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RESUMO 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que procurou analisar os discursos de órgãos 

e instituições internacionais, de modo mais incisivo, a UNESCO, os quais, através de 

documentos como Educação: um Tesouro a Descobrir, Educación y conocimiento: eje 

de la transformación productiva con equidad e La transformación productiva con 

equidad: la conclusión del pensamiento de Fajnzylber (1989-1991), buscaram 

estabelecer orientações e metas educacionais na década de 1990. No concernente a tais 

discursos, nos proporemos a destacar analiticamente elementos textuais que incidem na 

questão referente à qualidade da educação. A educação nesse contexto é considerada um 

elemento substancial frente às novas demandas tecnológicas, de mercado e societárias 

do final do século XX. Nessa perspectiva, metas pautadas na eficiência, na economia e 

na qualidade passam a fundamentar os discursos no âmbito educacional internacional, 

dirigindo reflexos, consequentemente, na conjuntura nacional brasileira. Enfatizando o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998/1999-2002), apontaremos suas 

principais políticas dirigidas ao âmbito educacional e como estas vieram a interferir de 

modo circunstancial no espaço relacionado à qualidade da educação.  
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Considerações iniciais 

A partir da década de 1990, evidenciamos inúmeros discursos, proferidos por 

agências e organismos internacionais, direcionados ao campo educacional. Nesse 

sentido, procuramos identificar o espaço e a relevância da temática concernente à 

qualidade da educação em documentos emanados de organismos como a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).  
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Buscaremos apontar, processualmente, como as objetividades e subjetividades 

expostas nos documentos analisados acabaram por promover desdobramentos 

circunstanciais na política educacional brasileira. Nesse sentido, desenvolveremos uma 

apreciação em torno de algumas ações educacionais estabelecidas pelo governo de 

Fernando Henrique Cardoso, a fim de articular interligações destas com as orientações 

de caráter neoliberal incutidas nos pressupostos vinculados pela UNESCO e pela 

CEPAL.  

No citado período, efetuaram-se inúmeras reformas educacionais, que 

repercutiram os objetivos expressos em documentos de cunho internacional. Estes 

fomentavam discursos em torno de uma lógica que circundava adjetivos como 

eficiência e produtividade, e até mesmo qualidade. Este último conceito, qualidade, 

apresentou uma mutabilidade histórica, segundo considerações de Estêvão (2013) o 

termo parece ter cido escrito e reescrito em palimpsesto, e no espaço temporal foco de 

nossa análise, os anos de 1990, apresentara-se notoriamente articulado com as 

concepções políticas e sociais estabelecidas pelos Estados nas últimas décadas do século 

XX (KRAWCZYK; CAMPOS; HADDAD, 2000). 

 

A qualidade da educação nos discursos internacionais 

 O movimento neoliberal gerou impactos significativos na sociedade 

contemporânea. Esta se viu orientada por uma nova perspectiva sociopolítica, que veio a 

permear circunstanciais desdobramentos no sistema produtivo, tecnológico, financeiro e 

econômico, bem como no próprio aparato educacional. Isso estabeleceu, 

consequentemente, mudanças estruturais que se orientavam, sobretudo, pela liberdade 

de ação do capital e a livre regulação do mercado.  

Tais concepções possibilitaram desamarrar o desenvolvimento dos entraves 

estatais e da própria burocratização do setor público, sendo o mercado e o setor privado 

condicionantes para uma nova dimensão social e política que viriam a garantir, de forma 

dinâmica, a eficiência, a qualidade e a produtividade socioeconômica. Como ressaltava 

a teoria neoliberal, a crise que perpassava o mundo no referido contexto não emanava 

diretamente do sistema capitalista, e sim do aparelho estatal (PERONI, 2007) 

burocratizador, assistencialista e totalitário. 
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 De acordo com as considerações de Azevedo (2004), as políticas educacionais 

operacionalizadas na década de 1990 buscavam, através da escolarização, desenvolver a 

economia dos países, assim como, subjetivamente, sua estrutura de produção, 

tecnológica e de mercado. Nessa perspectiva, podemos destacar que as reformas 

desenvolvidas previam a permanente qualificação da mão de obra para o mercado de 

trabalho, bem como a técnica e a profissionalização.  

As políticas educacionais configuradas na década de 1990 foram notoriamente 

influenciadas pelos delineamentos econômicos e sociais propostos pelo paradigma 

neoliberal. Devemos, no entanto, salientar que a postura assumida pelos Estados se 

configurou dentro de suas especificidades políticas governamentais. Compreendendo as 

políticas públicas como o Estado em ação (HOFLING, 2001), podemos estabelecer o 

entendimento de que parte do Estado, e dos governos nele estabelecidos, a implantação 

de projetos. A peculiaridade dos projetos, assim como sua ação no que confere às 

políticas sociais, determinam, como resultado, o direcionamento ideológico e a postura 

frente ao contexto social que este Estado irá assumir. 

 Nessa perspectiva analítica, torna-se reducionista a ideia de um Estado 

meramente reprodutor de determinações internacionais. Compactuando com a 

apreciação de Azevedo (2004), as políticas públicas são ações estatais que trazem 

consigo elementos característicos e peculiares de cada sociedade em específico. Esses 

elementos, que se interligam ao campo simbólico e cultural, revelam seus valores, 

perspectivas e possíveis ações. As orientações emanadas de organismos fora do Estado 

não atingem de forma categórica e homogênea cada contexto social, os quais 

apresentam concepções políticas distintas que vêm consequentemente gerar 

recontextualizações dentro de suas particularidades históricas. 

 Entre a década de 1980 e 1990, determinados grupos e instituições 

internacionais procuraram estabelecer diretrizes econômicas para países pobres e 

subdesenvolvidos, inclusive para o Brasil. A documentação advinda desses organismos 

apresentou não somente um panorama dos países latino-americanos e caribenhos, mas 

dirigiu consecutivamente possíveis ações para a referida conjuntura educacional 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 47). Com o intuito discursivo de 

instituir medidas educacionais que melhorassem o desempenho e a qualidade da 

educação, esses organismos internacionais apontaram recomendações que vieram a 
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propiciar seu ideal de desenvolvimento econômico, além da função do aparato 

educacional. 

 Nesse processo de reformas, podemos destacar como um ponto significativo a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, no ano de 

1990. Tal conferência se apresentou como um marco referencial para as novas 

abordagens e contornos assumidos pela política educacional latino-americana, inclusive 

a brasileira. O evento teve como um de seus promotores o Banco Mundial, bem como o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD). Representantes de mais de uma centena de países se 

comprometeram em assegurar a oferta de uma educação básica de qualidade para a 

população mundial, fundamentada na ideia de satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem.  

 Com relação à qualidade da educação, o citado documento mostrava que o 

sistema educacional apresentava deficiências, sendo, portanto, inúmeros os desafios dos 

Estados Nacionais em prol do desenvolvimento da educação. A universalização da 

educação elencou-se como uma meta priorizada pela Conferência de Jomtien. O 

processo de universalização e melhoria da qualidade da educação acarretaria, de forma 

consequente, a redução das desigualdades (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 

2007). Nessa conjuntura caracterizada por disparidades regionais e certo anacronismo 

entre a evolução tecnológica, científica e determinadas realidades sociais, desdobraram-

se definições políticas que projetaram uma reorganização dos conhecimentos, 

objetivando atender às demandas políticas e econômicas do mundo capitalista e 

globalizado. 

 O Brasil, país que revelava altos índices de analfabetismo, participou como 

membro signatário e assumiu, assim, o compromisso de estabelecer mecanismos que 

viessem a aprimorar a questão do acesso à educação, combatendo o analfabetismo e, 

para isso, melhorando a qualidade da educação no país. As metas estabelecidas pelo 

Estado brasileiro frente aos pressupostos elencados na Tailândia materializaram-se no 

documento Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003). “[...] com esse plano, 

o Brasil traçava metas locais a partir do acordo firmado em Jomtien e acenava aos 
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organismos multilaterais que o projeto educacional por eles prescrito seria aqui 

implantado” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007, p. 52). 

 Seguindo a mesma tônica dos pressupostos prescritos pela Declaração de 

Jomtien, a UNESCO demonstrou preocupação com a questão da qualidade educacional, 

pois, através desta, ocorreria o respectivo desenvolvimento econômico e social dos 

países. O documento Educação: um Tesouro a Descobrir, mais conhecido como 

Relatório Delors, destaca a centralidade da educação, por concebê-la como um dos 

agentes de transformação da sociedade. Nessa perspectiva, a educação se mostraria um 

elemento promotor do desenvolvimento econômico e humano, sendo considerada 

fundamental para a inserção plena dos cidadãos frente às novas demandas do mundo 

globalizado. 

 O Relatório aponta que o contexto da contemporaneidade, caracterizado na 

circunstância pela complexificação social, poderia vir a gerar processos de exclusão e 

marginalização, caso não houvesse empenho em promover ações educacionais que 

visassem à garantia da equidade, da qualidade e do acesso ao conhecimento (DELORS, 

1998). Exigiu-se da educação, no supracitado relatório, a garantia de formação de 

qualidade condizente com as transformações sociais da referida conjuntura. Para a 

UNESCO, a educação deveria dar respostas às necessidades tecnológicas, bem como às 

de mercado. Nesse sentido, podemos expor: 

 

[…] que no decurso do período considerado e sob a pressão do progresso 

técnico e da modernização, a procura de educação com fins econômicos não 

parou de crescer na maior parte dos países. As comparações internacionais 

realçam a importância do capital humano e, portanto, do investimento 

educativo para a produtividade. A relação entre o ritmo do progresso técnico 

e a qualidade da intervenção humana torna-se, então, cada vez mais evidente, 

assim como a necessidade de formar agentes econômicos aptos a utilizar as 

novas tecnologias e que revelem um comportamento inovador. Requerem-se 

novas aptidões e os sistemas educativos devem dar resposta a esta 

necessidade […] (DELORS, 1998, p. 70-71). 

 

 A qualidade articulava-se incisivamente à concepção de qualificação da mão de 

obra e às necessidades emanadas pela conjuntura econômica evidenciada, como 

considera Azevedo (2004, p. 11) “[...] as políticas educacionais operadas mundialmente 

têm em comum a tentativa de melhorar as economias nacionais pelo laço da 

escolarização, trabalho, produtividade, serviço e mercado”.  



6 
 

Assim como o Relatório Delors, a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL) orientou ações para o campo educacional dos países periféricos, 

visando a transformações na conjuntura configurada no período. A referida Comissão 

publicou documentos que orientavam a educação frente à reestruturação produtiva que 

ordenava a economia no contexto da década de 1990. Segundo considerações 

elaboradas nas análises da CEPAL, fazia-se necessário: 

 

[...] universalizar la cobertura de la escuela primaria para que todos los niños 

adquieran las destrezas fundamentales. […] Cobertura universal y calidad de 

la educación básica [...] para que todos los que egresen de la misma 

adquieran las aptitudes necesarias para desenvolverse en la sociedad 

(CEPAL, 1996, p. 77).  

 

 As ações propostas deveriam modificar o quadro de repetência, evasão e 

analfabetismo que vinha caracterizando as diversas regiões latino-americanas. 

Processualmente, elencavam-se como metas a busca pela qualidade da educação básica 

pública e a equidade frente ao ensino privado, objetivando, assim, uma igualdade de 

condições e de formação entre os variados extratos societários. O desequilíbrio social 

era enfatizado, visto que o ensino superior se destinava quase majoritariamente às 

classes mais favorecidas (CEPAL, 1996).  

 A CEPAL se propunha a traçar linhas de ação para políticas que favorecessem, 

na América Latina, a vinculação da educação, do conhecimento e do desenvolvimento, 

em uma perspectiva muito semelhante àquelas vislumbradas nas reuniões internacionais 

antes mencionadas. Documentos como La transformación productiva con equidad 

(1990) e Educación y conocimiento: eje de La transformación productiva con equidad 

(1992) apresentavam os objetivos norteadores da Comissão Econômica para a América 

Latina e o Caribe, como o de coadunar conhecimento, competitividade e produtividade. 

Da mesma forma, podemos expor que “as proposições deste organismo vinculavam as 

reivindicações históricas de democratização da educação – expansão, equidade e 

integração – aos princípios de competitividade, desempenho e descentralização” 

(KRAWCZYK; CAMPOS; HADDAD, 2000, p. 2). A CEPAL marcava esses elementos 

como necessários para o desenvolvimento latino-americano no século XXI. 

 Nessa conjuntura de mudanças, a educação passou a ganhar foco e importância 

nas análises econômicas, sendo concebida como o eixo condutor do processo de 

produção e desenvolvimento social. Segundo considerações expressas nos documentos 
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da CEPAL, o aparato educacional apresentava-se como um elemento de significativa 

relevância, pois, através deste, perpassavam transformações de cunho tecnológico, 

científico, econômico e político.  

Podemos, da mesma maneira, considerar que concepções como a Teoria do 

Capital Humano (THC) voltaram a estar em pauta no contexto dos anos 1990. Essa 

engendrada estrutura formada a partir das concepções neoliberais integrava os 

elementos, de forma a se condicionarem ciclicamente, dependendo a qualidade, a 

competitividade e a produtividade, de forma intrínseca, da formação educacional 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2007). 

 

O Brasil da década de 1990: políticas, discursos e padrões de qualidade 

educacional no governo FHC 

 Os contornos e desdobramentos adquiridos no cenário político nacional na 

década de 1990 são profundamente influenciados por esta conjuntura internacional. 

Nesse contexto histórico e juntamente com o processo de redemocratização, 

estabeleceram-se documentos norteadores do processo educacional, como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96 e a Constituição Federal de 1988.  

A Constituição Federal do Brasil de 1988, logo em seu artigo 206, faz menção à questão 

da temática da educação, apontando a garantia de padrões de qualidade. Os mesmos 

pressupostos ficam expressos na Lei de Diretrizes e Bases, de 1996, em seus artigos 3º e 

4º. No artigo 205 da Constituição Federal, a educação ficou estabelecida como um 

instrumento de desenvolvimento da pessoa, assim como uma forma de preparo para a 

cidadania e respectiva qualificação para o trabalho. No artigo 214 da lei maior, fizera-se 

menção ao Plano Nacional de Educação, que objetiva articular o Sistema Nacional de 

Educação em regime de colaboração, a fim de conduzir uma melhoria da qualidade do 

ensino educacional brasileiro. 

 Os discursos políticos proferidos pelos governos e as ações articuladas nos 

programas e planos educacionais do período revelavam uma preocupação com os 

índices existentes. Buscava-se, contudo, uma padronização mínima de qualidade, que se 

articulasse a toda uma conjuntura política, configurada, sobretudo, no início dos anos de 

1990. Nesse sentido, concepções circunstanciais ao padrão mínimo educacional vieram 

a nortear grande parte dos documentos do período analisado.  
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Como considera José Carlos Libâneo (2012), uma das problemáticas tangentes a 

essas considerações é o fato de as necessidades básicas (mínimas) acabarem por se 

transformarem em um “[...] pacote restrito e elementar de destrezas úteis para a 

sobrevivência e para as necessidades imediatas e mais elementares das pessoas […]” 

(LIBÂNEO, 2012, p. 19). Nesse sentido, preceitos compreendidos como utilitaristas 

passam a se instituírem como eixos norteadores das demandas educacionais, gerando, 

consequentemente, uma limitação no processo de aquisição de conhecimentos para a 

formação humana. 

 O reducionismo apresentado pelo conceito de padrão mínimo, articulado e 

suprimido primeiramente na Declaração Mundial de Educação para Todos, acaba por 

originar uma visão economicista da educação, sendo esta operacionalizada de forma a 

legitimar o paradigma político e econômico vigente na referida circunstância 

(LIBÂNEO, 2012). Nesse contexto, a qualidade e o acesso à educação apresentam-se 

como pauta de governo. No entanto, esta finda em um obscurantismo ocasionado pelo 

dual objetivo do acesso educacional, assim como pelas incertezas que circunscrevem o 

âmbito do processo de aprendizagem. 

 No ano de 1995, Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência do Brasil, 

dando “continuidade à política econômica inaugurada na década de 1990, mantendo a 

abertura às exportações, o programa de privatizações de grandes empresas estatais e 

outras iniciativas, visando à inserção do país no contexto de uma economia globalizada” 

(VIEIRA, 2008, p. 171). A estabilidade adquirida com o Plano Real garantiu ao governo 

FHC bases para engendrar reformas no Estado, visando a sua modernização. Os eixos 

norteadores das políticas que permearam a citada gestão se pautaram na 

descentralização e na privatização, incutindo sobre si as concepções do sistema 

neoliberal. Segundo o historiador inglês Perry Anderson (FRIGOTO; CIAVATTA, 

2003), o governo de Fernando Henrique Cardoso pode ser compreendido como um 

neoliberalismo light, devido, sobretudo, ao processo de desregulamentação dos 

mercados, bem como à própria privatização dos serviços. 

 Com relação às análises efetuadas, podemos verificar que as reformas e ações 

políticas estabelecidas pelo governo de FHC se correlacionaram ao atendimento das 

exigências do mercado, sendo que o próprio conceito de qualidade da educação se 

apresentava coadunado a este processo. Tratando-se de política educacional, as linhas 
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de ação basearam-se nos objetivos traçados pela Conferência Mundial de Educação para 

Todos de Jomtien.  

Da mesma forma, podemos destacar que as orientações proferidas pelos 

organismos internacionais obtiveram reflexos significativos no contexto político da 

educação brasileira. Os elementos enfatizados pelo Relatório Delors e pelas obras da 

CEPAL anteriormente destacadas apresentaram-se como pautas de debate nos 

documentos educacionais do período. A reforma dos sistemas educacionais e os 

discursos em torno de objetivos como qualidade, eficiência, equidade, cidadania, 

produtividade e competitividade nortearam as ações políticas governamentais da 

chamada “Era FHC” (FRIGOTO; CIAVATTA, 2003). 

 As concepções educacionais do governo Fernando Henrique Cardoso 

materializaram-se em documentos como Mãos à obra, Brasil e Planejamento Político-

Estratégico. Os citados documentos apontavam a educação como uma das principais 

metas de governo.  

Mãos à obra, Brasil expressava que a descentralização das decisões implicava 

uma revisão do papel das atribuições das esferas de governo, refletindo-se sobre as 

formulações da educação e suas novas formas de parceria entre o Estado e a sociedade 

(VIEIRA, 2008). O referido projeto abordava questões como qualidade, gestão moderna 

do setor público, otimização da alocação de recursos, incentivo à universalização do 

então primeiro grau, além de desenvolvimento tecnológico e científico.  

 O documento Mãos à Obra, Brasil fazia menções a investimentos substanciais 

no campo educacional Esses investimentos objetivariam, consequentemente, o 

desenvolvimento tecnológico e social. O progresso científico, tecnológico e educacional 

era entendido como uma forma de possibilitar condições favoráveis de competição. O 

documento estabelecia que a reforma educacional e os respectivos estímulos à ciência e 

à tecnologia garantiriam “[...] um novo modelo de desenvolvimento, que gere empregos 

de qualidade superior, impulsione inadiáveis transformações sociais e alcance presença 

significativa na economia mundial” (CARDOSO, 2008, p. 4).  

 No título concernente à temática educacional, evidencia-se sua importância 

como propulsora do pleno exercício da cidadania e do desenvolvimento econômico. A 

educação, portanto, se mostra como um eixo motriz no processo de aquisição de novas 

tecnologias e concepções idearias da contemporaneidade.  
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Assim como as evidências diagnosticadas pela CEPAL e pelo Relatório Delors, o 

documento Mãos à Obra, Brasil apontava o cenário caótico vivenciado pelo ensino 

básico no país. O referido quadro caracterizava-se por uma conjuntura de altas taxas de 

repetência e evasão escolar, sendo que a má qualidade do ensino público e o desperdício 

financeiro se mostravam pautas de reformas (CARDOSO, 2008).  

 Outro programa articulado no governo Cardoso foi o Planejamento Político-

Estratégico (1995-1998). Assim como as demais ações circunstanciadas à política 

educacional, este enfatizou temáticas referentes a gestão, currículo, avaliação, 

desempenho e qualidade. O citado plano também salientou pautas como a modernização 

do sistema educacional e a descentralização da gestão educacional. Como prioridade 

fundamental, postulou novamente a questão do processo de universalização do ensino 

fundamental. Nesse sentido, a educação mostrou-se: 

 

[...] como um dos setores estratégicos para dar suporte ao sucesso do novo 

modelo de desenvolvimento, destaca-se a necessidade de universalizar o 

acesso à educação básica no intuito de atenuar as consequências advindas da 

baixa qualificação da mão de obra, sobretudo a elevação dos índices de 

exclusão social e a baixa produtividade e competitividade dos setores 

produtivos nacionais (CASTRO; MENEZES, 2002, p. 89). 

 

 Com base nas análises expostas por Vieira (2008), o documento acabou 

prevendo definições de conteúdos curriculares básicos, ações de caráter assistencial e 

medidas de erradicação do analfabetismo para garantir, consequentemente, a plena 

efetivação da cidadania. A articulação entre os setores público e privado também 

apresenta destaque no texto do programa. Segundo a mesma autora, ao analisar tal 

temática, no referido período o “[...] papel do MEC envolve também o setor privado e 

de que é preciso „buscar parcerias‟ com a área privada” (VIEIRA, 2008, p. 188).  

O Planejamento Político-Estratégico direcionou-se, sobretudo, ao ensino 

fundamental, visto que este detinha em si caráter obrigatório. De modo articulado com 

as esferas da União, buscou-se igualmente melhores resultados e otimização de 

recursos, inclusive com a compra de pacotes de teleaulas. No entanto, como nos aponta 

Frigotto e Ciavatta (2003, p. 108),  

 

[...] a ausência de uma efetiva política pública, com investimentos no campo 

educacional, compatíveis com o que representa o Brasil em termos de 
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geração de riqueza, vai conduzindo a medidas paliativas que reiteram no 

desmantelamento da educação pública em todos os seus níveis”.  

 

 Com vistas à melhora do contexto e da qualidade educacional, o citado governo 

criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF), uma das principais medidas que reiteraram a 

obrigatoriedade do ensino fundamental e a prioridade da sua oferta. O FUNDEF foi 

implantado, nacionalmente, em 1º de janeiro de 1998, quando passou a vigorar a nova 

sistemática de redistribuição dos recursos destinados ao ensino fundamental. 

 A política implantada com a instituição do Fundo incutiu uma nova sistemática 

de financiamento que acabou por centralizar ações em torno do ensino fundamental. 

Essa sistemática conferiu a este nível educacional parte da parcela dos recursos 

constitucionalmente destinados à educação. Segundo o artigo 212 da Constituição 

Federal, caberia à União a aplicação de 18% e, aos estados e municípios, 25% de suas 

receitas para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Com a Emenda 

Constitucional nº. 14, ficou expresso no artigo 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias a destinação de parte dos recursos dos estados, dos 

municípios e do Distrito Federal, em referência ao artigo 212 da Constituição Federal 

para a manutenção e o desenvolvimento da educação básica (BRASIL, 1988). De 

acordo com a Emenda Constitucional nº. 14, 60% dos recursos arrecadados deveriam 

ser destinados a partir de então para o ensino fundamental; desse montante, 60% seriam 

destinados ao pagamento dos professores e os outros 40% seriam gastos com itens para 

a manutenção e o desenvolvimento do ensino (PINTO; ADRIÃO, 2006). 

 O cálculo do coeficiente de distribuição dos recursos do FUNDEF teve por base 

os dados do censo escolar. Dessa forma, a distribuição dos recursos foi definida de 

acordo com o total de alunos matriculados no ensino fundamental regular. Podemos, 

assim, apontar que a criação do FUNDEF objetivou-se em: 

 

[...] uma estratégia para forçar a regularização, a correção de desigualdades 

regionais, a melhoria na visibilidade e na expansão do fluxo de recursos para 

o financiamento da educação fundamental, para com isso buscar soluções 

para a manutenção e o desenvolvimento do ensino fundamental, uma vez que 

um dos principais objetivos do FUNDEF é estimular a melhoria da qualidade 

do ensino mediante a vinculação de recursos para a capacitação e a 

valorização do magistério (CASTRO; MENEZES, 2003, p. 21). 

  



12 
 

 Diversas reformas educacionais foram promovidas no governo FHC, como a 

redefinição dos currículos, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs); o 

estabelecimento de um Conselho Nacional de Educação; a projeção de políticas 

avaliativas, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Cursos (Provão); a 

regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), principal política educacional da gestão de 

Fernando Henrique Cardoso; e a implementação da Lei de Diretrizes e Bases (LBD) nº. 

9.394/96, que tivera ainda em 1988 um processo conflituoso de tramitação, marcado, 

sobretudo, por fortes embates de caráter político e ideológico. Dentre as principais 

divergências estava o papel desempenhado pelo Estado, bem como a própria natureza 

da reforma educacional a ser implantada com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

 O governo FHC apresentou “um projeto claro em andamento, que começa a 

nascer antes mesmo da posse” (VIEIRA, 2008, p. 199) e implantou reformas de 

reestruturação da educação através de diversas medidas políticas. Focado na gestão, 

buscou na descentralização administrativa ampliar e qualificar a educação, amparado 

pelo paradigma que pairava na economia mundial dos anos 1990.  

O projeto político governamental articulado por Cardoso mostrava-se em 

consonância com o discurso internacional. Este propunha ações objetivando a 

erradicação do analfabetismo, bem como a ampliação da qualidade da escola pública. 

Articularam-se, no referido período, políticas educacionais pautadas em princípios 

como a descentralização, a privatização e a qualidade. Estes elementos acabaram por 

configurar desdobramentos particularizados no que tange a questão do acesso a 

educação e mais especificamente o sua etapa obrigatória, que no Brasil se concentrara 

no ensino fundamental (VIEIRA, 2008). O conceito de qualidade da educação acabara 

por conferir os sentidos e objetivos da sociedade da referida conjuntura, pode-se 

perceber que este esteve estritamente vinculado com suas pautas de caráter econômico e 

social, revelando-se, como um pressuposto notoriamente articulado ao contexto político 

que se evidenciara no transcorrer da década de 1990.  
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Considerações finais 

Ao longo da década de 1990, inúmeros discursos de instituições multilaterais e 

organismos internacionais acabaram por estabelecer orientações nas políticas 

educacionais brasileiras. Pautando-se em torno de concepções como equidade, 

eficiência, competitividade e formação para o trabalho, o contexto educacional acabou 

por conferir um novo desdobramento no concernente ao conceito de qualidade 

educacional. Como podemos constatar, medidas pautadas nas documentações dos 

organismos analisados viriam a promover o respectivo desenvolvimento econômico e 

de capital humano, tornando-se, consequentemente, um subsídio fundamental na busca 

pela equidade social.  

Tornou-se perceptível o intrínseco vínculo entre o padrão de qualidade 

estabelecido na década de 1990 e os princípios inferidos pela ideologia política 

dominante na referida conjuntura. A ascensão do neoliberalismo acarretou um novo 

redirecionamento econômico e social, que veio a interferir no contexto educacional. 

Princípios como liberdade individual, eficiência e qualidade passaram a se articular de 

forma incisiva nos documentos e discursos proferidos nesse contexto histórico. 

Podemos considerar que, assim como nas demais estruturas da sociedade, a educação se 

viu absorvida pelos arranjos neoliberais, que objetivaram o controle, a regulamentação e 

a busca pela qualidade associada às demandas mercantilizadas.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso articulou-se em consonância com as 

orientações proferidas internacionalmente. As políticas de caráter educacional se 

direcionaram para a etapa educacional considerada básica em Jomtien (o ensino 

fundamental). Suas prioridades se pautaram em questões tangentes ao financiamento da 

educação, com a política do FUNDEF, e suas preocupações se centralizaram na 

melhoria do padrão de qualidade do ensino, no intuito de formar mão de obra 

condizente com as novas demandas de mercado. Assim, tornariam o país mais 

competitivo no cenário produtivo. Além das transformações educacionais 

operacionalizadas pela Constituição Federal de 1988 e a lei de Diretrizes e Bases de 

1996, o período de governabilidade de FHC acabou por apresentar certa continuidade 

em seus programas políticos, incutindo da mesma forma sistemas avaliativos que 

objetivaram traçar um diagnóstico da qualidade da educação no período. 
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A temática concernente à qualidade educacional mostra-se de forma complexa e 

multifacetada, devido à conceituação camaleônica que esta possui (ESTÊVÃO, 2013), 

assim como pela miríade de possibilidades de análise que esta nos propõe. Percebemos, 

da mesma maneira, que, incutido nas ações políticas direcionadas para a qualidade da 

educação, se apresentou um macrocampo político com intencionalidades e posturas 

governamentais.  

Objetivamos estabelecer um entendimento firmado sobre um viés específico; no 

entanto, torna-se notória a percepção de novos desdobramentos analíticos. Por 

conseguinte, apontamos que o tema de nosso artigo se mostra relevante e aberto a novas 

pesquisas, sendo, portanto, um desafio compreender os processos políticos que 

permearam os discursos no âmbito nacional e internacional e tangenciaram os padrões e 

as definições de qualidade da educação na década de 1990. 
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