acessível seria um possível caminho para 

uma  melhor  situação  econômica?  É  reconhecido  que  sim,  então  apresentar  situação 

econômica como argumento para não se investir mais em educação seria como dizer que uma 

boa alimentação não seria desejável para uma pessoa endividada.

Mas o investimento privado é uma solução constante em todos os artigos. Entretanto, a 

lógica mercadológica é diferente da lógica governamental.  O investimento privado espera 

algo em troca que atenda aos seus interesses. Abrir a Educação Superior do Brasil para o 

investimento  privado  é  no  mínimo  reduzir,  nesse  nível  de  ensino,  a  sua  capacidade  de 

produzir conteúdo crítico que sirva para combater a injustiça e a opressão, que atenda às 

necessidades dos cidadãos, que promova os direitos garantidos na constituição brasileira.



78

A segunda  opção apresentada  é  a  de reduzir  o  custo  por  estudante  e  aumentar  a 

produtividade.  Como  já  foi  destacado,  essa  redução  não  é  o  que  se  pode  observar  nas 

instituições de ensino dos Estados Unidos da América, apesar de seus problemas econômicos.

A terceira e última opção seria a cobrança de taxas nas Universidades Públicas, o que 

também é uma sugestão presente em todo o documento.

E com estes últimos destaques encerram-se as considerações sobre as 183 páginas 

deste documento que é apresentado pelo Banco como chave para a Educação Superior do 

Brasil. Lembrando que há

Mecanismos  adotados pelo  Banco  Mundial  para  atrair  acadêmicos  para  os  seus 
quadros e realizar as pesquisas que sustentam suas orientações básicas, garantindo 
certa  'legitimidade  científica'  às  suas  diretivas  e ampliando  o  seu  raio  de 
convencimento. (TOMMASI et al., 1996, p. 11)

Importante encerrar este capítulo lembrando que é também a Educação Superior, de uma 

forma significativa, responsável pela construção das políticas dos demais níveis da Educação. 

Restringir a capacidade crítica, inovadora, autônoma da Educação Superior é, de certa forma, 

tornar os demais níveis de educação, mais vulneráveis à tendência de a Educação objetivar, 

exclusivamente, a formação de trabalhadores / consumidores.

 3.2 -  Educação como setor estratégico

Informação sempre foi um elemento estratégico na disputa entre povos no decorrer da 

história da humanidade. Tão estratégico que a própria palavra  informação ou  inteligência 

pode ser facilmente encontrada nos nomes das principais agências da contemporaneidade, 

ligadas aos ministérios da defesa de muitos países (p.ex. MI5 - Military Intelligence, Section 

5, CIA - Central Intelligence Agency, ABIN – Agência Brasileira de Inteligência).

Segundo Leher,  “o reconhecimento de que a educação poderia ser um instrumento 

importante na segurança data pelo menos do período da Guerra Fria”. No avanço contra as 

linhas inimigas,  o apoio da população local  é tido como uma condição importante,  e “o 

fracasso da ação dos Estados Unidos na Baía dos Porcos tornara patente”. Isso explica “a 
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ênfase nas ações educativas e, no caso das populações indígenas, a relevância conferida às 

missões religiosas [...]”. (LEHER, 1999, p. 20)

A propriedade dos setores estratégicos, como Petróleo, Gás e Telecomunicações, em 

alguns países, estão na constituição como sendo exclusivamente do Estado. Chossudovsky 

destaca que “a privatização desses setores pode exigir, como no caso do Brasil, uma emenda 

prévia da Constituição. [...]  A privatização das empresas estatais está sempre vinculada à 

renegociação da dívida externa do país”. Uma das recomendações do Banco Mundial, como 

veremos  adiante,  é  que  a  Educação  deixe  de  ser  propriedade  do  governo. 

(CHOSSUDOVSKY,  1999,  p.  55)  A  educação  aparece  ao  lado  desses  demais  setores 

estratégicos no negócio da privatização.

Além de representar um setor estratégico, a educação é um bem público e um direito 

humano. “É fator essencial para a constituição e o desenvolvimento de uma sociedade e para a 

constituição  de  uma  nação”.  No  Brasil,  mesmo  quando essa  educação  é  ofertada  por 

instituições  privadas,  ela  é  considerada  “uma  atividade  de  natureza  pública,  portanto, 

delegada  pelo Estado,  o  que,  em princípio,  eliminaria  a  possibilidade da participação de 

estrangeiros nesse setor”. (DALLARI, 2003 in HADDAD, 2008, p. 12, 13) Stiglitz vai ainda 

além, afirmando que o conhecimento (podemos estender para Educação) é um bem público 

global. (STIGLITZ, 1999, p. 308)

É  verdade  que  quando  se  fala  em  Conhecimento,  não  se  deve  restringi-lo, 

exclusivamente,  ao setor Educação,  mas a forma de estabelecer  as políticas de Educação 

interfere  diretamente  na  Gestão  do  Conhecimento  realizada  por  um país.  E  esta  gestão 

interfere diretamente na qualidade da democracia do país, bem como na qualidade de suas 

Relações Internacionais.  Educação,  Conhecimento e Informação,  sempre serão campos de 

estreita relação. E a  Qualidade (da/do), a  Capacidade (para a/o) e o  Acesso (ao/à) são os 

fatores que expressam a relação dos atores com esses campos. A assimetria desses fatores 

entre os atores aparece como uma preocupação de Joseph Stigliz, conforme citamos abaixo:

Também trouxe para a área de formulação de políticas meu trabalho sobre economia 
da informação, em especial sobre assimetrias da informação, ou seja, as diferenças 
de informações entre,  por  exemplo,  o trabalhador e seu empregador,  aquele que 
empresta e aquele que  pede emprestado, a seguradora e o segurado. (STIGLITZ, 
2002, p. 13)
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A tríade  RIQUEZA  –  PODER –  CONHECIMENTO  interage, geralmente, de forma 

diretamente  proporcional.  De  forma  que,  quando  se  fala  em  Acumulação  de  Capital 

(Riqueza),  refere-se,  imediatamente,  à  acumulação de Poder  e Conhecimento.  Se fossem 

relacionados  como variáveis,  cada um desses fatores poderia ser  a variável  independente 

(causa) e as outras duas seriam dependentes (efeito). Na prática, o que está sendo afirmado é 

que: Quanto mais Riqueza, mais Poder e mais Conhecimento. Quanto mais Conhecimento, 

mais Riqueza e mais Poder. Quanto mais Poder, mais Riqueza e mais Conhecimento.

Da  mesma  forma,  seria  possível  combinar  essas  relações  aos  fatores  citados, 

estabelecendo ligações tais como as apresentadas nos quadros a seguir:

Quadro 2: Relação Riqueza-Conhecimento

Quanto mais RIQUEZA , maior:

- a Qualidade do CONHECIMENTO;

- a Capacidade para [interpretar] o CONHECIMENTO

- o Acesso ao CONHECIMENTO .

Quadro 3: Relação Conhecimento-Riqueza

Quanto maior for:

- a Qualidade do;

- a Capacidade para;
     (no sentido de conhecimento autônomo no lugar de conhecimento dependente);
- o Acesso ao:

CONHECIMENTO , então maior:

- a Qualidade da;
     (no sentido de melhor distribuição de renda);
- a Capacidade para a;
     (no sentido de sustentabilidade do desenvolvimento, com menos chances de crises):
- o Acesso à:

     (no sentido de participar nos resultados da produção nas etapas de maior valor agregado)

RIQUEZA .

Em resumo, tudo isso apresenta uma realidade: Educação é um setor estratégico para o 

país. Devido a isso, qualquer influência de instituições internacionais, principalmente as que 
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são controladas por interesses que se contrapõem aos interesses do povo nacional, merecem 

atenção e cuidados especiais.

Agregando ainda mais uma tríade ao esquema, seria possível relacioná-las conforme o 

quadro abaixo:

Quadro 4: As três tríades (Objetos – Ferramentas - Atores)

1a. Tríade - Objetos RIQUEZA PODER CONHECIMENTO

2a. Tríade - Ferramentas Qualidade Capacidade Acesso

3ª Tríade - Atores Senhores do Capital3 Autoridades4 Povo5

Com essas três tríades seria possível estabelecer relações ainda mais ricas. Cada um dos 

Atores  presentes  na 3ª  tríade teria uma entrada distinta no esquema RIQUEZA-PODER-

CONHECIMENTO, conforme descreve a Figura 1, abaixo, que foi  criada para facilitar a 

visualização:

Figura 1: Interação das três tríades (Objetos – Ferramentas - Atores)

3 Senhores do Capital: As Elites dos negócios, também chamado neste trabalho de homens de negócio.
4 Autoridades: Governantes, Representantes Políticos.
5 Povo: Para fins deste trabalho será compreendido como as populações nacionais, excetuando-se as Elites e os 
Governantes, ou seja, a massa de trabalhadores.
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Para melhor  expressar  possíveis  leituras da Figura  1,  seguirão  os quadros  de 4 a 6, 

abaixo:

Quadro 4: Os Senhores do Capital na tríade RIQUEZA-PODER-CONHECIMENTO

É a

- Qualidade da RIQUEZA
     (Quantidade / Acumulação)

que dá aos

- Senhores do Capital

a

- Capacidade de exercer o PODER (por influência), através das Autoridades

e o

- Acesso ao CONHECIMENTO
     (de forma privilegiada)

Quadro 5: As Autoridades na tríade RIQUEZA-PODER-CONHECIMENTO

É a

- Capacidade de exercer o PODER
     (conferido pelo voto popular ou não)

que dá às

- Autoridades
o

- Acesso ao CONHECIMENTO
     (de forma privilegiada)

bem como a melhora da

- Qualidade de sua RIQUEZA
     (patrimônio)
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Quadro 6: O Povo na tríade RIQUEZA-PODER-CONHECIMENTO

Só o

- Acesso ao CONHECIMENTO
     (em especial através da Educação)

pode garantir ao

- Povo
a

- Capacidade de exercer o seu PODER
     (pelo tipo de relação com os seus representantes)

e também lhe garantir uma melhor

- Qualidade da RIQUEZA
     (quantidade / distribuição)

Fazendo uso das palavras de Sérgio Haddad,

A educação escolar é um bem público e um direito humano. É fator essencial para a 
constituição e o desenvolvimento de uma sociedade e para a constituição de uma 
nação.  No  caso  brasileiro,  a  educação,  mesmo  quando ofertada  pela  iniciativa 
privada, é considerada uma atividade de natureza pública, portanto, delegada pelo 
Estado,  o  que,  em  princípio,  eliminaria  a  possibilidade  de  participação  de 
estrangeiros nesse setor (DALLARI, 2003 apud HADDAD, 2008, p. 12)

Em sua tese de doutorado, transformada em livro, de título Intervenção e Consentimento: 

a política educacional do Banco Mundial, já amplamente citado neste trabalho, Maria Abádia 

da Silva defende a tese de que 

[…] existe uma intervenção sistemática do Banco Mundial nas políticas e estratégias 
da educação básica pública com o consentimento do governo federal, de parte dos 
estaduais  e  das elites  dirigentes  nacionais,  que  se subscreveram e  alinharam às 
políticas  estabelecidas  pelo  modelo  neoliberal  de  desenvolvimento  econômico, 
comprimindo direitos sociais. (SILVA, 2002, p. 6)

Na década de 1990, o Banco Mundial financiava, aproximadamente, 25% de tudo o que 

significava ajuda para a educação no mundo. Apesar disso, esses seus recursos representavam 

somente  cerca  de  meio  por  cento  do  total  das  despesas  com  educação  nos  países  em 

desenvolvimento.  (WORLD  BANK,  1995,  xxiii,  apud  TOMMASI  et  al.,  1996,  p.  75). 
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“Quanto aos dados percentuais para a educação, no período de 1987-1994, eles passaram de 

2% para 29% do total de empréstimos realizados pelo Banco Mundial para o Brasil”. (SILVA, 

2002, p. 102)

Esse  crescimento  vertiginoso  da  fatia  “educação”  no montante  de  empréstimos 

realizados pelo Banco acontece no mesmo momento em que esse setor vai se tornando cada 

vez mais estratégico na definição do que chamamos divisão internacional do conhecimento e 

do trabalho. A educação (conhecimento) começa a ser o elemento que classifica cada país, 

dividindo-os em dois grupos distintos: Aqueles que gozam de maior autonomia (detentores de 

patentes, inventores, inovadores, proprietários da renda de maior valor agregado da produção) 

de um lado, e aqueles mais dependentes (fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata 

e consumidores de massa) de outro lado.

O estudo de Silva tem o seu foco na Educação Básica, todavia, traz importantes insights 

sobre os riscos trazidos com a interferência do Banco na educação pública brasileira, de forma 

geral,  que podem facilmente  ser  aplicadas  à sua igual  intervenção na educação superior. 

Apesar  de os financiamentos do Banco não se destinarem à Educação Superior,  já existe 

muito esforço e documentos do mesmo com as suas “Orientações” para a Educação Superior. 

O que ganha o Banco, então, com os seus esforços, estudos e documentos orientados para a 

Educação  Superior  do  Brasil,  já  que  não  há  juros  envolvidos?  É  mais  uma  pergunta 

interessante a se fazer.

R.  Romano  (1998)  afirma  que a  formação  profissional de qualidade,  a  reflexão,  a 

produção  de  conhecimento  e  a  crítica  das  questões  de  seu  tempo  são  qualidades  das 

instituições  científicas  e  educacionais  públicas  que  vêm  sendo  asfixiadas  política  e 

financeiramente com o fim de alcançar  duplo objetivo: primeiro, mantê-las “excluídas do 

inventar, da reflexão crítica e do produzir conhecimento científico e tecnológico”. O segundo 

objetivo  seria  enquadrar  estas  instituições  “dentro do  mínimo  necessário  apenas  para 

reproduzir  e  consumir  a  produção  importada  e  para  retroalimentar  a 

intervenção/subordinação”. (ROMANO, 1998, p. 44 apud SILVA, 2002, p. 35)
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 3.2.1 -  Consciência Crítica

O que é importante  destacar  em primeiro  lugar,  na continuidade da exposição da 

Educação  como um setor  estratégico,  é  a  necessidade de  uma  consciência  crítica  pelos 

cidadãos de um país,  para que o mesmo tenha garantida a qualidade de sua democracia, 

expressa pela qualidade de vida de seus cidadãos.

A partir da última citação feita, ressalte-se a afirmação de que a reflexão e a crítica das 

questões de seu tempo são qualidades das instituições científicas e educacionais públicas que 

vêm sendo asfixiadas política e financeiramente. Que isso é feito com o objetivo de manter 

tais  instituições  excluídas  da  reflexão  crítica  e  também  enquadrá-las  dentro  do  mínimo 

necessário apenas para reproduzir  o que foi  já produzido fora do país, para que assim se 

mantenha  a  intervenção  das  Instituições  Internacionais  (como  o  Banco  Mundial)  e  a 

subordinação do país. Tal afirmação pode ser claramente confirmada pelos documentos do 

Banco Mundial, como se pôde ver no item 3.1, O Banco Mundial e a Educação Superior do

Brasil.

Considerando novamente a Figura 1, onde foi indicado que o CONHECIMENTO é o 

caminho  que  pode  promover  ao  povo  o  Acesso  à  capacidade  de  exercer  o  Poder 

(Accountability Política), e assim garantir a qualidade da democracia. Dos requisitos mínimos 

para a democracia teríamos: Sufrágio universal  adulto, eleições livres e competitivas para 

escolher  os representantes,  múltiplas fontes  de informação,  múltiplos  partidos  políticos  e 

direitos civis e políticos. O poder de votar livremente não basta se há pouca capacidade de 

exercer uma consciência crítica.

Um cidadão sem educação (conhecimento / informação) é um ser despreparado para 

avaliar criticamente as informações veiculadas através das campanhas publicitárias eleitorais. 

Isso não significa dizer que um analfabeto, ou pessoa qualquer de pouca escolaridade, não 

teria condições de identificar,  de alguma forma, a qualidade de seus candidatos,  mas que 

representarão  um público  muito  mais  vulnerável  às  manipulações  realizadas  através  das 

sofisticadas técnicas da propaganda.
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Competitividade  na  eleição  e  multiplicidade  de  partidos  políticos  são,  de  fato, 

importantes. Porém, da mesma forma, quando se considera uma realidade em que a maioria 

do público-eleitor não possui uma consciência crítica,  então os partidos e candidatos que 

contarem com mais recursos para as suas campanhas terão as suas chances aumentadas em 

uma proporção ainda maior do que a diferença dos recursos por si só permitiria.

Múltiplas  fontes  de  informação  (principalmente  se  contarmos  com  a  internet) 

representam um fator essencial para assegurar a democracia. Mas como estabelecer análises 

críticas  o  suficiente  para,  através  do  confronto  entre  as  informações  trazidas  por  essas 

múltiplas fontes, chegar-se ao discernimento das “verdades”? Sem uma Consciência Crítica 

seria impossível. À exceção de algumas pessoas, que conseguem chegar a essa Consciência 

Crítica sem contar com elementos de qualidade na educação6, a população em geral depende 

da Educação para lhes proporcionar o Acesso ao Conhecimento, a um tipo de relação com o 

Conhecimento que lhe renda a construção contínua de uma Consciência Crítica.

Professores com menos tempo para a pesquisa e mais para as aulas, como propõe o 

Banco Mundial,  gera,  como resultado, a limitação da atividade intelectual  necessária para 

interferir  positivamente  no  sistema,  através  de  sua militância.  Multiplicar  pensadores  é 

multiplicar  formadores  de  opinião  e  formuladores  de políticas,  mas  é  ao  mesmo tempo 

multiplicar agentes que poderão intervir  contra as estruturas que promovem a injustiça,  a 

corrupção e o ilícito nacional que permite a exploração estrangeira. Leher nos apresenta as 

palavras de Berle, um dos colaboradores mais próximos de Nelson Rockefeller e conselheiro 

de alta importância de Kennedy e Johnson, quando este teria dito que “na América Latina o 

campo de batalha é pelo controle da mente do pequeno núcleo de intelectuais, dos educados e 

dos  semi-educados.  A  estratégia  é  conseguir  a  dominação  através  dos  processos 

educacionais”. (COLBY & DENNETT, 1998, apud LEHER, 1999, p. 20)

O que o Banco Mundial classifica,  com outras palavras,  como “cultura inútil” para 

países  em  desenvolvimento,  são  exatamente  os  campos do  saber  que  mais  estimulam o 

6 A expressão “elementos de qualidade” na educação foi aqui usada, para contemplar inclusive situações em que 
a pessoa não tenha contado, em sua formação, com uma Educação de Qualidade, de excelência, mas que em 
algum momento  um professor  seu  engajado,  ou uma  situação  qualquer  a  tenha  estimulado  de  uma  forma 
adequada (como seria o padrão em uma educação de qualidade) a ir em busca de uma qualidade melhor em seu 
conhecimento, por sua própria iniciativa.
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pensamento crítico e a reflexão: Filosofia, Sociologia, Artes, Literatura, inclusive História e 

Geografia ganham status de campos de saber da Elite, enquanto ao povo em geral deve-se 

oferecer uma Educação Superior Profissionalizante. (WORLD BANK, 2002, p. 136) A ideia é 

quase um  Admirável mundo novo,  de Aldous Huxley  (2003), obra da década de 1930 que 

relata uma sociedade “ideal”  fictícia em que os seres humanos são, desde a sua geração, 

“treinados” para a função que vão exercer na sociedade. É uma visão desumanizadora do ser 

humano, que se transforma quase em uma peça de uma grande máquina.

Sobre o discurso da privatização do ensino é possível perguntar: Que interesses teria o 

setor  privado  em  ensinar  valores  como  cidadania,  democracia,  consciência  crítica, 

engajamento  político,  etc?  Mesmo nas  privatizações  de  setores  diretamente  associados  à 

atividade econômica (telefonia, minério, energia), pode-se perceber a pouca responsabilidade 

para com o cidadão e a dificuldade das Agências Reguladoras em controlar os serviços em 

favor do cidadão. Privatizar a educação é ainda muito mais grave. A liberdade e autonomia 

com que são conduzidas as formulações de políticas educacionais é o que garante a segurança 

da estabilidade política e social e a qualidade do ensino em questões de direitos humanos, 

cidadania e democracia.

Um povo que tem as suas capacidades de analisar criticamente o ambiente em que vive 

é um povo que estará apto a não aceitar mudanças e decisões que descaracterizem a atividade 

da  representação.  “É  improvável  que  se  implementem  reformas  significativas  sem  uma 

persistente  luta  social”  (CHOSSUDOVSKY,  1999,  p.  22).  Pensar  no  exercício  de  um 

pensamento crítico que seja suficiente  para  mobilizar  as massas à luta é pensar  em uma 

educação suficiente para tornar essas massas conscientes do contexto onde estão inseridas.

Desde o início da década de 1980, o discurso econômico dominante tem aumentado 
sua influência nas instituições acadêmicas e de pesquisa em todo o mundo: a análise 
crítica é fortemente desestimulada [...] incorporando um discurso altamente moral e 
ético,  que  se  concentra  no  “desenvolvimento  sustentável”  e  na  “diminuição  da 
pobreza”,  ao  mesmo  tempo  em que  distorce  e  “disfarça”  as  questões  políticas 
referentes à pobreza [...] estudiosos do desenvolvimento encontram um confortável 
nicho.  Seu papel é gerar (internamente  a esse contradiscurso) uma  aparência de 
debate crítico sem tocar nos fundamentos sociais do sistema de mercado global. O 
Banco  Mundial  desempenha  um  papel-chave  nesse  particular  [...]. 
(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 34)
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McNamara (1974, p. 110 apud SILVA, 2002, p. 56,57), presidente do Banco Mundial 

de 1968 a 1981, destacou o fato de o Banco não ser uma instituição filantrópica. Para liberar 

crédito a um país, deve-se ter um projeto “bem concebido e o prestatário deve apresentar 

capacidade  creditícia”.  Ele  expressa  ainda  a  dificuldade  em se  quantificar  os  benefícios 

econômicos que traz uma escola.

A criação de uma Faculdade de Letras numa região subdesenvolvida e primitiva 
pode supor uma perda total, mas o estabelecimento de uma escola secundária técnica 
numa economia em expansão, que dispõe de capital, mas não de mão de  obra 
qualificada necessária, pode dar resultados satisfatórios. Cabe ao BIRD determinar 
em cada caso exatamente qual será o tipo de educação que mais contribuirá para o 
crescimento econômico sólido e escolher, em consequência, o investimento mais 
apropriado. (SILVA, 2002)

O que se pretendeu aqui foi apenas mostrar que a Educação é um setor estratégico por 

ser o elemento indutor do estabelecimento de uma Consciência Crítica da população. Tal 

Consciência traria como resultado uma maior qualidade democrática (no âmbito doméstico, 

significando uma melhor qualidade de vida para o povo do país) e uma melhor estrutura para 

interferir  nas  relações  do  seu país  com as  instituições  internacionais  e  os  outros  países, 

evitando Relações Internacionais prejudiciais às próprias qualidades democráticas desejadas 

pelo povo nacional.

 3.2.2 -  Conhecimento Autônomo e Criativo

Além de  ser  um elemento  essencial  para  a  formação  de  uma Consciência  Crítica 

indispensável para o país, a Educação é um setor estratégico também porque pode garantir a 

um país um Conhecimento Autônomo e Criativo.

Apesar  de  muitos  defenderem  a  não  existência  de  uma divisão  internacional  do 

conhecimento e do trabalho, independente do nome que se dê a isso, existe uma realidade em 

que  alguns  países  (desenvolvidos)  concentram  a  maior  quantidade  de  patentes  e 

conhecimentos de excelência, conhecimentos autônomos e criativos. Paralelamente, existe a 
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realidade  de  países  mais  pobres  (em  desenvolvimento)  que  têm  a  sua  participação  no 

comércio internacional baseada principalmente no fornecimento de matéria-prima e mão de 

obra barata e de uma grande massa de consumidores. Tais países exercem, principalmente, 

um conhecimento dependente e reprodutor, em concordância com as orientações do Banco 

Mundial para a Educação Superior nos países em desenvolvimento.

Retornando mais uma vez à Figura 1. Desta vez para mostrar que lá foi sinalizado que 

o CONHECIMENTO,  através da Educação,  é o caminho que pode promover  ao povo o 

Acesso à Riqueza (Distribuição de Renda).

Tomando-se o exemplo apresentado por Chossudovsky (1999), e que será retomado no 

item 4.4, página 101), de uma fábrica de mão de obra barata (em 1992) do Terceiro Mundo. 

Uma dúzia de camisas produzidas nessa fábrica seria vendida por U$ 292,60, cabendo apenas 

U$ 8,00 desse valor ao país do Terceiro  Mundo onde a fábrica está instalada, ficando o 

restante para o país desenvolvido detentor da marca.

Se fossem analisados dados como estes da indústria do conhecimento dos dias atuais, 

principalmente no campo das tecnologias, poderiam ser observadas distribuições de lucros 

semelhantes, em que a qualidade do Conhecimento (autônomo ou dependente, criativo ou 

reprodutivo) definiria a participação de cada país nos lucros sobre os produtos.

Além disso, outro detalhe é que os “preços totais de varejo” são os preços que a massa 

de consumidores (incluindo os desses países onde se recebeu como salários U$ 5,00 por essas 

12 camisas) pagarão por essas camisas. Isso quer dizer que se um operário desejasse comprar 

uma dessas camisas, ele pagaria U$ 24,38 para comprar a camisa por cuja confecção recebeu 

U$ 0,42 (valor 59 vezes maior). E os produtos que são fabricados sob essa estrutura, são 

fabricados em massa para serem vendidos em massa para o mundo inteiro.

Professores  com  menos  tempo  dedicado  à  pesquisa  e  mais  tempo  às  aulas 

representarão esforços a menos na produção de conteúdo relevante e autônomo. Considerem-

se  as  grandes  obras,  referências  para  os  diferentes campos  de  disciplinas,  seriam  estas 

produzidas sob o timing vigente (de quantidade de publicações científicas por ano)? Seriam 

produzidas por professores “escravizados” no modus operandi proposto pelo Banco Mundial 
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para a Educação Superior? Claro que não. O próprio Banco reconhece essa relação entre o 

tempo dedicado à pesquisa e a qualidade dos resultados acadêmicos quando diz que é preciso 

deixar essa parte criativa para algumas universidades de referência, para os professores dessas 

universidades,  reduzindo bastante  a  quantidade  de Universidades  que  podem ter  os  seus 

docentes dedicados à pesquisa com a liberdade e autonomia que os resultados de excelência 

requerem. “Porque países em desenvolvimento estão por trás da curva tecnológica na maioria 

dos setores, eles precisam pensar menos em invenção e mais em fazer as coisas de modo 

diferente com os conhecimentos e tecnologia que eles podem adquirir” (RODRIGUEZ et al., 

2008, p. 5)

Obras  acadêmicas  premiadas  ou  de  altíssimo  reconhecimento,  aquelas  que  trazem 

inovação em seu conteúdo,  que são construídas com criatividade e se tornam eternas,  só 

podem ser produzidas sob um ambiente de liberdade e autonomia, sem restrições ou diretrizes 

previamente definidas.  Tal liberdade e ausência de diretrizes específicas e detalhistas que 

limitem a autonomia dos docentes são qualidades que o Banco Mundial propõe que sejam 

extintas nas instituições de Ensino Superior.

Retirar o incentivo à pesquisa (tempo e recursos financeiros) das Universidades, ou 

mesmo reduzir drasticamente esses recursos, é castrar as instituições de energia fundamental 

na construção de um país mais justo, menos desigual, com maior qualidade de vida, enfim, 

mais democrático (democracia daquelas constantes em nossas teorias e difícil de se visualizar 

em um contexto meramente mercadológico).

Lembrando  novamente  quando  Silva  (2002)  cita  Romano,  observe-se  que  as 

prescrições impostas pelo Banco Mundial para a educação do Brasil teria o objetivo de manter 

as instituições de ensino "excluídas do inventar” e do “produzir o conhecimento científico e 

tecnológico” e também de enquadrar estas instituições “dentro do mínimo necessário apenas 

para  consumir  a  produção  importada  e  retroalimentar a  intervenção/subordinação" 

(ROMANO, 1998, p. 44 apud SILVA, 2002, p. 35)

Segundo as palavras de István Mészáros:

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos cento e cinquenta anos, 
serviu - no seu todo – o propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à maquinaria produtiva em expansão do sistema capitalista, mas também 
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o de gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes. 
(MÉSZÁROS, 2007, p. 113)

Apesar  de  já  estar  sendo utilizada,  aqui  neste  momento  do  capítulo,  a  expressão 

Educação Superior, ainda está sendo tratada a Educação Pública em geral.

No ano de 2008, assim se resumia o quadro dos projetos em vigor financiados pelo 

Banco Mundial para a educação pública do Brasil:

Quadro 7 – Projetos financiados pelo Banco Mundial em 2008

Nome Duração Recursos do BM Objetivos anunciados

Fundo de Fortalecimento da 
Escola III –  FUNDESCOLA 
III BR 71220

Etapa A: 
05/2002-
12/2006

Etapa B: 
07/2006-
12/2010

U$ 160 milhões

U$ 226,5 milhões

Melhoria do desempenho, redução das 
desigualdades e aumento da eficácia 
escolar.

Programa de Educação da 
Bahia (Fase 2) PO70827

04/2001-
07/2006

U$ 60 milhões Melhoria da qualidade do ensino 
fundamental e médio; maior acesso ao 
ensino médio; melhoria do 
gerenciamento do sistema.

Projeto para a Melhoria da 
Educação Básica do Ceará – 
Projeto Escola Novo Milênio 
BR 4591

11/2000-
06/2006

U$ 90 milhões Melhoria da qualidade e eficiência nos 
serviços educacionais públicos; 
aumento do desempenho acadêmico; 
fomento de um ambiente propício ao 
aprendizado.

Projeto Integrado de 
Desenvolvimento e Melhoria 
na Qualidade da Educação de 
Pernambuco EDUQ PO69934

04/2005-
12/2009

U$ 31,5 milhões Aumentar a inclusão, a eficiência e a 
qualidade do sistema de ensino 
público; fortalecer e modernizar a 
Secretaria de Educação; modernizar o 
Estado, com intervenções executadas 
pela Sec. de Educação e replicadas por 
outras instituições.

FONTE: HADDAD, 2008, p. 35

Em 2009, só o estado de Pernambuco (Secretaria de Educação) contraiu do Banco 

Mundial empréstimo de 154 milhões de dólares para a educação. (WORLD BANK, 2009)

Os financiamentos do Banco Mundial são liberados em parcelas e o recebimento de 

cada parcela depende da observância das políticas propostas pelo Banco para a educação 

pública. As orientações do Banco Mundial para a educação pública brasileira sempre chegam 
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“em complementaridade às orientações macroeconômicas estabelecidas pelo Brasil nos seus 

acordos com o FMI”. (HADDAD, 2008) Tais orientações, tanto as econômicas quanto às 

relacionadas  à  Educação  do  Brasil,  representam uma ameaça  relevante  ao Conhecimento 

Autônomo e Criativo que apresentamos como um elemento indicador da Educação como um 

setor  estratégico.  A ausência  de uma Consciência  Crítica  pela população retroalimenta  a 

estrutura que fornece as condições para a continuidade de um ambiente que não valoriza o 

Conhecimento Autônomo e Criativo. O Banco Mundial, então, encontra maior facilidade para 

manipular  informações  de  uma  forma que  orientações  danosas  apareçam  como soluções 

ideais.

Para ter uma ideia das falácias utilizadas pelo Banco Mundial em seus relatórios, 

observe-se  o fato a seguir: Em dezembro de 2010 o Banco Mundial divulgava o Sumário 

Executivo intitulado  Atingindo uma Educação de Nível Mundial para o Brasil: Próximos 

Passos, onde são passadas orientações a serem seguidas para obter sucesso  na área da 

educação, alcançando os índices de referência mundial. O documento foi destacado na revista 

Veja, edição de 31/05/2011 e se tornaria o relatório  de 156 páginas intitulado  Achieving 

world-class education in Brazil the next agenda (2012). No relatório, o Banco afirma que o 

Brasil não  precisa gastar mais em educação, mas precisa gastar melhor. A posição do Banco 

é contrária a  uma proposta em discussão no Congresso Nacional, na qual se prevê que o país 

invista o equivalente a 7% do PIB em educação pública. O argumento do Banco é que os 

países da OCDE investem uma média de 4,8% do seu PIB em educação, enquanto o Brasil já 

investe 5%. (GOULART, 2011)

Para explicar a falácia, o professor Nelson Cardoso do Amaral (UFG) diz que “seria 

necessário investir muito mais do que 10% do PIB para haver condições de comparar o Brasil 

com os EUA e países europeus”. Isso porque se você procura saber o valor aplicado por 

pessoa em idade educacional, então é possível obter-se os dados reais que devem ser 

comparados. Dessa forma, os 5% do Brasil significam US$ 1.199,00 aplicados por ano por 

pessoa em idade educacional, enquanto no Canadá, por exemplo, 5,2% do PIB significam 

US$ 7.731,00 por ano, aplicados por pessoa em idade educacional.  (Observatório  da 

Educação, 2011)
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“Infelizmente, essa discussão [dos 10% do PIB para educação] ficou muito politizada, 

porque senão tenho certeza que à luz da razão e dos dados técnicos nós chegaríamos a um 

acordo e votaríamos por unanimidade”, disse o relator (Cieglinski, 2012)

Mas esse é um pequeno exemplo das falácias produzidas pelo Banco Mundial em seus 

relatórios que objetivam ajudar no processo de desenvolvimento dos países que contraem os 

seus empréstimos, em que propõe redução de gastos com educação, redução de gastos com 

professores, eliminação da oferta pública do ensino superior, dentre outras medidas que, 

segundo o Banco, ajudarão o país a ser um forte competidor no cenário internacional.

Dois Aspectos são destacados nas considerações finais dos autores da obra O Banco 

Mundial e as Políticas Educacionais (1996): 1. Prevalência da lógica financeira sobre a lógica 

social e educacional; 2. Falácia de Políticas que declaram objetivos de elevação da qualidade 

de ensino enquanto implementam redução de gastos públicos para a Educação e mantém-se 

indiferente à carreira e salário do magistério". (TOMMASI et al., 1996, p. 9, 10)

Esses dois aspectos podem ser identificados no caso citado no item 2.2.2, página 39, 

quando foi  apresentado que a Somália até o final da década de 1970 vivia uma realidade 

estável e tinha produção de alimentos autossuficiente. Acrescentando algumas informações 

sobre  a  intervenção  do  FMI  e  Banco  Mundial  na  Somália,  seria  possível  observar  que, 

conforme nos mostra Chossudovsky:

Em 1989 os gastos com a saúde tinham diminuído 78% em relação aos níveis de 
1975. De acordo com os dados do Banco Mundial, o nível dos gastos periódicos 
com a educação nesse  mesmo  ano  foi  de cerca de US$ 4 por aluno  de escola 
primária,  contra  os  cerca  de  US$ 82,  de  1982.  De 1981  a  1989  as  matrículas 
escolares diminuíram 41% (apesar do aumento considerável da população em idade 
escolar), os livros didáticos e o material escolar desapareceram das salas de aula, os 
estabelecimentos de ensino se deterioraram e quase um quarto das escolas primárias 
fechou. Os salários dos professores sofreram queda profunda. (CHOSSUDOVSKY, 
1999, p. 93)

Tristes foram as notícias sobre a Somália na década de 1990, após a última década de 

intervenção do Banco Mundial e do FMI, como já foi citado anteriormente.

Ao mesmo tempo em que o Banco Mundial orienta a diminuição de recursos gastos 

pelo governo com educação, ele orienta o aumento do financiamento privado e a cobrança de 

taxas para os alunos. O financiamento privado como propõe o Banco Mundial, como já foi 

visto, é mais uma ameaça contra a autonomia e criatividade do conhecimento. A cobrança de 



94

taxas aos estudantes também. Como nos lembra Stiglitz, “a maioria dos países que enfrentam 

restrições orçamentárias graves tem seguido a recomendação do Consenso de Washington, 

que afirma ser prudente cobrar taxas [escolares]”.  Mas em 1997, o presidente de Uganda, 

discordando dessa recomendação, eliminou radicalmente todas as taxas escolares. O número 

de matrículas subiu significativamente. (STIGLITZ, 2002, p. 111)

Falando  sobre  como o  Leste  Asiático  respondera  às  orientações  do  Consenso  de 

Washington, onde se sustentam, em grande medida, as orientações do Banco Mundial, Stiglitz 

declara que:

[...] acreditavam que se fossem fechar a lacuna de renda existente entre eles e os 
países  mais  desenvolvidos,  teriam  que  preencher  a  lacuna  de  conhecimento  e 
tecnologia, e para tal projetaram políticas de educação e desenvolvimento. [...] De 
maneira mais ampla, enquanto as políticas do Consenso de Washington enfatizavam 
um papel minimalista para o governo, no Leste Asiático os governos ajudaram a 
formar e direcionar mercados. (STIGLITZ, 2002, p. 128)

É exatamente com o objetivo de preencher essa lacuna de conhecimento e tecnologia 

que  um  país  deve  saber  que  a  Educação  é  setor  estratégico  e  é  necessário  apostar  na 

implementação de um conhecimento autônomo e criativo.
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 4 -  IMPLICAÇÕES  PARA A POLÍTICA  NACIONAL  E EXTERNA  DA 

INTERFERÊNCIA  DO BANCO MUNDIAL  NA EDUCAÇÃO  SUPERIOR BRASILEIRA

Seria possível aqui tão somente citar algumas implicações que já foram destacadas em 

vários  momentos  durante  a  explanação  deste  trabalho.  Mas  serão  feitos,  ainda,  alguns 

destaques, agrupando-os em cinco temas principais.

Algumas das implicações para a política nacional e externa que serão apresentadas são 

tanto  implicações  diretas  da  atuação  do  Banco  na  economia  e  política  do  país,  quanto 

indiretas,  como consequência da ausência da Consciência Crítica abordada no item  3.2.1, 

página  85, e do Conhecimento Autônomo e Criativo tratado no item  3.2.2, página  88. A 

ausência  ou carência  destes  dois  itens seria  o  resultado direto da interferência do Banco 

Mundial na Educação brasileira, especialmente a Educação Superior, e que representaria a 

causa para  a permanência  da interferência  do Banco Mundial  em outros setores além da 

educação.

 4.1 -  Dependência e subdesenvolvimento

Pretende-se,  neste  momento,  uma  visão  simplista  em  relação  ao  termo 

“subdesenvolvimento”,  entendendo-o  aqui  apenas  como um  desenvolvimento  limitado, 

contido, aquém do desejável. Sendo assim, a riqueza do pensamento produzido por Celso 

Furtado e demais colegas da CEPAL na temática do subdesenvolvimento e da dependência 

não será explicitada.

Tanto  o  FMI  quanto  o  Banco  Mundial,  como  foi  visto, liberam  os  valores  dos 

empréstimos aos países em várias parcelas. “A liberação de cada parcela é condicionada à 

implementação de reformas econômicas definidas”. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 64)

Quando um país devedor não apresenta condições de pagar a sua dívida, “os credores 

só concordam com a rolagem da dívida se a nação devedora aceitar as 'condicionalidades 

políticas' que fazem parte dos acordos de empréstimo”. Os Programas de Ajuste Estrutural 

(PAE) do FMI condicionam a obtenção de novos empréstimos à adoção dessas prescrições 

políticas para o país. Além de representar condição para obtenção de novos empréstimos a 
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adoção  dessas  prescrições  “dava  o  'sinal  verde'  para  os  Clubes  de  Paris  e  de  Londres, 

investidores  estrangeiros,  instituições  bancárias  comerciais  e  doadores  bilaterais”. 

(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 43)

Teoricamente, o pacote de estabilização econômica do FMI visa ajudar os países na 

reestruturação de suas economias, com o objetivo de “gerar um superávit em suas balanças 

comerciais  para  que  estes  possam pagar  a  dívida  e  iniciar  um processo  de  recuperação 

econômica”. O que pode ser observado é o oposto, pois “o próprio processo de 'apertar o 

cinto' imposto pelos credores solapa a recuperação econômica e a capacidade dos países de 

quitarem suas dívidas”7. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 59) Todavia, existe quem defenda as 

condicionalidades alegando que qualquer banqueiro imporia condições àqueles que tomam 

empréstimos, “a fim de aumentar a probabilidade de o empréstimo ser pago”. Entretanto as 

condicionalidades imposta pelo FMI e pelo Banco Mundial são muito diferentes. “Em alguns 

casos, chegava a diminuir a probabilidade do pagamento”. (STIGLITZ, 2002, p. 74) Todo 

país tem recursos, sejam eles naturais, econômicos ou humanos. Aumentar a dependência do 

país devedor pode ser uma maneira interessante de garantir o acesso a esses recursos.

Uma educação desprovida de conhecimento autônomo e criativo (como objetivam as 

orientações  do  Banco  Mundial  para  a  Educação  Superior  do  Brasil)  pode  significar  a 

manutenção de um país  na dependência  econômica (comércio),  financeira  (empréstimos), 

intelectual  (reprodução)  e política (subordinação). Dependência gera  dependência,  em um 

círculo vicioso. Stiglitz pôde observar de perto os resultados dessa realidade.

Os funcionários do governo da Coreia me explicaram, com uma certa relutância, que 
tiveram medo de discordar do FMI abertamente. O Fundo poderia não só cortar a 
ajuda  que  dava  ao  país  como  também  utilizar  seus  púlpitos  de  tirania  para 
desencorajar investimentos por parte do mercado privado, declarando às instituições 
financeiras que tinha dúvidas a respeito da economia da Coreia. (STIGLITZ, 2002, 
p. 72)

 4.2 -  Conflito de representação

O interesse-alvo da representação (em um governo representativo) é o interesse do 

povo nacional, ou seja, o representante eleito pelo povo tem a sua função justificada pelos 

7 Compare-se com os casos recentes nos países europeus como a Grécia e a resistência apresentada por esses 
países em aceitar a austeridade imposta pelo FMI.
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interesses do povo que o elegeu. Os interesses das condicionalidades impostas pelo Banco 

Mundial em sua “parceria” com a educação brasileira,  bem como suas orientações para a 

educação Superior do Brasil perseguem o alcance de outros interesses, como bem apresentam 

Barreto  e  Leher,  quando  dizem  que  “as  condicionalidades  impostas  pelos  organismos 

internacionais aos países 'em desenvolvimento' ou 'em transição' são 'traduzidas e adaptadas' 

no enredo das formulações locais,  compreendendo a dimensão material  e a simbólica das 

disputas por hegemonia”. (BARRETO & LEHER, 2008, p. 423) Stiglitz lembra ainda que as 

instituições  como  o  Banco  Mundial  e  FMI  “são  controladas  não  só  pelos  países 

industrializados mais ricos do mundo, mas também pelos interesses comerciais e financeiros 

desses países; as políticas das instituições refletem isso”. (STIGLITZ, 2002, p. 46)

Quando se sabe que há condicionalidades impostas pelo Banco Mundial, que visam 

interesses distintos ao do povo representado, apresenta-se um conflito de representação.

Barreto e Leher, após apresentar mudanças ocorridas no Brasil a partir do contexto da 

Crise da Dívida de 1982, destacam que:

Dessas mudanças resultam dominantes três frações burguesas como o novo bloco de 
poder  no  Brasil:  o  setor  financeiro,  o  agronegócio  e  o  setor  exportador  de 
commodities. A  esse  bloco  interessam  o  ensino  fundamental  e  o  treinamento 
profissional, pelo maior retorno aos investimentos em educação. Afina-se com as 
estratégias e prioridades educacionais do BM (WORLD BANK, 1995) também no 
que  tange  à  rejeição  do  “modelo  europeu  de  universidade”,  caracterizado  pela 
indissociabilidade  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  […]  (BARRETO  & LEHER, 
2008, p. 431)

As  bases  para  que  as  mudanças  desejadas  por  esses  grupos  de  interesse  sejam 

implantadas  no  futuro  são lançadas  em etapas,  que abrem os caminhos legais  para  isso. 

Flexibilizam-se  as  leis  que  regem  desde  os  direitos dos  professores  como  funcionários 

públicos, por exemplo, à indissociabilidade entre educação, ensino e extensão. São caminhos 

abertos  para  que  o  ideário  apregoado  pelo  Banco  Mundial  em  defesa  dos  interesses 

financeiros dominantes possa se estabelecer.

Segundo Stiglitz, O FMI

Não se reporta diretamente nem aos cidadãos que o financiam, nem àqueles cuja 
vida ele afeta.  Ele reporta-se aos ministros da fazenda e aos bancos centrais dos 
governos  do  mundo,  que  asseveram  seu  controle  por  meio  de  uma  votação 
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complicada, baseada no poder econômico dos países ao final  da Segunda Guerra 
Mundial. (STIGLITZ, 2002, p. 39)

A partir dessas informações dá para se entender melhor a grande pressão das IFI's na 

autonomia dos Bancos Centrais dos países.  “No caso da Coreia do Sul,  por exemplo, os 

empréstimos incluíam uma mudança nos estatutos do Banco Central do país, a fim de torná-lo 

mais independente do processo político”. Todavia, essas condicionalidades foram impostas 

“embora houvesse parca evidência de que os países com bancos centrais mais independentes 

crescem  mais  rápido  ou  têm  flutuações  mais  superficiais  ou  em  menor  quantidade”. 

(STIGLITZ, 2002, p. 74)

A autonomia dos Bancos Centrais dos países está entre as mudanças desejadas pelo 

FMI e Banco Mundial, para que a sua atuação em cada país esteja mais livre do poder do 

executivo. Principalmente quando a América Latina experimenta um tempo de governos de 

esquerda, mais voltados para o povo do que às elites dominantes.

Os Bancos Centrais do Terceiro Mundo e do Leste Europeu são amplamente regulados 

pelo FMI, “segundo os interesses dos Clubes de Paris e de Londres”. (CHOSSUDOVSKY, 

1999, p. 19) Aqui no Brasil já houve e continua havendo um grande esforço de certos grupos 

políticos e financeiros, na ideia da autonomia do Banco Central, ainda sem sucesso completo. 

Em 1999, a PEC 53/1999, de autoria do Senador José Serra, abria os caminhos para, dentre 

outras  coisas,  que  a  autonomia  do  Banco  Central  pudesse  ser  realizada  através  de  Lei 

Complementar.  A  PEC  foi  aprovada  em  maio  de  2003  e  transformada  na  Emenda 

Constitucional 40/03.

Nesse contexto, a importância de que o trabalho dos acadêmicos não seja sob um 

ambiente  de  liberdade  é  grande.  Assim,  pode-se  contar  com  o  seu  ateste,  que  trará 

credibilidade às orientações  desejadas  pelo Banco Mundial,  viabilizando a realização dos 

interesses financeiros em detrimento dos interesses do público eleitor. Stiglitz nos lembra que 

“os  acadêmicos  envolvidos  na  elaboração  de  recomendações  de  políticas  tornam-se 

politizados e começam a distorcer evidências para que se adaptem às ideias dos poderosos”. 

(STIGLITZ, 2002, p. 12)
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 4.3 -  Ameaça à soberania nacional

É notória a ameaça que representa a interferência do Banco Mundial em um dado país. 

“Ao assinar um acordo com o FMI, o país 'flexibiliza' a sua soberania, chegando, até mesmo, 

a mudar  os seus textos constitucionais  para  atender as  condicionalidades  inscritas  nesses 

acordos, como fizeram a Argentina, o Brasil e o México, tristes exemplos dessa situação”. 

(LEHER, 2005) Há casos em que “os contratos estipulavam que leis o parlamento do país 

cliente teria que promulgar para poder atender às exigências ou aos 'alvos' do FMI - e até que 

data” (STIGLITZ, 2002, p. 73)

O mesmo cardápio de austeridade orçamentária,  desvalorização,  liberalização do 
comércio  e  privatização  é  aplicado  simultaneamente  em  mais  de  cem  países 
devedores.  Estes  perdem a  soberania  econômica  e  o  controle  sobre  a  política 
monetária e fiscal; seu Banco Central e Ministério da Fazenda são reorganizados 
(frequentemente com a cumplicidade das burocracias locais); suas instituições são 
anuladas e é instalada uma 'tutela econômica'. Um 'governo paralelo' que passa por 
cima da sociedade civil é estabelecido pelas instituições financeiras internacionais 
(IFIs). Os países que não aceitam as 'metas de desempenho' do FMI são colocados 
na lista negra. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 28)

O caso da Etiópia é um ótimo exemplo da ameaça contra a soberania nacional que 

representa  a intervenção do  Banco  Mundial  e  FMI.  “A Etiópia não só  tinha uma sólida 

estrutura  macroeconômica  como  também  o  Banco  Mundial  tinha  provas  diretas  da 

competência do governo e de seu compromisso para com os pobres”. Mesmo assim o FMI 

havia  interrompido  seu  programa  na  Etiópia.  A  alegação  era  de  que  o  Fundo  “estava 

preocupado com a posição orçamentária desse país”. O motivo principal era que a Etiópia 

estava recebendo ajuda externa específica de outras fontes que não o Banco Mundial. E as 

políticas  do  FMI  não  permitiam  que  doações  recebidas,  mesmo  que  estivessem  sendo 

recebidas para fins específicos, como construção de escolas ou melhorias em saneamento, 

fossem usadas para esses fins, mas tudo deveria ser usado para o que o Fundo determinasse 
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que fosse, nesse caso para a formação de fundos de reserva. Além disso, “o FMI achava que 

os países que recebiam seu dinheiro tinham a obrigação de reportar-lhe tudo o que poderia ser 

pertinente”.  E  deixar  de fazer  isso  era  motivo suficiente  para  a suspensão do programa, 

“independentemente da racionalidade da ação”. É compreensível que o governo da Etiópia 

tenha sido cauteloso em relação ao FMI / Banco Mundial, pois o país “tinha visto o que havia 

acontecido quando um dos países vizinhos da África Oriental havia cedido às demandas do 

FMI. [...] 14 falências no Quênia só entre 1993 e 1994”. Como pagamento pela relutância da 

Etiópia em concordar com suas exigências, “o Fundo Monetário Internacional sugeriu que o 

governo não era sério a respeito da reforma pretendida e suspendeu o programa de ajuda 

àquele país”. (STIGLITZ, 2002, p. 56-61)

A ameaça  que o  Banco  Mundial,  bem como o FMI,  representa  para  a  Soberania 

Nacional  brasileira,  só  se  mantém  em  um  contexto  que  esteja  dentro  das  orientações 

formuladas pelo Banco para a Educação em geral, principalmente a Educação Superior. Um 

Brasil com um número drasticamente reduzido de intelectuais, tanto em exercício como em 

potencial,  com  professores  sem  uma  estabilidade  em  seus  empregos,  competindo 

acirradamente  com  os  colegas  pelo  pouco  recurso  disponível  para  a  pesquisa  e  sendo 

obrigados a seguir estreitos limites previamente estabelecidos pela instituição, dentre outros 

problemas trazidos pelas orientações do Banco para a Educação Superior do Brasil, fornecem 

um ambiente vulnerável o suficiente para as ameaças contra a Soberania brasileira.

 4.4 -  Desvantagem na competitividade internacional

Segundo Silva, o Banco Mundial e o FMI “monitoram, intensamente, as economias 

dos Estados da América Latina, submetendo-as a reformas educacionais racionais em todos os 

níveis escolares e à divisão internacional do conhecimento e do trabalho”. A crise econômica 

do  início  dos  anos  de  1980,  por  exemplo,  encerrou  uma  época  marcada  pelo  êxito  da 

industrialização e, ao mesmo tempo, “definiu para a América Latina, em geral, para o Brasil, 

em  particular,  a  tarefa  de  exportadores  de  produtos industriais  tradicionais  e  do  de 

importadores de produtos e de serviços de alta tecnologia”. (SILVA, 2002, p. 21, 45)
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Chossudovsky alerta para o que chama de uma “agenda oculta” dos Programas de 

Ajuste Estrutural, apontando também para uma espécie de divisão internacional do trabalho: 

“[...]  nisso consiste a 'agenda oculta'  do Programa [PAE]:  a compressão dos salários no 

Terceiro  Mundo  e  no  Leste  Europeu  servem  de  base  para  a  transferência  da  atividade 

econômica  dos  países  ricos  para  os  países  pobres”.  (CHOSSUDOVSKY,  1999,  p.  66) 

Repetindo o que já foi dito na página 84, a educação (conhecimento) começa a ser o elemento 

que classifica cada país, dividindo-os em dois grupos distintos: Aqueles que gozam de maior 

autonomia (detentores de patentes, inventores, inovadores, proprietários da renda de maior 

valor  agregado  da  produção)  de  um lado,  e  aqueles  mais  dependentes  (fornecedores  de 

matéria-prima e mão de obra barata e consumidores de massa) de outro lado.

Nos países em desenvolvimento, a determinação dos níveis salariais depende “não só 

da estrutura do mercado de trabalho nacional, mas também dos salários predominantes nos 

locais concorrentes de mão de obra barata”. Ao descrever a distribuição de rendimentos de 

uma dúzia de camisas produzidas em uma fábrica de mão de obra barata do Terceiro Mundo 

(1992),  Chossudovsky  apresenta  os  seguintes  números:  Preço  total  de  varejo  (Incluindo 

impostos sobre as vendas): U$ 292,60. Destes, 284,60 cabem ao país desenvolvido, ou seja, 

97,3% do valor. Só U$ 8,00 cabem ao país do Terceiro Mundo, representando 2,7%. Desses 

U$  8,00,  U$  5,00  corresponde  aos  salários  e  U$  3,00 ao  lucro  industrial  líquido. 

(CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 69, 79) Como foi já mencionado na página 89, se for realizado 

levantamento semelhante com os dados relacionados aos produtos da área de tecnologias, os 

resultados seriam alarmantes, de como é distribuído o preço total de varejo entre cada parte 

responsável pela produção / comercialização dos produtos.

Mais uma vez voltando ao exemplo da Etiópia, e acrescentando mais informações, 

desta  vez  para  exemplificar  como  a  interferência  do FMI  e  Banco  Mundial  diminui  a 

capacidade do país na competição internacional. É novamente Stiglitz que traz a informação 

abaixo:

O FMI  queria  que  a  Etiópia  não  só  abrisse  seus  mercados  financeiros  para  a 
concorrência  ocidental  como  também  dividisse  seu  maior  banco  em  diversos 
segmentos.  Num  mundo  em que  megainstituições  financeiras  norte-americanas, 
como o Citibank e o Travelers, ou o Manufacturers Hanover e o Chemical, declaram 
que precisam estabelecer  fusões  para poderem concorrer  de maneira  eficaz,  um 



102

banco do tamanho do North East Bethesda National Bank realmente não tem como 
competir com um gigante global como o Citibank. (STIGLITZ, 2002, p. 59)

Segundo Haddad, “as políticas do Banco Mundial têm impacto direto no nível salarial 

dos professores”. O Banco apresenta o resultado de suas pesquisas e, através deles, defende 

“que o aumentar o salário dos professores não trará melhoria significativa na qualidade do 

ensino, apesar de estudos de outras instituições, como a Unesco, dizerem o oposto”. (Haddad, 

2008,  p.  27)  Tal  interferência  no  salário  dos  professores,  dentro  do  conjunto  de  suas 

orientações para a Educação Superior, são instrumentos utilizados pelo Banco Mundial para 

manter  os países em desenvolvimento,  como o Brasil, nos níveis menos remunerados  da 

cadeia produtiva internacional, como tem sido destacado ao longo deste trabalho.

Como apresenta  um dos documentos do Próprio  Banco  Mundial  para  a Educação 

Superior:

La inversión en la producción de conocimiento nuevo puede ser económicamente 
mucho  más  rentable  que  la  que  se  necesita  para  la  producción  de  bienes,  pero 
también  entraña  mayores  riesgos.Por  ejemplo,  el  diseño  y  comercialización  del 
mejor  sistema  computacional  del  mundo  puede  llegar  a  ser  una  operación 
extremadamente lucrativa, pero no ocurrirá así con los sistemas que le siguen en 
segundo y tercer lugar en cuanto a calidad. Aunque esto seguramente no sucederá en 
los  casos  de  las  plantas  siderúrgicas,  las  refinerías  de  petróleo  o  las  industrias 
elaboradoras de alimentos,  el  carácter  especial  de la  inversión en conocimiento, 
donde rige el principio de que “el que gana se lleva todo”, exige un elevado nivel 
previo de conocimientos y destrezas para siquiera intentar entrar en competencia. 
Pocos países en desarrollo están en ese nivel, por lo cual la brecha de conocimientos 
representará, para muchos de los que están situados en el tramo medio superior de 
ingresos,  un  obstáculo  casi  insalvable,  que  les  impedirá  participar  en  una  serie 
creciente  y sumamente  rentable  de actividades,  y en consecuencia,  gozar  de sus 
beneficios. Esta dificultad se aplica menos a las naciones situadas en el tramo bajo o 
medio inferior de ingresos, que necesariamente tendrán que limitarse a desarrollar la 
capacidad de acceder y asimilar los nuevos conocimientos. (WORLD BANK, 2001, 
p. 38)

É ressaltado o fato de que o conhecimento novo (criativo, ao invés de reprodutivo) 

pode ser economicamente muito mais rentável.  Mas o que é apresentado como obstáculo 

“inviabilizante”  para  a  entrada do país  no mundo dos “inventores”  é a exigência de um 

elevado nível de conhecimentos prévios e habilidades para que o país atue nessas atividades 

mais rentáveis. O Banco orienta, então, que os países em desenvolvimento se contentem em 

buscar  o  acesso  ao conhecimento  novo produzido pelos  outros países.  Faz-se importante 

destacar que o argumento apresentado pelo documento como sendo o que justifica o país em 
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desenvolvimento em não insistir em um conhecimento autônomo e criativo é exatamente a 

consequência de o país não investir nesse tipo de conhecimento.

Apesar de este item tratar sobre competitividade internacional, vale lembrar que um 

país não tem como objetivo principal o mercado, muito menos o internacional, que apresenta 

tantos riscos à sua população. Como diz Mauro Santayana “a economia de qualquer país é um 

meio  para  assegurar  sua  soberania  e  dignidade  —  não um  fim  em  si  mesma”. 

(SANTAYANA, 2012a)

 4.5 -  Aumento da desigualdade social

A  gestão  da  educação  pública  de  um  país  como  o  Brasil  é  um  instrumento  de 

fundamental importância para ser entregue ou mesmo compartilhada com uma Organização 

Internacional, de interesses diversos ao que um país tem para os seus cidadãos. Como um dos 

próprios documentos do Banco Mundial destaca:

A falta de uma escolaridade adequada exerce um papel importante na criação, 
reprodução e aumento da pobreza e desigualdade. Baixa renda é associada à baixa 
formação educacional, à incapacidade dos indivíduos de garantirem bons empregos, 
e à incapacidade de a economia gerar uma quantidade de empregos suficientes para 
o tamanho da população. Mais recentemente, e de forma recorrente, tornou-se 
reconhecido que o preço que um país, e particularmente um estado tão pobre como 
Pernambuco, paga por uma escolaridade insuficiente é um mercado de trabalho sem 
qualificação, um obstáculo-chave para o crescimento econômico, especialmente 
quando os mercados se tornam globais. Além disso, do ponto de vista individual, 
jovens sem escolaridade tornam-se trabalhadores sem um futuro e adultos sem 
escolhas. Paradoxalmente, o valor da educação é muito alto para aqueles 
pernambucanos que têm educação formal ou habilidade qualificada, por serem tão 
poucos, o que aumenta a desigualdade de renda. (WORLD BANK, 2009, p. 130 
tradução nossa)

Na década de 1980,  as políticas recessivas  impostas pelo FMI e os programas de 

liberalização e desregulamentação da economia brasileira estimulados pelo Banco Mundial 

“levaram o país a apresentar, no início dos anos 90, um quadro de agravamento da miséria e 

da exclusão social sem precedentes neste século, com cerca de 40% de sua população vivendo 

abaixo da linha da pobreza". (TOMMASI et al., 1996, p. 17) “[...] a extrema (e crescente) 
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concentração de renda aponta o Brasil como o segundo país mais desigual do planeta, atrás 

apenas de Serra Leoa na África”. (HADDAD, 2008, p. 29) A Educação é um elemento-chave 

tanto para o crescimento econômico de um país quanto para a redução das desigualdades 

sociais.  “O  investimento  crescente  em educação  nos  países  ricos  é  um dos  fatores  que 

aumentam significativamente a desigualdade global”. (OECD, 2010b, p. 24, tradução nossa)

Enquanto  os  países  ricos  (onde  vivem  aproximadamente  15%  da  população 
mundial) controlam 80% do total de renda mundial, o grupo dos “países de baixa 
renda” (56% da população mundial, incluindo as da Índia e da China), com mais de 
3 bilhões de habitantes, recebeu, em 1993, aproximadamente 5% do total da renda 
mundial [...]. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 30)

Isso  sem contar  com  o  fato  de  haver  um grande  percentual  dentro  dos  15% de 

população dos países ricos formado por pessoas pobres também. A riqueza está concentrada 

em bem menos do que 15% da população mundial.

O Professor Roberto Leher, em seu artigo Um novo Senhor da educação? A política 

educacional  do  Banco  Mundial  para  a  periferia  do  capitalismo,  faz  uma relação  muito 

interessante entre Educação, Pobreza e Segurança, identificando, em certa medida, as origens 

da pobreza e vulnerabilidade dos países em desenvolvimento, nos problemas relacionados à 

educação. (LEHER, 1999) Considerando-se as limitações com que faz isso, existem estudos 

do próprio Banco Mundial que afirmam que “a educação é o mais importante determinante 

para a pobreza no Ceará, [onde] 84% dos pobres vive em residências em que o/a chefe de 

família  cursou  menos  de  quatro  anos  na  escola”.  (BANCO  MUNDIAL,  1999  apud 

HADDAD, 2008, p. 48).

Lembrando a Figura 1, página 81, o Acesso ao Conhecimento, através da Educação, é 

o caminho por onde o povo pode exercer tanto a sua capacidade de fazer valer a representação 

política, ou seja, exercer o seu Poder, quanto melhorar a qualidade de sua Riqueza, em uma 

sociedade menos desigual. Muitos defendem que a origem da pobreza está no desinteresse, 

preguiça, de quem não quer trabalhar. Mais uma vez é Joseph Stigliz quem destacará que:

Para compreender  as escolhas é preciso compreender as causas e a natureza da 
pobreza. Não é que os pobres sejam preguiçosos: em geral eles trabalham mais e 
muito mais horas que aqueles que possuem uma vida melhor. Muitos estão presos a 
uma série  de círculos  viciosos:  falta  de alimento  provoca saúde precária,  o que 
limita a capacidade de ganhar a vida e acaba levando a uma saúde ainda pior. Mal 



105

conseguindo sobreviver, indivíduos pobres não conseguem mandar seus filhos para 
a escola e, sem formação escolar, os filhos também são condenados a uma vida de 
miséria.  A miséria  é  passada de geração para geração.  Agricultores  pobres  não 
podem comprar insumos agrícolas de qualidade, o que otimizaria sua produtividade.
(STIGLITZ, 2002, p. 118)

Desigualdade Social não é uma preocupação que possa ser identificada nas ações e 

orientações do Banco Mundial. Por isso, em um de seus documentos, ele salienta que o nível 

da educação primária deve ficar por conta do setor público, "enquanto os demais devem ser 

gradualmente transferidos à iniciativa privada, uma vez que são voltados para atender apenas 

às elites". (KRUPPA, S.d.; BANCO MUNDIAL, 2003 apud HADDAD, 2008, p. 25)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho visou analisar as orientações do Banco Mundial para a Educação 

Superior do Brasil.

Na  introdução,  houve  a  afirmação  de  que  seria  possível  resumir  as  questões  que 

justificaram as escolhas da temática e do andamento deste trabalho a uma pergunta central: O 

Banco  Mundial  deveria  continuar  tendo espaço  para  interferir  na  Educação  Superior  do 

Brasil?

Espera-se  que  a  este  ponto  do  trabalho  haja,  no  mínimo,  uma  forte  tendência  de 

resposta. Para expressar essa resposta, será apresentando um raciocínio lógico com uso dos 

conectivos (Se) e (Então), resumindo os pontos centrais do trabalho, conforme abaixo:

Primeiro (Se): Se o Banco Mundial carrega um histórico negativo em sua relação com 

os  países  ao  redor  do  mundo.  Se  foi  possível  exemplificar  isso  suficientemente  nas 

explanações desde a origem do Banco, passando pelo histórico de sua ação ao longo de sua 

existência, através das considerações de acadêmicos de referência, incluindo os que tiveram 

relação  próxima com o  Banco.  Se  houve  sucesso  em mostrar  como os  Estados  Unidos 

conduzem  o  Banco  e  como  os  interesses  dos  “Senhores do  Capital”  são  os  interesses 

perseguidos por ambos.

Segundo (Se): Se a Educação é, de fato, um setor estratégico que merece cuidados. Se 

foi possível mostrar que a educação é um setor estratégico que deve ser operado fortemente 

pelo Governo de um país, pois é responsável pela formação de uma consciência crítica da 

população, bem como pelo estabelecimento de um conhecimento autônomo e criativo. Que 

não se pode deixar nas mãos de estrangeiros tal responsabilidade, muito menos quando as 

intenções  são  notoriamente  contra  os  interesses  do  povo  nacional  a  quem  o  governo 

representa.

Terceiro  (Se):  Se as  consequências  decorrentes  da observância  das  orientações  do 

Banco Mundial para a Educação Superior do Brasil apresentam-se negativas e graves. Se foi 

possível apresentar de forma coerente os riscos de tais orientações. Se foi possível perceber 

que  os  resultados  decorrentes  da  observância  dessas orientações  podem se converter  em 
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dependência e subdesenvolvimento, conflito de representação, ameaça à soberania nacional, 

desvantagem na competitividade internacional e aumento da desigualdade social.

Então: A resposta mais coerente seria: Não! O Banco Mundial não deveria continuar 

tendo espaço para interferir na Educação Superior do Brasil. Seria possível, inclusive, baseado 

nas observações presentes em todo o trabalho, afirmar restrições na relação com o Banco 

Mundial e FMI ainda mais amplas do que essa. Todavia, tais conclusões serão deixadas para 

que sejam do próprio leitor desse trabalho. O que é possível afirmar aqui é que o Banco 

Mundial  orienta  políticas  para  a  educação,  especialmente  a  superior,  que  atendem  aos 

interesses de seus controladores em detrimento dos interesses da população representada pelo 

governo nacional que contrata o Banco.

Durante  a  elaboração  do  trabalho,  tornou-se  evidente  a dificuldade de acesso de 

algumas das informações necessárias a uma abordagem ainda mais ampla da pesquisa, mas a 

relevância do tema justificou a sua escolha apesar dessas dificuldades. Infelizmente ainda há 

um problema sério na gestão do conhecimento brasileiro, de forma que os institutos federais 

de pesquisas, as universidades, os órgãos ministeriais não estão suficientemente articulados de 

forma a promover a liberdade e facilidade no fluxo das informações que poderiam produzir 

pesquisas de altíssima relevância para o país.

O presente trabalho finaliza com os desejos de que, muito mais do que estar preocupada 

com a colocação do Brasil no injusto mercado internacional, a Educação Superior brasileira 

valorize a Autonomia e a Criatividade em seus processos de produção do conhecimento, 

sempre  em benefício  da sociedade  como um todo.  Que ela  estimule  uma otimização  da 

economia nacional, orientando-a prioritariamente para o consumo doméstico. Uma economia 

alicerçada em uma Educação Autônoma e Criativa, que estimule adequadamente o seu âmbito 

doméstico acima do internacional (evitando relações de dependência), jamais deverá temer o 

compartilhamento de suas descobertas, para o benefício de toda a humanidade, presente em 

todo o mundo.
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