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Os fatos maturam na sombra; poucas mãos não vigiadas por 

nenhum controle, tecem a teia da vida coletiva, e a massa ignora 

porque não se preocupa. Os destinos de uma época são 

manipulados conforme as visões restritas, as finalidades 

imediatas, as ambições e paixões pessoais dos pequenos grupos 

ativos, e a massa dos homens ignora-os porque não se preocupa. 

Mas os fatos amadurecidos acabam por desaguar; mas a teia 

tecida na sombra acaba por se cumprir: e então parece que é a 

fatalidade a derrotar tudo e todos, parece que a história não é 

mais do que um enorme fenômeno natural, uma erupção, um 

terremoto de que todos são vítimas, quem quis ou não quis, quem 

sabia ou não sabia, quem tinha estado ativo ou indiferente. 

(GRAMSCI,1976, p. 122). 
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RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa foi investigar a atuação da Fundação Lemann (FL) nas 

políticas educacionais brasileiras, especialmente o Programa Gestão para a Aprendizagem - 

PGA nos municípios de Castro e Ponta Grossa, no Estado do Paraná. Para tanto, o capítulo 1 

problematiza a relação entre Estado e políticas educacionais, com ênfase na presença dos 

agentes privados na condução das políticas educacionais por meio das parcerias público–

privadas (PPP). Analisa, por uma perspectiva sócio histórica, as políticas municipais, com 

destaque para a discussão do não desenvolvimento de um Sistema Nacional de Ensino – SNE 

e do município como ente federado, com vistas a desvelar a emergência da atuação dos 

agentes privados no contexto municipal. Identifica os principais agentes privados presentes no 

âmbito educacional brasileiro e as pesquisas acadêmicas que discutem as PPP no âmbito 

municipal. O capítulo 2 investiga a relação entre a FL e os Organismos Internacionais, sua 

atuação no contexto brasileiro, seus principais programas voltados para o âmbito educacional 

e sua concepção de gestão educacional e de políticas de formação continuada. Por fim, o 

capítulo 3 problematiza a atuação do PGA nos municípios e estados brasileiros e, 

especificamente nos municípios de Castro e Ponta Grossa, adentrando as concepções de 

gestão educacional e políticas de formação continuada nos dois municípios. A pesquisa 

documental realizou-se com foco em 29 (vinte e nove) documentos e 37 (trinta e sete) vídeos 

emitidos pela FL e localizados por meio de seus sites, para além dos Termos de Parceria 

firmados entre a FL e os municípios de Castro e Ponta Grossa e o Edital de Seleção do PGA. 

O estudo identificou: a) há uma direção posta no Brasil de um projeto societário pautado pelas 

leis de mercado e do neoliberalismo, bem como sua consonância com o paradigma 

educacional proposto pela FL; b) a emergência da estratégia posta por meio da Terceira via e 

materializada pelas PPP, que propagam o discurso de justiça social, principalmente no âmbito 

municipal; c) a atuação da FL na educação pública brasileira está além dos programas de 

parcerias público–privadas (PPP), ela interfere nas políticas educacionais, elabora materiais 

didáticos e aperfeiçoou-se em desenvolver conferências, seminários e palestras; d) a 

concepção de políticas de formação continuada posta pela FL é pautada no discurso de 

formação voltada para a emergência de líderes e gestores de sala de aula; e) a concepção de 

gestão é a gestão por resultados, em que se propõe a lógica empresarial no âmbito escolar.  

 

Palavras-chave: Fundação Lemann, Parcerias público-privadas, Gestão e Políticas de 

Formação, Redes Municipais de Educação.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The core objective in this research was investigate the acting by Fundação Lemann (FL) on 

the Brazilian educational policies, especially the Programa Gestão para a Aprendizagem - 

PGA in Castro and Ponta Grossa towns, in the state of Paraná. Thereunto, the chapter 1 

problematizes the relation between the state and the educational policies, emphasizing the 

presence of private agents on the leading the educational policies through the public-private 

partnerships (PPP). It analyzes the municipal policies through a social historical perspective, 

highlighting the discussion about the non-development of a National System of Education - 

NSE and the municipality as federated entity, in order to unveil the emergency of private 

agents acting on the municipal context. It identifies the main private agents on the Brazilian 

educational scope and the academic researches which discusses the PPP in the municipal 

scope. Chapter 2 investigates the relation between the FL and the international organizations 

in the Brazilian context, its main programs addressed to the educational scope and its 

conception of education management and policies for continuing education. Finally, chapter 3 

problematizes the PGA acting in Brazilian towns and states in Brazilian municipalities and in 

Castro and Ponta Grossa town, getting into the conceptions about educational management 

and policies of continuous education in both municipalities. Documental research was 

performed focused on 29 (twenty nine) texts and 37 (thirty seven) issued by FL and found 

through their websites, further the Partnership contracts signed between FL and Castro and 

Ponta Grossa towns and the PGA Selection Notices. The study identified: a) there is an 

addressment placed in Brazil of a society project based on market laws and neoliberalism, as 

well as the consonance with educational paradigm proposed by FL; b) the emergency of the 

strategy placed through the Third way materialized by the PPP, which que propagate the 

discourse of social justice, especially in the municipal scope; c) The acting of FL in Brazilian 

public education is beyond the public-private partnership (PPP), it interferes in educational 

policies, elaborates textbooks and improve itself in develop conferences, seminars  and 

speeches; d) the conception of policies for continuing education proposed by FL is based on 

the discourse of training addressed to the emergency of leaders and managers from the 

classroom; e) the conception of management is the management for results, in which the 

proposal is the entrepreneurship in the school scope. 

 

Keywords: Fundação Lemann, public-private partnership, Management and training policies, 

Municipal Education Networks.   
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INTRODUÇÃO 

O processo de formação de uma determinada vontade coletiva, para determinado fim 

político, é representado não através de investigações e classificações pedantes de 

princípios e critérios de um método de ação, mas como qualidades, traços 

característicos, deveres, necessidades de uma pessoa concreta (GRAMSCI, 2016, p. 

13). 

Nesta pesquisa, partimos do pressuposto de que estamos inseridos em uma sociedade 

capitalista regida por princípios neoliberais: defesa da propriedade privada, liberdade e 

tolerância para manutenção do status quo
1
. Para além destas questões, atualmente encontra-se 

a complexidade posta na conjuntura da sociedade brasileira como a diluição de direitos 

sociais. 

A conjuntura atual da política governamental brasileira perpassa retrocessos desde o 

processo de impeachment
2
 da presidenta Dilma Rousseff do Partido dos trabalhadores – PT 

(2011-2016) e a posse de Michel Temer do Partido do movimento democrático brasileiro – 

PMDB (2016-atual). Como resultado, a correlação de forças entre as classes sociais, de forma 

geral, e entre a esfera público-privada ganhou novos contornos (ARAÚJO; PINTO, 2017, p. 

12).  

Por meio de um pacote de medidas econômicas, o governo retirou direitos básicos 

adquiridos a duros embates nos anos de exercício democrático, como exemplo, a reforma 

trabalhista Lei nº 13.467/2017 (BRASIL, 2017); e a Emenda Constitucional nº 95 (BRASIL, 

2016), que congela os gastos públicos durante vinte anos.  No discurso governamental, estas 

medidas são necessárias e urgentes para sanar a crise instalada no governo e elevar os índices 

econômicos, trazendo investimentos externos para o Brasil.    

Neste panorama, as políticas educacionais recebem destaque, sendo entendidas como 

estratégicas no movimento de contenção da crise e, apesar de serem tratadas com um discurso 

de viés progressista, seguem a mesma linha reacionária da conjuntura posta.  

A construção de direitos que foram implementados na área educacional e legitimados 

pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996), bem 

como o Plano Nacional de Educação - Lei 13.005 (BRASIL, 2014), entre outras 

regulamentações, frutos de avanços e retrocessos, estão sendo sucateados em todos os níveis 

de ensino. Outro exemplo é a Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017), sobre a reforma do Ensino 

                                                           
1
 Para Lima (2005), o liberalismo, ao longo do tempo, possuiu diferentes formas e sofreu algumas modificações 

a partir da necessidade de manter o capitalismo vivo. Neste sentido, o princípio imutável é a defesa da 

propriedade privada e a conservação do capitalismo como forma de produção. 
2
 Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment cujos trâmites duraram de 17 de abril a 31 de agosto do 

ano de 2016 e, como resultado, foi destituída do cargo. 
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Médio e o Programa Escola sem Partido. Neste prisma, destaca-se a desvalorização 

profissional, tanto nas questões salariais e planos de carreira, quanto de autonomia e 

condições de trabalho. Isto significa que este campo vem sendo disputado por distintos 

agentes e projetos societários.  

Com o discurso emitido pelo governo, tanto em pronunciamentos diretos quanto em 

propagandas midiáticas sobre o despreparo dos profissionais da educação pública, o setor 

privado torna-se um elemento competente em sua profissionalização.  

Indicado para desenvolver um tipo de educação que forme o cidadão apto a atender as 

exigências do mercado atual, na realidade é um processo de dominação da classe subalterna 

por meio de uma nova pedagogia da hegemonia
3
 (NEVES, 2005; 2010). Ou seja, um tipo de 

pedagogia que está a serviço da classe burguesa e que perpassa tanto o ensino sistematizado 

quanto a educação não formal. 

A classe burguesa, para se manter como classe hegemônica, comumente utiliza os 

aparelhos repressivos e de convencimento, neste novo cenário identificado como nova 

pedagogia da hegemonia, que emergiu a partir de 1990, desenvolveu espaços de dominação 

via convencimento realizado na sociedade civil por meio de Fundações privadas e 

Associações sem fins lucrativos-FASFIL. Com finalidades relacionadas principalmente ao 

assistencialismo, esses agentes privados, por meio de discursos carregados de filantropia e 

justiça social, disseminam a ideologia da classe dominante, formando uma determinada 

vontade coletiva. 

As FASFIL atuam em diversos âmbitos
4
, no campo educacional como um dos pontos-

chave, são as parcerias destes agentes com as redes educacionais públicas via instâncias de 

gestão, que desde o contexto de reformas na administração pública matizou o público e o 

privado por meio da publicização (BRASIL, 1995). Deste modo, emergem as propostas da 

nova administração, em que o setor público “[...] deveria adotar ferramentas de gestão do 

setor privado e, em alguns casos transferir para a gestão privada a execução de serviços 

                                                           
3
 Resultado de um trabalho coletivo que estuda o processo de dominação de classe exercido pela classe burguesa 

no Brasil a partir da década de 1990, capitaneado pela professora Lúcia Neves e realizado pelo Coletivo de 

Estudos de Política Educacional da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Oswaldo Cruz. Para 

maiores esclarecimentos, indicamos a entrevista com a professora Lúcia Neves. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Wb35ZFGvoMs>.  
4
 O Instituto brasileiro de geografia e estatística - IBGE classifica as FASFIL por grupos: 1) habitação; 2) saúde; 

3) cultura e recreação; 4) educação e pesquisa; 5) assistência social; 6) religião; 7) partidos políticos; 8) 

sindicatos, associações patronais e profissionais; 9) meio ambiente e proteção animal; 10) desenvolvimento e 

defesa de direitos; e 11) outras instituições privadas sem fins lucrativos. Mais informações em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Fundacoes_Privadas_e_Associacoes/2010/fasfil.pdf >.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wb35ZFGvoMs
ftp://ftp.ibge.gov.br/Fundacoes_Privadas_e_Associacoes/2010/fasfil.pdf
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estatais não exclusivos como educação, saúde e assistência social, almejando ganhos de 

eficiência e eficácia” (ARAÚJO; PINTO, 2017, p. 44).  

A privatização, antes realizada de forma direta e explícita, neste formato, ganha novos 

contornos e estão sendo identificadas pelas pesquisas como Parcerias Público-Privadas - PPP. 

“O conceito de público estatal e público não estatal abriu novas perspectivas para o 

empresariado: a gestão por concessão. Desta forma, aquela divisão fundamental entre o 

público e privado ficou matizada” (FREITAS, 2012, p. 386).  

Neste sentido, Pereira e Pronko (2015) indicam que essas ações de parcerias, 

atualmente, estão em concordância com a Estratégia de Educação 2020, emitida no ano de 

2000 na organização do Fórum Mundial da Educação, realizado em Dakar. Este fórum foi 

organizado por diversos organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial – BM e a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – Unesco. Esta estratégia 

possui como meta principal alcançar a Aprendizagem para Todos, indicando ênfase em um 

enfoque colaborativo. 

O banco sustenta que os governos são os principais provedores da educação básica, 

mas assinala que necessitam de “colaboradores”. Para alcançar os objetivos em 

educação, considera indispensável a confluência entre as ações de governos, 

organizações não governamentais, organismos bilaterais e multilaterais, estudantes e 

famílias, “comunidades” e grupos locais, “grupos de professores”, fundações e 

empresas privadas (PEREIRA; PRONKO, 2015, p. 128, grifo nosso). 

 

 Entendemos que as ações de PPP no âmbito educacional estão sendo pensadas de 

forma global e consistem em uma estratégia que visa à aprendizagem de todos. Neste prisma, 

indicamos que o objeto desta pesquisa é a Fundação Lemann - FL e sua atuação nas políticas 

educacionais em redes de ensino em todo o país via gestão educacional, nos municípios de 

Castro
5
 e Ponta Grossa

6
 - PR. Esta proposta incidiu, principalmente, sobre o Programa Gestão 

para Aprendizagem – PGA, atualmente conhecido como Programa Formar, e a maneira 

como se estabeleceu a PPP no âmbito dos municípios indicados, em seus aspectos históricos, 

                                                           
5
 O município de Castro está localizado na Região Centro-Sul do Estado do Paraná (Região dos Campos Gerais), 

tendo por Municípios limítrofes Carambeí, Campo Largo, Cerro Azul, Doutor Ulisses, Itaperuçu, Piraí do Sul, 

Ponta Grossa e Tibagi. População estimada 71.501 habitantes, área territorial 2.533,247 km². Informações 

acessadas no site da prefeitura e no caderno do IPARDES (2018). Mais informações em: 

<http://www.castro.pr.gov.br/>; <http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84160>.  
6
 Ponta Grossa é um município localizado no Segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais. 

Situado no centro do entroncamento rodoferroviário, torna-se importante devido a sua participação no Corredor 

de Exportação do Paraná. É possuidor do maior parque agroindustrial do Estado e integrante da Rota dos 

Tropeiros, criado pela Lei provincial nº 34 de 07 de abril de 1885, com território desmembrado de Castro. 

População Estimada 344.332 habitantes, área territorial 2.025,697 km². Informações acessadas no site da 

prefeitura e no caderno do IPARDES (2018). Mais informações em: <http://pontagrossa.pr.gov.br/acidade>; 

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84000>. Acesso em: 01 fev. 2018.  

http://www.castro.pr.gov.br/
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84160
http://pontagrossa.pr.gov.br/acidade
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=84000
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legais e políticos. O interesse em estudar o tema proposto foi sendo delineado após algumas 

situações pontuais: 

 A divulgação de uma notícia
7
 emitida no site da prefeitura de Ponta Grossa que indicava 

a parceria da FL via o PGA com o município;  

 Questionamentos que apareceram no desenvolvimento de estudos já realizados no 

Trabalho de Conclusão de Curso- TCC, sob o tema Conselho Municipal de Educação em 

Ponta Grossa; e 

 Inquietações que emergiram no estudo desenvolvido no grupo de Pesquisa Estado, 

Políticas e Gestão em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO8. Neste grupo os municípios de Castro e Ponta Grossa foram estudados e 

caracterizados em pesquisa. 

Nessa direção, a problemática central deste estudo pode ser assim apresentada: Qual a 

concepção de gestão educacional e de formação continuada presentes no PGA efetivado 

pela Fundação Lemann nos municípios de Castro e Ponta Grossa (PR)? A partir desta 

pergunta central foram emergindo outras: Em que momento histórico brasileiro as FASFIL 

começaram a atuar no âmbito educacional? Qual o contexto histórico em que emergiu as PPP, 

especificamente, na esfera administrativa municipal? Como as pesquisas acadêmicas discutem 

sobre as PPP na esfera administrativa municipal? Quais são as particularidades do projeto 

educacional proposto pela FL? Qual a sua relação com os organismos internacionais? Como a 

FL atua no contexto das políticas educacionais brasileiras da atualidade? Visto que o 

programa a qual estamos nos debruçando se chama Programa Gestão para a aprendizagem- 

PGA, por que a gestão ocupa um lugar de destaque pela FL?  

Diante dessas problemáticas, a presente pesquisa teve por objetivo geral: 

 Investigar o programa Gestão para aprendizagem, observando seu funcionamento, 

objetivos e estratégias em duas Redes Municipais de Educação do Estado do Paraná, 

Castro e Ponta Grossa. 

De forma específica, visando a: 

 Estudar e problematizar a relação entre Estado e políticas educacionais, com ênfase na 

presença dos agentes privados na condução das políticas de formação docente; 

                                                           
7
 Texto na íntegra disponível em: <http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/34738>. Acesso em: 20 mai. 2017. 

8
A valorização docente é um dos temas chaves estudados no Grupo de Pesquisa: Estado, Políticas e Gestão em 

Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, ao qual a autora do projeto está vinculada. 

Atualmente, o Grupo desenvolve pesquisas sobre os planos de carreira das regiões Sudeste e Centro Oriental do 

Paraná. Para maiores informações: <http://www2.unicentro.br/gepoge/quem-

somos/?doing_wp_cron=1494522958.8640210628509521484375 >. 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/34738
http://www2.unicentro.br/gepoge/quem-somos/?doing_wp_cron=1494522958.8640210628509521484375
http://www2.unicentro.br/gepoge/quem-somos/?doing_wp_cron=1494522958.8640210628509521484375
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 Pesquisar/compreender as políticas municipais com destaque na discussão do município 

como ente federado; 

 Verificar de que forma os documentos internacionais mais recentes orientam as políticas 

de formação continuada para as redes públicas no Brasil; 

 Investigar o programa Gestão para aprendizagem, especificamente dois programas em 

andamento nos municípios de Castro e Ponta Grossa. 

No movimento para avançar em nossos objetivos, indicamos que são inúmeras as 

perspectivas metodológicas presentes nas pesquisas em políticas educacionais no Brasil 

(SILVA; JACOMINI, 2014; MASSON, 2013), assim como um rol amplo de autores 

utilizados. Apesar deste fato, alguns pesquisadores (KRAWCZYK, 2012; MAINARDES, 

2009) ressaltam que muitas pesquisas na linha de políticas educacionais não indicam, em seus 

trabalhos, a perspectiva metodológica, ou quando indicam não as seguem coerentemente. Este 

fato corrobora para um enfraquecimento nas discussões a que se propõem as pesquisas em 

políticas educacionais diminuindo, assim, sua qualidade e veracidade. 

Destacamos a importância de um posicionamento e indicamos que o método utilizado 

para a compreensão da problemática proposta foi o materialismo histórico e dialético. Este 

método não é uma simples escolha, consiste em uma visão de mundo e perspectiva que tem 

como finalidade o implemento no processo de mudança da sociedade capitalista. Neste 

sentido, possui uma indicação revolucionária sendo desprovida de neutralidade, pois 

 

[...] não é a crítica, mas a revolução a força motriz da história e também da religião, 

da filosofia e de toda forma de teoria. Essa concepção mostra que a história não 

termina por dissolver-se, como “espírito do espírito”, na “autoconsciência”, mas que 

em cada um dos seus estágios encontra-se um resultado material, uma soma de 

forças de produção, uma relação historicamente estabelecida com a natureza e que 

os indivíduos estabelecem uns com os outros; relação que cada geração recebe da 

geração passada, uma massa de forças produtivas, capitais e circunstâncias que, 

embora seja, por um lado, modificada pela nova geração, por outro lado prescreve a 

esta última suas próprias condições de vida e lhe confere um desenvolvimento 

determinado, um caráter especial – que, portanto, as circunstâncias fazem os 

homens, assim como os homens fazem as circunstâncias (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 43). 

 

A teoria marxista ampara-se em fatos concretos, e, apesar de possuir muitas correntes, 

de acordo com Masson (2013, p. 58), existem indicações gerais da tradição marxista que 

precisam ser esclarecidas, pois ela possui propósitos específicos, como a proposição associada 

à objetividade do real (historicismo), e a transformação social e a coerência entre a visão de 

mundo do investigador e o seu compromisso político. Na presente pesquisa, a perspectiva foi 
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pautada nas investigações de Antônio Gramsci
9
. Assim, esta proposta metodológica não é 

fácil de ser concretizada. Segundo Gramsci (2016, p. 38, grifos do autor); 

O erro que se incorre frequentemente nas análises histórico-políticas consiste em 

não saber encontrar a justa relação entre o que é orgânico e o que é ocasional: chega-

se assim ou a expor como imediatamente atuantes causas que, ao contrário, atuam 

mediatamente, ou a afirmar que as causas imediatas são as únicas causas eficientes. 

Num caso tem-se excesso de “economicismo” ou de doutrinarismo pedante; no 

outro, excesso de “ideologismo”. Num caso superestimam-se as causas mecânicas; 

no outro, exalta-se o elemento voluntarista e individual.  

 

Neste sentido, explicitaremos os procedimentos metodológicos que foram 

desenvolvidos na procura por esclarecimentos perante a nossa problemática de pesquisa. 

Indicamos que, ao desenvolver a pesquisa sob este caminho metodológico, a busca por 

respostas foi marcada por algumas dificuldades, tanto no que concerne ao método, pelas 

dificuldades elencadas, quanto aos aspectos da técnica, como a aquisição de documentos para 

a análise, as quais serão explicitadas no decorrer desta introdução.  

Primeiramente elencamos algumas categorias da teoria gramsciana que nos 

propiciaram entendimento quanto ao nosso objeto de estudo: foram elas Estado
10

, sociedade 

civil e hegemonia. Para discorrer sobre estas categorias, os principais autores estudados e 

referenciados foram Marx (2010), Marx e Engels (2007) e Gramsci (1999; 2016), bem como 

seus intérpretes Gruppi (1978; 1986), Sheen (2007) e Sandri (2016).  

Indicamos que as categorias nos escritos de Gramsci se interlaçam, ou seja, não são 

tratadas de forma isolada. Isto porque, embora Gramsci tenha se preocupado em aplicar a 

metodologia da filosofia da práxis em seus escritos, ele não desenvolveu uma teoria 

metodológica de forma sistematizada. Perante esta perspectiva buscamos, no presente estudo, 

tratar as categorias elencadas perpassando todos os capítulos e discussões.  

Partimos do pressuposto de que a definição gramsciana de  

 

[...] Estado localiza nas sociedades modernas a presença de outra esfera de poder 

além do Estado stricto sensu ou sociedade política, esfera esta que Gramsci chamou 

de sociedade civil. A complexidade das relações políticas modernas, que Gramsci 

denominou de ocidentalização, fez com que esse teórico notasse que o Estado 

moderno demandava algo mais que a dominação, a coerção, a ditadura, isto é, o 

Estado moderno necessita do consenso entre governantes e governados para ser 

legítimo e esse consenso é produzido na sociedade civil (SANDRI, 2016, p. 17). 

                                                           
9
Antônio Gramsci nasceu em 23 de janeiro de 1891 em Ales e faleceu em 37 de abril de 1937. Foi o fundador do 

partido comunista da Itália, sendo um dos grandes teóricos da linha marxista. Mais informações em: 

<http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv79.htm>. Devido às limitações de tempo e de compreensão, vista a 

extensão e as dificuldades de interpretação de sua obra, os Cadernos do cárcere, escritos pelo autor durante sua 

prisão, foram a principal fonte utilizada durante a pesquisa (GRAMSCI, 1999; 2001; 2016). 
10

 Segundo Sandri (2016), a elaboração gramsciana de Estado também é chamada, por alguns autores, de Estado 

ampliado ou Estado integral. Assim, nós também optamos, por vezes, a utilizar estas expressões ao remetermo-

nos à concepção gramsciana de Estado; ou seja, sociedade política e sociedade civil. 

http://www.artnet.com.br/gramsci/arquiv79.htm
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A relação da categoria gramsciana de Estado ampliado está diretamente ligada à 

categoria sociedade civil e hegemonia, pois, em Gramsci, a sociedade civil é uma instância 

que corresponde ao Estado, lugar em que ocorre a luta por consensos travada entre as classes 

sociais, com o intuito de se manter ou conquistar a hegemonia. 

Ao problematizar a categoria hegemonia, indicamos que, etimologicamente, a palavra 

hegemonia vem do grego hegemonia, que significa comando; no dicionário é um substantivo 

feminino que indica supremacia, domínio, poder que algo ou alguém exerce em relação aos 

demais. Segundo Gruppi (1986, p. 78), Gramsci “[...] toma esse termo de Lênin, que o usou 

em 1905 justamente para indicar a função dirigente da classe operária na revolução 

democrático burguesa”. Neste sentido, o termo não está associado a um grupo específico, 

proletariado ou classe dominante: é um adjetivo que define o momento histórico em que 

determinado grupo está no comando. Desta maneira, para Bianchi (2017), o conceito de 

hegemonia implica a capacidade dirigente que um grupo social pode ter na sociedade. Uma 

crise de hegemonia seria uma crise de representação da autoridade política. Assim, em 

Gramsci (1999, p. 103-104, grifos do autor), 

A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 

“hegemonias” políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, 

depois no da política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria 

concepção do real. A consciência de fazer parte de uma determinada força 

hegemônica (isto é, a consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e 

progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. 

Portanto, também a unidade de teoria e prática não é um dado de fato mecânico, mas 

um devir histórico, que tem a sua fase elementar e primitiva no sentimento de 

“distinção”, de “separação”, de independência quase instintiva, e progride até a 

aquisição real e completa de uma concepção do mundo coerente e unitária.  

 

Após elencarmos as categorias metodológicas de análise, optamos por iniciar o nosso 

trabalho indicando estas categorias e problematizando-as em relação ao nosso objeto e estudo. 

Concomitantemente, e de acordo com nossa perspectiva metodológica, decidimos localizar 

historicamente a forma como as PPP emergiram no Brasil. Para tanto, utilizamos os estudos 

de Leher (2010), Martins (2009), Martins (2013), Neves (2005; 2010), Adrião e Peroni 

(2008), Bolanimo (2003) e Bego (2017).   

Como a esfera administrativa a qual nosso objeto de análise se encontra é a municipal, 

estudamos como ocorreram as PPP nesta esfera, historicamente. Assim, conseguimos elencar 

os pontos que impulsionaram tais parcerias. Alguns autores nos auxiliaram nas 

problematizações, como Vieira (2007), Araújo (2012; 2013), Sarmento, (2005), Saviani 

(2014) e Soares (2005).  
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Neste movimento, percebemos que o projeto societário defendido pela FL não é 

realizado de forma isolada. Assim, entendemos como importante estudar a relação da FL com 

os organismos internacionais e localizar os pontos de convergência. Para tanto, selecionamos 

dois documentos que ajudaram nas problematizações, o primeiro denominado Saindo da 

Inércia? Boletim da Educação no Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009); e o 

segundo, Aprendizagem para todos investir nos conhecimentos e competências das pessoas 

para promover o desenvolvimento (BANCO MUNIDAL, 2011).  

O primeiro documento foi selecionado pelas buscas realizadas no site da FL; e o 

segundo, no site do Banco Mundial. Neste caminho, entendemos como importante localizar as 

pesquisas que tratam das parcerias público-privadas na esfera administrativa municipal para 

percebemos as lacunas nos estudos. Com este intuito, fizemos uma pesquisa no Banco de 

Teses e Dissertação e no Portal de periódicos (Capes).  

A partir destas pesquisas e verificando suas lacunas, elencamos como essencial 

especificar o nosso objeto de estudo perante seus pares, indicando suas parcerias, ações, 

convênios e outros programas que ele estabelece. Para tanto, fizemos uma busca nos sites da 

FL (FUNDAÇÃO LEMANN, 2018a, 2018b, on-line) e de seus parceiros. Neste 

levantamento, elencamos 29 documentos, dentre eles 15 Relatórios anuais e 41 vídeos para 

análise. Neste movimento foram convergindo as categorias de análise do objeto, elencadas 

como Gestão e Políticas de formação continuada, as quais já haviam sido elencadas como 

elemento de análise na nossa problemática. Assim, para refletir sobre estas duas categorias, 

utilizamos os autores Neves (2005), Masson (2009) e D’Ávila (2013) e Sandri (2016). 

Após este percurso, para discorrer sobre o PGA de forma específica, buscamos as 

problematizações que já haviam sido realizadas no percurso do presente estudo e utilizamos 

os documentos de parceria entre os municípios de Castro e Ponta Grossa, bem como o Edital 

de seleção, o qual conseguimos no site da FL (FUNDAÇÃO LEMANN, 2018b, on-line). 

Nas questões de ordem prática, que realizamos concomitantemente, após muitas 

tentativas para ter acesso aos documentos que comprovassem a PPP entre a FL e os 

municípios pesquisados nos sites das prefeituras, e via telefone, bem como no site da FL, 

abrimos protocolos
11

 de solicitação destes documentos nas respectivas prefeituras. Na 

prefeitura de Castro, o primeiro protocolo foi aberto em 18/08/2017, com previsão para o dia 

17/09/2017. Como não houve resposta da prefeitura, abrimos outro no dia 16/03/2018. A 

prefeitura disponibilizou o documento de parceria no dia 20/04/2018. 

                                                           
11

 Os protocolos e seus respectivos ofícios encontram-se em anexo. 
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Na prefeitura de Ponta Grossa, o primeiro protocolo foi realizado em 14/08/2017 e 

indeferido no dia 26 de setembro de 2017, com a resposta de que as informações se 

encontram no site da Fundação Lemann
12

. Após conversa com a representante da FL e a 

indicação que o documento se encontrava na prefeitura, abrimos um novo protocolo no dia 

09/03/2018 e a resposta foi via telefone, de que a Secretária de Educação não havia liberado 

o documento.  

Assim, protocolamos um novo pedido no dia 18/05/2018, mencionando a Lei da 

transparência nº 12.527/2011 e as competências referentes ao ente público administrativo. Por 

fim, no dia 25/05/2018, a prefeitura de Ponta Grossa disponibilizou o documento referente à 

parceria da FL com a prefeitura. 

Este movimento, por si, já é um indicador de burocracias desnecessárias, ou não, 

criadas pelas prefeituras, visto que os documentos referentes às parcerias são de acesso 

público, e deveriam estar postos nos portais de transparência dos municípios elencados. De 

acordo com a Lei da transparência nº 12.527/2011, Art. 2º, para além de procedimentos a 

acesso que precisam ser disponibilizados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

se subordinam  

[...] às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações 

de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 

subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes 

ou outros instrumentos congêneres (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

Ao saber deste fato, entramos em contato com a consultora representante do PGA da 

FL de Ponta Grossa e Castro, que se colocou à disposição para esclarecimentos. Porém, após 

vários pedidos via e-mail
13

 de envio do projeto de pesquisa, os quais foram prontamente 

atendidos, a representante não disponibilizou nenhum documento.  

Com a consciência do risco que o método elencado impõe ao pesquisador, pois, “[...] 

para Marx o concreto é o ponto de partida, mas também o de chegada; e o percurso é 

constituído pelas abstrações, nas suas idas e vindas cada vez mais radicais em direção ao 

objeto a ser concretizado” (MICHELOTTO; LIMA, 2016, p. 117), entendemos, de acordo 

com Flach (2017, p. 168), que a 

 

[...] indisponibilidade de informações e documentos em algumas realidades colabora 

para o distanciamento da população em relação aos direitos individuais e coletivos. 

Por isso, defendemos que a disponibilização de informações e documentos deveria 

ser prática comum de todos os órgãos públicos, visto que tal ação colaboraria em um 

processo coletivo de formação, constituindo-se em princípio fundamental para o 

                                                           
12

 Cópia da resposta em anexo. 
13

 E-mails em apêndice. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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exercício da democracia e consolidação de uma cidadania governante usufruída de 

forma irrestrita por todos. 

 

Assim, após a explicitação dos procedimentos metodológicos, indicamos a forma de 

exposição da nossa pesquisa: o primeiro capítulo parte da categoria de Estado ampliado em 

Gramsci, conceituação e problematizações, bem como sua relação com as categorias de 

sociedade civil e hegemonia. Após, refletimos a relação entre Estado com as Políticas 

educacionais analisando em que momento da conjuntura das políticas educacionais brasileiras 

emergiu as PPP. Na sequência, apontamos os principais agentes privados que atuam no 

âmbito educacional e indicamos um levantamento das Teses, Dissertações e artigos que 

possuem, como foco de pesquisa, a PPP na esfera administrativa municipal. Ao final do 

capítulo, fizemos alguns apontamentos acerca dos resultados das pesquisas elencadas. 

No segundo capítulo discutimos a FL, no que concerne a sua relação com o projeto 

societário global posto pelo viés neoliberal. Para tanto, problematizamos a convergência da 

sua concepção em relação às propostas dos organismos internacionais, especialmente entre o 

Programa de Promoção da Reforma Educativa da América Latina e Caribe – PREAL e o 

Banco Mundial – BM. Após, indicamos a atuação da FL no âmbito educacional brasileiro, no 

que concerne aos seus principais programas parcerias. No último tópico deste capítulo, 

inferimos a sua concepção de políticas de formação continuada e de gestão, que foram 

problematizadas por meio dos materiais emitidos pela FL. Por fim, indicamos nosso 

posicionamento e concepção acerca da categoria gestão educacional e políticas de formação 

continuada. 

 No capítulo 3, a partir das nossas problematizações no decorrer da pesquisa e de todos 

os materiais selecionados, discutimos o Programa Gestão para a aprendizagem – PGA 

desenvolvido pela FL em parceria com municípios e estados de todo o território brasileiro. 

Após, fizemos um levantamento das principais características educacionais dos municípios de 

Castro e Ponta Grossa, e tratamos especificamente da atuação do PGA nos dois municípios. 

No último tópico deste capítulo, fizemos uma análise quanto às concepções de gestão escolar 

e de políticas de formação continuada posto no PGA, bem como a sua relação com os 

princípios do projeto educacional global, posto em curso principalmente a partir da década de 

1990.  
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CAPÍTULO 1 - RELAÇÃO ENTRE ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS: A 

PRESENÇA DOS AGENTES PRIVADOS NA CONDUÇÃO DAS POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS 

Estatolatria. Atitude de cada um dos diferentes grupos sociais em relação ao 

próprio Estado. A análise não seria exata se não se levasse em conta as duas 

formas sob as quais o Estado se apresenta na linguagem e na cultura das 

épocas determinadas, isto é, como sociedade civil e como sociedade política, 

como “auto-governo” e como “governo dos funcionários”. Dá-se o nome de 

“estatolatria” a uma determinada atitude em relação ao “governo dos 

funcionários” ou sociedade política, que, na linguagem comum, é a forma de 

vida estatal a que se dá o nome de Estado e que vulgarmente é entendida 

como todo o Estado (GRAMSCI, 2016, p. 283, grifos do autor). 

 

Neste primeiro capítulo, propomos-nos a conceituar e refletir sobre o Estado e a sua 

relação com as políticas educacionais no Brasil a partir das contribuições das ideias de 

Antonio Gramsci. Estas categorias são fundamentais para a compreensão da concepção de 

gestão educacional e de políticas de formação postas na Fundação Lemann.  

Este capítulo tem o intuito de responder as seguintes questões: Em que momento 

histórico brasileiro as FASFIL começaram a atuar no âmbito educacional? Qual o contexto 

histórico em que emergiram as PPP, especificamente na esfera administrativa municipal? 

Como as pesquisas acadêmicas discutem sobre as PPP na esfera administrativa municipal?  

Para entender o papel do Estado na PPP, indicamos seu caráter mercadológico e 

economicista, em conflito com a atribuição da oferta do ensino público e gratuito. A 

Constituição Brasileira (1988), no Artigo 55, indica que “a educação é direito de todos e dever 

do Estado e da família”. Ainda o Artigo 208, aponta algumas garantias, sendo “o acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito direito público subjetivo” (BRASIL, 1988, grifo nosso). O 

Estado é um dos pilares da PPP: é o que garante a educação como direito público e subjetivo. 

Porém, de que tipo de educação estamos falando, principalmente se levarmos em 

consideração o seu caráter de acumulação de capital?  

Nesta direção, a relação entre Estado e a Política educacional é direta, pois o conceito 

de política na modernidade reporta-se “[...] à atividade ou conjunto de atividades que, de uma 

forma ou de outra, são imputadas ao Estado moderno capitalista ou dele emanam” 

(SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 7). Ou seja, ao conceituar o Estado, 

compreendemos a sua relação com a política educacional e podemos identificar, por um 

aporte histórico, em que momento as ações de PPP emergiram no âmbito educacional. 

 Este capítulo inicia com aproximações quanto ao conceito de Estado em uma 

perspectiva gramsciana, o qual possibilita o entendimento mais aprofundado quanto à 
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organicidade da sociedade capitalista, assim como a relação entre Estado e Políticas 

educacionais. Indica, ainda, em que momento da conjuntura das políticas educacionais as PPP 

emergiram no âmbito educacional. 

Após, refletimos sobre a relação dos agentes privados na esfera administrativa 

municipal para a compreensão das questões: Por que ocorreu uma abertura desta esfera para o 

estabelecimento das PPP? Quais os aspectos legais que fundamentam as PPP nesta 

dependência administrativa? Quais os mais expressivos agentes privados que agem no âmbito 

educacional no Brasil? 

Por fim, o capítulo indica as discussões acadêmicas realizadas sobre as PPP no âmbito 

municipal, inferindo sobre algumas questões: Em quais regiões brasileiras este debate se faz 

presente? Quais conclusões emergem com a discussão das parcerias? Quais os tipos de 

parcerias são estabelecidos? Quais Institutos ou Organizações estão mais presentes? Assim, 

estes múltiplos determinantes ajudaram a localizar e nos aproximarmos do nosso objeto de 

estudo.   

1.1 RELAÇÃO ESTADO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL: 

APROXIMAÇÕES INICIAIS 

Os conceitos de Estado e de políticas educacionais, a depender da perspectiva 

epistemetodológica, possuem diferentes significados. Neste sentido, emerge a importância de 

conceituá-los no presente trabalho. Além deste fator, existe a cooptação, feita pela classe 

dominante, de algumas categorias utilizadas pela classe subalterna. Ainda, o seu uso 

estratégico por meio de desvios semânticos para a propagação da ordem capitalista torna os 

conceitos postos mais complexos.  

Entendemos que a temática das PPP está presente no tratamento das políticas sociais 

empreendidas na atualidade, devido às transformações pelas quais tais políticas passaram a ter 

a partir da disseminação dos ideais neoliberais acerca do Estado e da sociedade. No Brasil, 

este fato emerge, marcadamente, sobretudo a partir do final da década de 1980, tendo como 

finalidade respaldar o sistema capitalista, fazendo com que ele possa continuar operando sem 

obstáculos.  

Os governos do século XXI, pautados pelos pressupostos neoliberais, fazem reformas 

que mudam e descaracterizam diversas instituições, objetivando superar as crises periódicas 

do capital. A sociedade civil organizada, pelos princípios neoliberais, é chamada a participar 
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das questões sociais, principalmente educacionais, protagonizando a implementação de 

políticas. 

Deste modo, ao indicar a nossa concepção de Estado na perspectiva gramsciana, 

pontuamos que, segundo estudos das autoras Lustosa (2016) e Schlesener (2001), existem 

algumas pesquisas que utilizam o aporte gramsciano, tanto por uma perspectiva de 

pensamento liberal, quanto por uma perspectiva de cunho revolucionário. Esta questão ocorre, 

principalmente, devido a algumas dificuldades na apropriação de seus conceitos. Entre as 

principais estão a tradução do italiano para o português e a organização de sua obra
14

.  

Na vertente de cunho liberal, o Estado não é entendido de forma orgânica, mas por 

instâncias separadas, as quais seriam a sociedade civil e a sociedade política. Nesta 

interpretação, também existe a separação entre economia, política e filosofia que, ao 

problematizar a realidade, não indica a complexidade histórica e social em que o objeto está 

inserido. Nesta concepção, o Estado é entendido de maneira dividida e independente, 

principalmente nas questões econômicas, que são vistas de maneira autônoma e não como um 

âmbito do aparelho governamental.  

Neste sentido, emerge a necessidade de conceituar o chamado Estado ampliado ou 

Estado integral em Gramsci pelo presente trabalho. Situamos a sua perspectiva revolucionária, 

em que o conceito de Estado é renovado, posto que emerge a categoria sociedade civil. Em 

seus escritos, Estado, entendido como sociedade civil e sociedade política que se entrelaçam, 

abre possibilidades para a construção de um projeto socialista.  

Para Meneses (2013, p. 686), a sociedade civil entendida por Gramsci, embora 

permaneça sendo “determinações primitivas do conceito, estudadas por Marx”, não é 

entendida como aquela descrita nos “escritos juvenis de Marx”. A contribuição gramsciana e 

sua novidade heurística “é que ele ‘ampliou’ o conceito de sociedade civil”. Ao ampliar este 

conceito, não desconsiderou as determinações advindas da teoria marxista, verificando que a 

sociedade civil moderna “é uma estrutura dotada de uma nova superestrutura que não é 

Estado stricto sensu”. Ou seja, a sociedade civil se organiza e desenvolve organizações sociais 

                                                           
14

 Grande parte de sua obra foi escrita durante o período em que esteve no cárcere. Devido às dificuldades de 

escrita por motivo de doenças e pelas condições carcerárias, as obras deste período foram organizadas 

posteriormente em agrupamento temático, sendo a mais expressiva Os cadernos do Cárcere. Ela começou a ser 

escrita em 1929. Além de fragmentários em razão do processo de produção e censura, a partir de sua morte, 

suas obras sofreram interpretação e organização para publicação, conforme interesses do Partido Comunista 

Italiano - PCI e de seu organizador, Palmiro Togliatti. A versão brasileira, principalmente as traduções de 

Carlos Nelson Coutinho, também foi reorganizada conforme interesses e objetivos de edição, sem privilegiar 

ordem cronológica ou temas tratados. Estes fatos dificultam a interpretação e uso dos textos. Neste sentido. o 

conjunto da obra precisa ser observado. 
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de classe de tal modo que emergem estruturas próprias: os sindicatos, os partidos, os 

intelectuais etc. 

Assim, Gramsci parte de Marx (2010, p. 59), ao anunciar que, quando “[...] o Estado 

admite a existência de problemas sociais, procura-os ou em leis da natureza, que nenhuma 

força humana pode comandar, ou na vida privada, que é independente dele, ou na ineficiência 

da administração, que depende dele”. Estendemos que, deste modo, o Estado burguês, ao se 

desvincular dos problemas que são de sua responsabilidade, acaba por perpetuar os princípios 

neoliberais. 

Segundo Gruppi (1986, p. 26), Marx é o autor que inaugura a visão crítica da 

democracia burguesa de Estado, um pensamento que começa com o comunismo utópico pós-

revolução francesa e com a nascente da igualdade jurídica/formal. Seria uma igualdade para 

todos somente no âmbito jurídico e político, em contraposição a uma não igualdade 

econômica, de onde advém o sentido da revolução econômica e social. Esta intenciona elevar 

a igualdade formal para uma verdadeira emancipação humana
15

, a qual, com a supressão do 

Estado, mudaria o sistema atual capitalista para um novo patamar de sociabilidade, o 

comunismo. 

O autor ressalta que Marx indica a separação entre estas duas esferas, a sociedade civil 

e a sociedade política, pelo pensamento liberal. Sinaliza que Marx forneceu a teoria 

fundamental para construir uma teoria de Estado, indicando que a estrutura econômica está na 

base do fundamento do Estado e de que este nasce da luta de classes (GRUPPI, 1986). Deste 

modo, para Gramsci (2016, p. 228, grifo nosso), é “[...] preciso distinguir a sociedade civil tal 

como é entendida por Hegel e no sentido em que é muitas vezes usada nestas notas (isto é, no 

sentido de hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como 

conteúdo ético do Estado)”. 

Neste sentido, sociedade civil em Gramsci está tanto na política quanto no seio social, 

permeia a sociedade de forma integral. Logo, Estado é sociedade civil mais sociedade 

política, de forma ampliada, ele está para além de um aparelho governamental. Portanto, é no 

âmbito do Estado entendido de forma ampliada que se encontra a luta de classes, pois a 

sociedade civil pode compreender instituições que possibilitem mudanças no status quo; em 

outras palavras, é o lugar por excelência em que existe o embate pela hegemonia. Gramsci 

salienta a perspectiva do liberalismo que usa a divisão dos poderes para diminuir esta 

visibilidade de luta de classes e afirmar sua ideologia, 

                                                           
15

 “[...] por ter como fundamento o trabalho associado, ela sim constitui o patamar mais alto da liberdade 

humana” (TONET, 2007, p. 05). 
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Importância essencial da divisão dos poderes para o liberalismo político e suas 

fraquezas, pode ser resumida no princípio da divisão dos três poderes, e surge a 

fonte da debilidade do liberalismo: a burocracia, isto é, a cristalização do pessoal 

dirigente, que exerce o poder coercitivo e que, num determinado ponto, se 

transforma em casta. Daí a reivindicação popular da elegibilidade de todos os 

cargos, reivindicação que é, simultaneamente, liberalismo extremo e sua dissolução 

(princípio da Constituinte permanente, etc.; nas Repúblicas, a eleição periódica do 

chefe do Estado dá uma satisfação ilusória a esta reivindicação popular elementar) 

(GRAMSCI, 2016, p. 238-239). 

 

A participação democrática torna-se ilusória, na medida em que, na concepção liberal, 

o Estado continua dividido, principalmente nas questões econômicas, que são vistas sob a 

sociedade civil, e não no âmbito do aparelho governamental. Este indica a concepção do livre 

comércio, perpetuando, assim, os princípios liberais. Assim, a particularidade dialética da 

categoria gramsciana de Estado não distingue Estado e sociedade. Gramsci refuta a hipótese 

liberista e livre-cambista neste sentido, afirmando que esta perspectiva se baseia em um erro 

teórico (LIGUORI, 2003). Em suas palavras, a concepção liberista se baseia  

 

[...] na distinção entre sociedade política e sociedade civil, que na distinção 

metodológica é transformada e apresentada como distinção orgânica. Assim, afirma-

se que a atividade econômica é própria da sociedade civil e que o Estado não deve 

intervir em sua regulamentação. Mas dado que sociedade civil e Estado se 

identificam na realidade dos fatos, deve-se estabelecer que também o liberismo é 

uma ‘regulamentação’ de caráter estatal, introduzida e mantida por via legislativa e 

coercitiva: é um fato de vontade consciente dos próprios fins e, não a expressão 

espontânea, automática, do fato econômico (GRAMSCI, 2016, p. 47).  

 

Assim, a concepção de Estado em Gramsci baseia-se na indissociabilidade entre 

sociedade política e sociedade civil, ao considerar  

 

[...] a sociedade civil como uma instância de poder tal qual a sociedade política, 

Gramsci define o Estado como uma expressão orgânica da relação entre ambas. Com 

base nessa definição, concebemos a relação público privado como um processo 

contraditório que permeia a sociedade política e a sociedade civil.  A condição legal 

de representante do interesse público contribui para que o Estado stricto sensu seja 

alvo de disputas por classes sociais e/ou por grupos que buscam afirmar os seus 

projetos e os seus interesses pela via da legitimidade (SANDRI, 2016, p. 28, grifo 

nosso). 

 

Entendemos que a concepção de Estado ampliado em Gramsci é definida como a 

junção de organizações privadas que agem pela conquista dirigente e hegemônica no campo 

ideológico; ou seja, de persuasão da classe proletariada sobre a ordem burguesa e a sociedade 

política, Estado stricto sensu, entendida como os aparelhos governamentais repressivos de 

coerção. Assim, em seus escritos, Gramsci retoma, na Itália, os ideais marxistas, 

aproximando-se da perspectiva leninista revolucionária. O Estado em Gramsci (2016, p. 42, 

grifos do autor) 
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[...] é concebido como organismo próprio de um grupo destinado a criar condições 

favoráveis à expansão máxima desse grupo, mas este desenvolvimento e esta 

expansão são concebidos e apresentados como a força motriz de uma expansão 

universal, de um desenvolvimento de todas as energias “nacionais”, isto é, o grupo 

dominante é coordenado concretamente com os interesses gerais dos grupos 

subordinados e a vida estatal é concebida como uma contínua formação e superação 

de equilíbrios instáveis (no âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e 

os interesses dos grupos subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo 

dominante prevalecem, mas até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito 

interesse econômico-corporativo. 

 

Gramsci está em concordância com o pensamento de Marx e Engels (2007, p. 42), o 

qual indica que “[...] são as condições da dominação de uma determinada classe da sociedade 

cujo poder social, derivado de sua riqueza, tem sua expressão prático-idealista na forma de 

Estado [...]”. Significa que o Estado é resultado de um embate de interesses entre as classes, 

em que o grupo dominante faz com que seus interesses particulares tornem-se vontade geral, 

dominando por meio da coerção e do consenso.  

Entendemos Estado como uma instância que não se constitui como imparcial e 

necessária. De acordo com Marx (2010, p. 60), o Estado “[...] não pode eliminar a contradição 

entre a função e a boa vontade da administração, de um lado, e os seus meios e possibilidades, 

de outro, sem eliminar a si mesmo, [...] Ele repousa sobre a contradição entre vida pública e 

privada [...]”, ou seja, entre interesses de classe.  Deste modo, para Gramsci (2016, p. 28, 

grifo do autor), o Estado 

[...] deve ser concebido como “educador” na medida em que tende precisamente a 

criar um novo tipo ou nível de civilização. Dado que se opera essencialmente sobre 

as forças econômicas, que se reorganiza e se desenvolve o aparelho de produção 

econômica, que se inova a estrutura, não se deve concluir que os fatos de 

superestrutura devam ser abandonados a si mesmos, a seu desenvolvimento 

espontâneo, a uma germinação casual e esporádica. 

 

Entendemos que Gramsci avança no conceito de Estado, pois indica que, para a 

manutenção do capital, o Estado utiliza estratégias e um aprimoramento que ultrapassa os 

limites da coerção. Esta estratégia encontra-se na dominação pelo convencimento da classe 

trabalhadora pela classe dominante, de que o capitalismo é a forma mais indicada de 

sociabilidade. Assim, para Gramsci (2016, p. 121), “o Estado tem e pede o consenso, mas 

‘educa’ este consenso através das associações políticas e sindicais, que, porém, são 

organismos privados, deixados à iniciativa privada da classe dirigente”. São os chamados 

aparelhos utilizados para o convencimento, para o consenso da população a certo tipo de 

ideologia social. Para Gramsci, os aparelhos de hegemonia são fundamentais para o seu 

exercício, 

O exercício “normal” da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 
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equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao 

contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, 

expresso pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e associações –, os 

quais por isso, em certas situações, são artificialmente publicados (GRAMSCI, 

2016, p. 96, grifo do autor).  

 

Desta forma e de acordo com Neves (2010), o conceito de Estado ampliado em 

Gramsci permite localizar o nosso objeto de análise, a Fundação Lemann, entendida como 

uma organização privada que atua no âmbito da sociedade civil, ou seja, na arena de luta de 

classes. Em outras palavras, fazem parte do Estado capitalista os aparelhos de convencimento, 

dentre eles a igreja, a escola e a mídia, entre outros. Assim, o Estado não intenciona resolver 

os problemas sociais, mas manter e aprimorar o desenvolvimento do aparelho de produção 

econômica a favor do capital. Para tanto, a superestrutura torna-se uma instância que precisa 

ser dominada e manipulada.  

Sheen (2007, p. 6), partindo da concepção de Estado ampliado, indica que a 

diferenciação entre sociedade civil e sociedade política ocorre pela função que exercem na 

sociedade, servindo para conservar ou promover uma base social, sendo o modo de ação 

diferente nos dois âmbitos: enquanto na sociedade civil é realizado pela hegemonia, na 

sociedade política é sempre pela dominação coercitiva. Isto sinaliza que o pensamento de uma 

ação contra-hegemônica materializa-se no âmbito dos aparelhos de hegemonia, ou seja, na 

sociedade civil. 

O mesmo autor, segundo Bianchi (2017), ao relacionar o conceito de Estado ao de 

política educacional, parte da concepção de que a Política Educacional “[...] contém uma 

dimensão especificamente política que é preciso reter. Ou seja, a análise educacional deve 

apreender os aspectos referentes à questão da conquista e exercício da hegemonia
16

”. Em 

Gramsci, hegemonia implica a capacidade dirigente que um determinado grupo possui na 

sociedade (SHEEN, 2007).  

Na mesma direção, Gruppi (1978, p. 2) indica que a política é a unidade entre a teoria 

e a prática, sendo a real filosofia, pois “[...] é aquela que não apenas interpreta o mundo, mas 

que transforma o mundo com a ação”. Significa que o movimento de ação posto pela política 

faz com que ela direcione sua intenção para um determinado fim, o de manter o grupo atual 

como dirigente. Assim, 

Pode-se falar de hegemonia, no sentido de que as forças ligadas aos interesses do 

mercado, do lucro prevaleçam, no sentido de determinar um consenso, capaz de 

garantir diretrizes públicas voltadas para os interesses do capital, assim como se 

pode falar na hegemonia das forças intervencionistas, que negando a mera dinâmica 
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 Para o aprofundamento, BIANCHI, A. Minicurso sobre o pensamento político de Antônio Gramsci - Aula 

2. Vídeo, 2017. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=zxwzNZtFS7MB>.  

https://www.youtube.com/watch?v=zxwzNZtFS7MB
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do mercado, no sentido de contrariar a sua espontaneidade anárquica. Trata-se de 

hegemonia no sentido de que as tendências públicas imprimidas pelo Estado, quer 

conforme o interesse do livre mercado ou dos que propõe discipliná-lo ou suprimi-

lo, exigem um consenso e um constrangimento que só podem se efetivar com o uso 

do aparelho governamental. A luta política (hegemônica) trava-se em torno da 

ocupação dos espaços do Estado, os mecanismos de controle público (ALMEIDA; 

SILVA, 2013, p. 51).  

 

Esta luta travada constantemente faz com que nosso cotidiano, nossos direitos e nossos 

avanços, dentro do âmbito das políticas educacionais, dependam da relação de forças e dos 

espaços que a classe subalterna consiga ocupar. Sendo uma destas relações de forças, 

atualmente, as questões relacionadas às PPP. Entendemos que esta situação não é atemporal. 

Neste sentido, emerge a questão: Quando, historicamente, iniciaram estas PPP? Por que, 

principalmente no senso comum, paira a ideia de que essas PPP são positivas e indicam 

avanços?  

Entendemos que a problematização do senso comum é relevante, pois Gramsci ressalta 

que um trabalho científico 

[...] deveria partir da análise crítica da filosofia do senso comum, que é a “filosofia 

dos não-filósofos”, isto é, a concepção do mundo absorvida acriticamente pelos 

vários ambientes sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral 

do homem médio. O senso comum não é uma concepção única, idêntica no tempo e 

no espaço: é o “folclore” da filosofia e, como o folclore, apresenta-se em 

inumeráveis formas; seu traço fundamental e mais característico é o de ser uma 

concepção (inclusive nos cérebros individuais) desagregada, incoerente, 

inconsequente, conforme à posição social e cultural das multidões das quais ele é a 

filosofia (GRAMSCI, 1999, p. 114, grifos do autor). 

 

Ao trabalharmos sob a perspectiva do materialismo histórico e dialético, buscamos a 

superação do senso comum para o conhecimento científico. O trabalho sob uma teoria 

dialética indica a contradição, e “[...] só pode ser concebida em forma polêmica, de luta 

perpétua. Todavia, o ponto de partida deve ser sempre o senso comum, que é 

espontaneamente a filosofia das multidões, as quais se trata de tornar ideologicamente 

homogêneas” (GRAMSCI, 1999, p. 116).  

Neste sentido, indicamos que as PPP emergem como resultados de um projeto de 

sociabilidade neoliberal da chamada Terceira Via, que desde o final dos anos 1990 “[...] vem 

sendo o principal discurso político-ideológico a referendar a práxis hegemônica das elites 

dominantes e dirigentes do capitalismo global” (GROPPO; MARTINS, 2008, p. 216).  

O seu principal propagador foi o sociólogo britânico Anthony Giddens
17

. Este projeto, 

segundo Neves (2005, p. 15), nega o conflito de classes, indicando até uma inexistência desta 
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 Nascido em 18 de janeiro de 1938, Anthony Giddens é membro do King’s College e foi professor de 

Sociologia da Universidade de Cambridge. Foi diretor da London School of Economics and Political Science 
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divisão nas sociedades atuais. Fomenta o discurso sob os princípios da democracia formal, 

como alternância de líderes no poder, conciliação de interesses postos pelos grupos sociais, 

participação da população nas questões políticas, auto-organização, trabalho voluntário e 

ideologia de responsabilidade social das empresas. Neste sentido, omite-se a relação entre 

exploração e explorados e, consequentemente, a luta de classes. 

Assim, a terceira via é uma estratégia que visa à regulação das contradições entre o 

poder público e o privado para a manutenção do capital, em que emerge a setorização do real, 

identificada por meio de três instâncias separadas: o primeiro setor é o Estado, a esfera 

política; o segundo, o mercado, considerado a esfera privada das atividades econômicas, 

empresas que visam lucro; e o terceiro setor, a sociedade civil não estatal, empresas que não 

visam lucro e são conhecidas como Fundações, Institutos ou Associações, são as Fundações 

privadas e Associações sem fins lucrativos-FASFIL (ADRIÃO; PERONI, 2008, p. 38).  

A terceira via é, indicada por Neves (2010, p. 19), como um programa difundido “[...] 

a partir de uma nova pedagogia da hegemonia: uma educação para o consenso em torno de 

ideias, ideais e práticas adequadas aos interesses privados do grande capital nacional e 

internacional”. A relação estabelecida pela terceira via traduz-se em uma estratégia política, 

com o discurso de que seria para a contenção da crise que teria advindo do papel interventor e 

regulador do Estado.  

Esta estratégia se auto intitula, ideologicamente, para além das doutrinas de esquerda e 

de direita; porém, identificamos que este discurso é infundado. A terceira via não foi 

implementada para conter a crise, pois as crises são inerentes às sociedades capitalistas: a 

terceira via foi implementada como estratégia de manutenção do capital, para a manutenção 

da ordem social vigente.  

No âmbito das políticas educacionais, foi uma alternativa para a privatização direta e 

uma forma de disseminação da ideologia
18

 burguesa. Deste modo, a PPP é a materialização 

dos processos de privatização, estrategicamente menos perceptível para sociedade. 

 Para Gramsci (2016, p. 13), estratégia, assim como tática, está materializada em um 

plano orgânico, em que os elementos que são observados empiricamente e apresentados de 

                                                                                                                                                                                     
entre 1997 e 2003. Mais informações em: <http://editoraunesp.com.br/blog/giddens-e-sua-contribuicao-para-a-

sociologia>. 
18

 O termo ideologia tem diferentes significados, podendo representar variadas concepções. Aqui utilizamos a 

interpretação gramsciana, conforme indicado por Bottomore (2001, p. 186), quando explica que “a ideologia é 

mais do que um sistema de ideias, ela também está relacionada com a capacidade de inspirar atitudes concretas e 

proporcionar orientação para a ação. A ideologia está socialmente generalizada, pois os homens não podem agir 

sem regras de conduta, sem orientações”. 

http://editoraunesp.com.br/blog/giddens-e-sua-contribuicao-para-a-sociologia
http://editoraunesp.com.br/blog/giddens-e-sua-contribuicao-para-a-sociologia
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modo caótico no campo das ciências políticas podem “[...] ser situados nos vários níveis de 

relação de forças, a começar pela relação de forças internacionais”.  

 Assim, identificamos que a estratégia de PPP não é uma realidade posta somente no 

Brasil. Este projeto é a materialização de uma pedagogia hegemônica internacional via o 

movimento chamado Educação para Todos - EPT
19

.  

De acordo com Rabelo, Jimenez e Segundo (2015), o movimento EPT foi o início da 

materialidade desta estratégia, caracterizando-se como global, sistemática e contínua. É regido 

por princípios postos em declarações, documentos e conferências que são elaborados e 

patrocinados por organismos internacionais, os quais o Banco Mundial orienta e monitora.  

Assim, a organização burguesa para a manutenção do capital dispõe da ação dos 

intelectuais orgânicos, cuja função, para Gramsci, define-se 

[...] pela conservação ou a construção de projetos hegemônicos de classe. Nesse 

sentido, a definição e a função dos intelectuais estão organicamente ligados à 

configuração do Estado integral (composto pelas esferas da sociedade política e da 

sociedade civil) nos processos de manutenção da hegemonia dos interesses de classe 

que portam e representam. É no exercício das funções e nas ações e relações que 

mantêm com os interesses de classe no interior do “Estado integral” que os 

intelectuais são, precisamente, os funcionários que mediatizam a manutenção da 

hegemonia de determinada classe ou fração de classe, tanto pela via do consenso 

quanto pela via da coerção (DURIGUETTO, 2014, p. 291-292, grifos do autor). 

 

Atualmente, a partir de aparelhos privados de hegemonia e cooptação de intelectuais 

orgânicos, a classe dirigente desenvolve agendas sistemáticas para a manutenção capitalista. 

Os empresários, sob a bandeira da colaboração e da solidariedade, expandem os princípios de 

uma sociedade neoliberal, dentre eles, a competitividade, a individualidade e a meritocracia. 

Isto deixa mais distante uma formação humana de cunho emancipatório, capaz de 

proporcionar mudanças na sociedade. 

De forma pragmatista, o movimento EPT incentivou os governos periféricos, por meio 

das indicações nos documentos e acordos, às reformas educacionais, mediante a troca de 

recursos via Banco Mundial. Apesar do discurso de caráter progressista e inovador, possuem 

como objetivo real a expansão e reafirmação do capitalismo.  

Neste sentido, Pereira e Pronko (2015) indicam que o EPT tinha o intuito de promover 

o melhor das partes envolvidas na resolução de questões emergenciais, como a concorrência 

internacional e o acesso da sociedade aos serviços. O movimento “[...] envolveu uma extensa 

rede de organizações internacionais, a começar pela Unicef, além de outras agências do 

                                                           
19

 Para maiores esclarecimentos, consultar a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem Jomtien, 1990. Disponível em: 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
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sistema das Nações Unidas, o BM, a OCDE e outros doadores internacionais para o 

desenvolvimento” (PEREIRA; PRONKO, 2015, p. 98). 

Tal programa tem como principal interesse a universalização de um paradigma 

educacional, pautado pelas leis do mercado e do neoliberalismo. A intenção deste tipo de 

educação está para além de qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, ela se encontra 

na indução de valores que foram sendo incluídos nos sistemas educacionais periféricos.   

 De acordo com Neves (2010, p. 12), a adesão popular não se desenvolveu de forma 

pacífica, ocorreu e ocorre segundo uma coerção emitida com a ajuda de um forte componente 

educativo. Sobre esta questão, Gramsci (2016, p. 23, grifo do autor) indica que a tarefa 

educativa e formativa do Estado é  

[...] sempre o de criar novos e mais elevados tipos de civilização, de adequar a 

“civilização” e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do 

contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de 

elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade. 

 

O papel do Estado brasileiro, nesta perspectiva, foi redefinido a partir dos anos 1990, 

por medidas de regulação. No primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso - 

FHC (1995 a 1998), uma proposta de reforma do Estado foi emitida, e para isto foi criado o 

Ministério da Administração e reforma do Estado – MARE, que gerou o documento: O Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (1995), em que 

A reforma do Estado deve ser entendida dentro do contexto da redefinição do papel 

do Estado, que deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 

social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função de 

promotor e regulador desse desenvolvimento (BRASIL, 1995, p. 12). 

 

  Essas medidas de regulação indicam alterações no modo de agir do Estado, 

administrativamente, e no âmbito educacional objetiva apontar um novo significado ao 

movimento de interferência estatal, com o discurso de fundo progressista, com menos 

burocracias e com formas administrativas de teor moderno, introduzidas em outros âmbitos da 

sociedade, via globalização.  

Neste sentido, a reforma do aparelho de Estado emergiu para adequá-lo ao movimento 

neoliberal internacional, consonante com as questões postas pela globalização, para 

impulsioná-lo nas questões econômicas. Para Araújo (2013, p. 346), a globalização posta na 

atualidade não pode ser fonte única de explicação acerca das reformas, pois é preciso 

considerar a história da formação do Estado brasileiro.  

Por meio dos ajustes da reforma, ocorreu a desobrigação do Estado quanto às políticas 

públicas, principalmente as educacionais, e o seu trabalho em favor do capital, pois ajustou-se 
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às regras de mercado. E apesar de se dizer mínimo, continua “[...]extremamente presente, e 

mais, como Estado máximo para o capital. O seu caráter classista é acentuado na medida em 

que ele se retira, passando para o controle do mercado as políticas sociais” (PERONI, 2003, p. 

66-67).  

 Deste modo, existe um aparente avanço postos nos discursos de âmbito educacional, 

por meio das agências reguladores, tanto nacionais quanto internacionais. Porém, estes 

discursos servem para naturalizar as relações de poder, trazendo conformidade às classes que 

estão sendo oprimidas. Nesta proposta de reforma, o cidadão é considerado um cliente e, 

portanto, não são contempladas as políticas sociais. Reformar o Estado, de acordo com o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (1995), significa 

 

[...] transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas pelo 

mercado. Daí a generalização dos processos de privatização de empresas estatais. 

Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão importante quanto, e 

que no entretanto não está tão claro: a descentralização para o setor público não-

estatal da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, 

mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de educação, 

saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de “publicização”. 

Através desse programa transfere-se para o setor privado a tarefa da produção que, 

em princípio, este realiza de forma mais eficiente. Finalmente, através de um 

programa de publicização, transfere-se para o setor público não-estatal a produção 

dos serviços competitivos ou não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um 

sistema de parceria entre Estado e sociedade para seu financiamento e controle 

(BRASIL, 1995, p. 12-13, grifo original). 

 

 As PPP emergem no conjunto das propostas incluídas nas reformas. Elas foram 

direcionadas para uma abertura de mercado nos setores de políticas sociais e, para isto, o 

discurso de crescimento econômico e de estratégias necessárias foi propalado para a 

superação da crise, deixando ao cargo do mercado as responsabilidades que deveriam ser 

exercidas pelo Estado. A publicização indicada por Bresser-Pereira (1998, p. 70) seria um 

programa que prevê “[...] a transformação desses serviços em ‘organizações sociais’ - uma 

entidade pública de direito privado que celebra um contrato de gestão com o Estado e assim é 

financiada parcial ou mesmo totalmente pelo orçamento público”.  

Para legitimar o movimento de reforma e com o intuito de naturalizar a relação 

público-privada, vários textos foram escritos
20

, como posto no trecho abaixo: 

 

Na linguagem vulgar é comum a referência a apenas duas formas de propriedade: a 

propriedade pública, vista como sinônima de estatal, e a propriedade privada. Esta 

simplificação, que tem uma de suas origens no caráter dual do Direito - ou temos 

direito público ou privado - leva as pessoas a se referirem a entidades de caráter 

essencialmente público, sem fins lucrativos, como "privadas". Entretanto, se 

definirmos como público aquilo que está voltado para o interesse geral, e como 
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 Mais informações em: <http://www.bresserpereira.org.br/INDEX_g.asp>.  
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privado aquilo que é voltado para o interesse dos indivíduos e suas famílias, está 

claro que o público não pode ser limitado ao estatal, e que fundações e associações 

sem fins lucrativos e não voltadas para a defesa de interesses corporativos mas para 

o interesse geral não podem ser consideradas privadas (BRESSER-PEREIRA, 

1998, p. 66 e 67 grifo nosso). 

 

 Neste prisma, o papel dos professores também foi redefinido. Na indicação de Leher 

(2010, p. 44), passam a ser concebidos “como um obstáculo à eficiência do sistema”, e de 

forma pragmática, o MEC criou a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Avaliação 

Educacional – Sediae, na indicação da gestão qualidade total em educação; ou seja, o poder 

regulador do Estado desviou-se para o final das atividades docentes, em forma de Avaliações.  

Em 1997, ainda segundo Leher (2010, p. 44), novos parâmetros curriculares foram 

criados, aumentando o “controle sob o conteúdo” e definindo “competências a serem 

adquiridas”; assim, a expropriação “[...] do conhecimento docente foi uma das recomendações 

do Programa de Promoção da Reforma Educacional na América Latina e no Caribe (Preal) e 

de analistas da – Cepal”.  

 O âmbito da gestão educacional, principal ponte entre as PPP, também entrou no bojo 

das reformas. A partir da concepção do MEC, de ineficiência deste âmbito quanto às questões 

de financiamento, instituiu, a partir da Emenda Constitucional – EC nº 14/1996, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - 

FUNDEF. Como resultado, sabemos que o FUNDEF aprofundou a municipalização espúria, 

sendo uma ferramenta de política educacional com foco no ensino fundamental, de fundo 

economicista
21

. O MEC também criou o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, 

estimulando a relação nas escolas “[...] de uma pessoa jurídica de direito privado, acenando 

para uma maior interação com parceiros, como ficaria evidente nos programas de 

voluntariado (Amigos da Escola e Alfabetização Solidária, entre outros)” (LEHER, 2010, p. 

45- 46). 

Verificamos que, no decorrer da década de 1990, iniciou uma articulação de todo o 

âmbito educacional, com as reformas do Estado alinhadas às políticas de cunho neoliberal de 
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 De fato, com o Fundef, a União pode seguir se desobrigando de sua função suplementar em termos de 

financiamento do ensino fundamental. O dever da União restringia-se a complementar os recursos do Fundo, 

quando, em algum estado da Federação, o valor fosse inferior a R$ 300,00/aluno-ano (1997) e, nos anos 

seguintes, ao valor per capita definido pela Lei nº 9424/1996. Para não repassar recursos aos estados, a União 

não hesitou em burlar a lei do Fundef, corrigindo o valor do custo-aluno-ano conforme um índice inferior ao 

previsto na referida lei, o que levou a um calote da União de R$ 12,8 bilhões no período 1998 a 2002. 

Acrescente-se a isso a Desvinculação de Recursos da União (DRU), aprovada em 1994, que desvinculou 20% da 

receita de impostos, reduzindo a obrigação constitucional do governo federal de aplicação em manutenção e 

desenvolvimento de 18% para 14,4%, provocando uma perda superior a R$ 40 bilhões no período do governo 

Cardoso (LEHER, 2010, p. 46). 
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ordem global, principalmente no fomento de PPP e com princípios de cunho mercadológico 

economicista. 

Em 2005 emerge, no Brasil, um movimento composto por empresários, denominado 

Todos pela Educação-TPE, que tem sua expansão oficial em 2006, na apresentação do 

congresso Ações de Responsabilidade Social em Educação: Melhores Práticas na América 

Latina. No ano de 2007, o governo cria o Programa de Desenvolvimento da Educação - PDE, 

órgão que indica o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, materializado no 

Decreto n° 6094 (BRASIL, 2007), que versa sobre as vinte e oito metas a serem seguidas para 

que se possa alcançar, até 2022, uma educação básica de qualidade.  Para Martins (2009, p. 

26, grifos do autor), a inserção do movimento TPE na sociedade civil,  

 

[...] embora definida como “uma aliança” de esforços para o bem da nação, é, na 

verdade, uma forma inovadora de se obter consenso em torno de um projeto criado e 

dirigido pela classe empresarial. Nesse movimento, a responsabilidade social se 

afirma como referência ideológica que assegura a unidade política da “direita para o 

social” em seu trabalho de legitimação da sociedade capitalista e de um projeto 

restrito de educação para as massas. 

 

Entendemos que este projeto não se restringiu ao âmbito educacional:  foi um projeto 

societário global que ainda está em curso, e que pode ser verificado pela continuidade entre os 

governos de FHC (1995-2002) e o de Luiz Inácio Lula da Silva - Lula (2003-2010). A 

continuidade, principalmente entre as alianças que se formaram, foi posta antes mesmo da 

candidatura de Lula, por meio da Carta aos brasileiros
22

, 

 

[...] um documento-compromisso elaborado em nome de Lula da Silva poucas 

semanas antes das eleições de 2002 para fortalecer a confiança da alta finança e das 

corporações reunidas na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, na Fiesp e na 

Federação Brasileira de Bancos, entre outros grupos de interesse – confirmava que 

as inflexões na agenda, visíveis na despolitizada campanha publicitária, eram mais 

do que formais. Na Carta, Lula da Silva assumia o compromisso de manter a agenda 

macroeconômica em curso no governo Cardoso, respeitando os contratos elaborados 

no período de neoliberalismo duro. Seu ministério foi coerente com os princípios da 

Carta. Os postos-chave da área econômica foram confiados ao núcleo duro dos 

setores dominantes
23

 (LEHER, 2010, p. 53). 

 

Assim, o TPE foi a materialidade deste projeto societário global no Brasil, formado 

por líderes empresarias, tais como Fundação Lemann, Gerdau, Itaú, Rede Globo, Bradesco, 
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 Documento disponível na íntegra em: <http://www.iisg.nl/collections/carta_ao_povo_brasileiro.pdf>.  
23 Foram escolhidos, para o Banco Central, Henrique Meirelles (Banco de Boston); para a Agricultura, Roberto 

Rodrigues (liderança destacada do agronegócio); para o Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan (da Sadia, e 

representante do setor de commodities); e para a Fazenda, Antônio Palocci que, embora filiado ao PT, 

representava a ortodoxia neoliberal no governo, delegando toda a direção superior do ministério aos 

representantes da alta finança (LEHER, 2010). 

http://www.iisg.nl/collections/carta_ao_povo_brasileiro.pdf
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Unibanco, BID
24

, dentre outros
25

. Estas organizações somam esforços para forjar um tipo de 

educação balizada pelas regras de mercado: uma educação básica que busque proporcionar 

consensos para a classe trabalhadora, naturalizando a sua condição de classe.   

Verificamos que as indicações de parcerias emitidas na década de 1990 se inclinavam 

para as questões financeiras de cunho mercadológico economicista; com o TPE, as questões 

ideológicas ganham destaque. Ele pode ser acurado por meio da autora Martins (2013, p. 145-

146), em sua dissertação Movimento Todos Pela Educação: um projeto de nação para a 

educação brasileira, em que indica o TPE  

 

Como estratégia para o alcance de consenso na sociedade, o Movimento conta com 

um maciço poder de comunicação, com um respaldo técnico que sustenta suas 

afirmações e suas propostas e com um alto grau de articulação com o Estado, 

representado em seus três poderes. Isso porque, a partir desses elementos a 

apresentação dessas propostas é feita de modo a descolar o TPE da sua origem 

empresarial, ao mesmo tempo em que seu projeto busca responder a demandas 

históricas da sociedade brasileira, no que se refere à educação pública de qualidade. 

 

 A autora ressalta, ainda, que tais características de desvinculação do empresariado, 

principalmente por intermédio midiático, com o TPE, fazem com que haja um consenso social 

e uma aderência as suas propostas, pois a indicação é de uma representatividade de todos. 

Neste sentido, para Gramsci (1999. p. 449), “Conseguir convencer que ‘o mundo caminha’ 

numa certa direção significa, apenas e tão-somente, conseguir convencer sobre a 

inelutabilidade da própria ação e obter o consenso passivo para sua explicitação”. Entendemos 

que este projeto é promovido por um segmento da sociedade, o grupo da elite empresarial; 

assim, o TPE responde aos seus interesses. Ele fere, inclusive, os princípios da democracia 

burguesa
26

, visto que não há participação dos educadores em seu desenvolvimento. 

O TPE reorganiza a “[...] educação pública em torno de um projeto único em que 

pactuariam (a partir de consensos) os governos, os diferentes setores da sociedade e os 

empresários, sempre sob a liderança destes” (MARTINS, 2013, p. 60). Segundo Neves (2005, 

p. 98), um dos “polos irradiadores” destas PPP, sob o viés do TPE no governo Lula, foi entre 
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 Maiores informações em: <https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/mantenedores-e-apoiadores/>.  
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 Para um aprofundamento sobre o tema, ler a Questão meridional de Gramsci, tradução Carlos Nelson 

Coutinho. 
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 Para Décio Saes (1987), a democracia difere ao longo da história e é vinculada ao tipo de Estado vigente, 

sendo nomeada como democracias pré-burguesas (democracia antiga e democracia medieval), democracia 

burguesa e democracia socialista. A democracia burguesa é a forma de Estado em que a classe social 

exploradora (capitalistas) logra, por predominar invariavelmente no Parlamento, formalmente aberto a todas as 

classes sociais, repartir com a burocracia de Estado a capacidade de definir e implementar a política de Estado. 

Também é, correlatamente, o regime político no qual a competição partidária com vistas à conquista do controle 

do Parlamento existe, mas é dominada invariavelmente pelos partidos políticos objetivamente comprometidos 

com a conservação do capitalismo. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/mantenedores-e-apoiadores/
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a “[...] esfera municipal de poder e os mais diferentes organismos da sociedade civil que 

atuam em movimentos diversos e complementares com vistas a manter a coesão social”. 

O âmbito público da PPP a qual estamos nos debruçando, é a esfera administrativa 

educacional municipal e, neste sentido, perguntamos: Quais foram os movimentos históricos, 

legais e econômicos que propiciaram as parcerias deste âmbito específico com o setor 

privado? Alguns pesquisadores (ADRIÃO; PERONI, 2008; BOLAMINO, 2003; BEGO, 

2017) indicam, em seus estudos, que estas PPP emergem, no Brasil, como decorrência da 

Reforma Gerencial do Estado brasileiro, como já pontuado pelo presente estudo, e pelo 

processo de municipalização do Ensino Fundamental. 

Com o intuito de nos aproximarmos do nosso objeto de estudo, que visa ao 

entendimento sobre a concepção das políticas de gestão educacional presentes na FL, 

especificamente no PGA nos municípios de Castro e Ponta Grossa, no próximo tópico 

pontuamos as principais características da esfera municipal de ensino público e sua relação 

com os agentes privados.  

Para tanto, discutimos alguns aspectos históricos da constituição do Estado federativo 

brasileiro, no que concernem as competências do ente federado municipal. Para além da 

descentralização e municipalização, especialmente o não desenvolvimento de um Sistema 

Nacional de Ensino – SNE e o regime de colaboração. Após, elencamos alguns aspectos 

legais que respaldam as PPP e indicamos os principais agentes privados no setor educacional 

do Estado brasileiro. 

1.2 AGENTES PRIVADOS E A EDUCAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL 

Identificamos que a relação entre o Estado, a educação e os setores privados 

reestruturou-se, no Brasil, principalmente a partir de 1990, com a reforma gerencial. Porém, 

segundo Araújo (2013), não foi necessariamente a pressão dos organismos internacionais que 

colocou, em pauta, a municipalização no bojo das reformas; as propostas de municipalização, 

historicamente, remontam a década de 1920. “Foram sistematizadas por Anísio Teixeira nas 

décadas seguintes e refutadas por Carlos Correa Mascaro entre as décadas de 1950 e 1960” 

(ARAÚJO, 2013, p. 347). Portanto, a questão dos municípios, enquanto uma instância 

administrativa e autônoma, é um tema complexo que requer alguns apontamentos para o 

entendimento desta esfera com o âmbito privado. 

Os municípios brasileiros possuem características específicas, que implicam no âmbito 

da gestão e do financiamento de suas localidades para a realização da política educacional 
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municipal. Estas características passam pela discussão acerca da constituição legal brasileira 

enquanto república federativa, da implementação de um SNE, das discussões sobre a 

constituição histórica do munícipio enquanto ente federado (incluindo os processos de 

descentralização e municipalização) e pelo regime de colaboração. 

Oficialmente, o Brasil constitui-se como uma República Federativa em que a União, 

Estados e Municípios possuem autonomia, ao mesmo tempo em que exercem suas 

competências em regime de colaboração. A primeira Constituição republicana brasileira foi a 

de 1891, considerada o resultado de uma República repleta de contradições. “Proclamada pelo 

Exército, tendo à frente um monarquista, desde seu nascedouro esta é assinalada por conflitos 

entre deodoristas e florianistas, que representam os dois segmentos das forças militares que 

tomam o poder” (VIEIRA, 2007, p. 294). Ou seja, a república federativa brasileira emerge de 

forma complexa e patrimonialista, principalmente no que tange o ente federado municipal 

(ARAÚJO, 2013).  

O município foi reconhecido como ente federado, adquirindo consolidação de sua 

autonomia, somente pela Constituição Federal de 1988. Isto implicou tornar-se ente jurídico 

com recursos e responsabilidades próprias, organizando-se político-administrativamente.  No 

âmbito educacional, a forma de organização está posta no Artigo 30, VI e no Artigo 211 da 

CF 1988: 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 

de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006) [...] 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

[...] 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)  

[...] 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) (BRASIL, 1988). 

 

 Na mesma direção normativa, a LDB 1996 traz, em seu Artigo 11, a incumbência 

referente aos municípios: 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas 

de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;  

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;  

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;  

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino;  

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o 

ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 
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estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino.  

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. (Incluído pela Lei nº 

10.709, de 31.7.2003)  

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao sistema 

estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica 

(BRASIL, 1996). 

 

  A indicação legal em torno da organização e competência administrativa dos entes 

federados, no que concerne ao âmbito educacional, passa pela discussão da organização e 

colaboração entre seus Sistemas de Ensino. Indicamos que o século XIX marca a criação de 

SNE pelos principais países do globo. Esta organização intencionava a expansão da educação 

básica e o aumento da qualidade da oferta de ensino às massas populares, sob o ponto de vista 

do sistema capitalista. Porém, o Brasil não organizou o SNE, principalmente devido ao não 

compromisso dos governos em ofertar condições de implementação e sob a visão de não 

importância dessas questões pelas elites brasileiras (SARMENTO, 2005; SAVIANI, 2014; 

SOARES, 2005). 

Para Saviani (2014), o entendimento do significado do termo sistema é muito 

relevante para compreender o conceito de SNE e Sistema Municipal de Ensino - SME. O 

autor pontua que o termo possui significações distintas, sendo, por vezes, utilizado como 

sinônimo de rede ou de estrutura. Por exemplo, Sistema de Ensino Particular e Sistema de 

Ensino Público. Também é utilizado para designar metodologias diversas, como Sistema 

Positivo, Sistema Anglo, Sistema Montessori, entre outros.  

 Seu estudo indica que o termo sistema posto em SNE e SME está para além de um 

conjunto de elementos de um grupo, no caso escolas; existe uma intencionalidade nas ações 

que remetem ao desenvolvimento de normas próprias, no sentido de desenvolver autonomia 

aos entes envolvidos. Assim, para existir um sistema educacional, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos: “intencionalidade (sujeito-objeto), conjunto (unidade-

variedade) e coerência (interna-externa)”, além do acréscimo na educação sistematizada, a 

“formulação de uma teoria educacional” (SAVIANI, 2014, p. 13). 

 O preenchimento de todos os requisitos está condicionado ao desenvolvimento de uma 

teoria educacional, a qual embasa as ações e indica as finalidades da educação no sentido de 

qual sujeito se pretende formar. O Sistema educacional só poderá ser de caráter público na 

medida em que só ele poderá desenvolver legislações e normas internas. Neste sentido fica a 

problemática: Como emergem estas PPP nesta esfera administrativa, levando em conta o seu 

caráter eminentemente público? 
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 Saviani (2014) indica que a não organização de um SNE traduz-se em uma 

desarticulação entre as esferas administrativas, no que concerne às questões econômicas e 

ideológicas, e mesmo não sendo a raiz do problema, abrem margem para as parcerias.  

 A discussão sobre a desarticulação posta pelas esferas administrativas abre questões 

quanto às estratégias de descentralização da política governamental brasileira. Nos assuntos 

referentes à gestão educacional, a mais relevante para a conjuntura atual das PPP foi posta 

pelas regulações das reformas de 1990, como já visto. Assim, ao problematizar o termo 

descentralização, indicamos que existem 

 

[...] possibilidades dos mecanismos descentralizadores articularem-se ou não à 

perspectiva de democratização. Apesar de ser possível, a partir da década de 1980, 

associar o debate sobre os municípios àquele da democratização e descentralização, 

a emergência da organização municipal no Brasil, muito anterior a isso, se fez mais 

articulada à necessidade de centralização do poder da Coroa Portuguesa, exatamente 

na contramão de tal associação (GOUVEIA, 2008, p. 438). 

 

Neste sentido, destacamos que os obstáculos econômicos postos nos munícipios para a 

concretização das políticas se traduzem nas estratégias de descentralização da política 

governamental brasileira. Entendemos tal política como um descomprometimento do Estado 

em relação ao ensino básico. As políticas educacionais são traduzidas pela descontinuidade, 

principalmente por se tratar de um embate ideológico e político nas discussões de garantias de 

direitos sociais. 

Desde o período do Império, os municípios apesar “[...] de passarem a ser 

responsáveis pela instrução, conforme previsto em 1828 na lei de criação das Câmaras 

Municipais, não dispunham de recursos para tal empreitada” (GOUVEIA, 2008, p. 43). A 

responsabilidade das ações educacionais está atrelada, entre outras questões, às condições de 

implementação das políticas. Neste sentido, a descentralização educacional brasileira, 

historicamente, foi realizada somente no âmbito administrativo, e não econômico e financeiro.  

Com a constituição do período republicano, emergiu a chamada política dos coronéis; 

neste cenário, o descaso com a educação continuou o mesmo.  Assim, “[...] a educação ficou 

posta como um encargo não da centralização política, mas, eminentemente da 

descentralização política e administrativa, mantendo a tradição do Ato Adicional de 1834
27

” 

(ARAÚJO, 2013, p. 198). Isto significou mudanças apenas no aspecto legal, e não em maior 

                                                           
27

 Foi uma medida legislativa tomada durante a Regência Trina Permanente, contemplando os interesses dos 

grupos liberais. Alterava a Constituição de 1824 e foi uma tentativa de conter os conflitos entre liberais e 

conservadores nas disputas pelo poder político central. O texto está disponível na íntegra em: 

<http://www.planalto.gov.br/cciv il_03/leis/lim/lim16.htm>.  

http://www.planalto.gov.br/cciv%20il_03/leis/lim/lim16.htm
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autonomia local, ao que concerne aos aspectos financeiros, cabendo aos estados a 

responsabilidade pela instrução pública. Para Araújo (2013, p. 232), 

Os estudos sobre a descentralização pela via da municipalização têm indicado que os 

nós federativos constituem obstáculos expressivos ao alcance de medidas de política 

educacional com efetividade do ponto de vista da equalização das oportunidades 

educacionais. 

 

A autora indica que a autonomia municipal está vinculada à ideia da constituição 

histórica da federação brasileira. Para além dos processos de descentralização, o modelo de 

federalismo brasileiro é um dos determinantes do processo de municipalização que 

caracterizam o ensino no Brasil. Neste sentido,  

 

O que esteve em jogo quando da implantação do federalismo não era a questão do 

maior controle dos cidadãos do equilíbrio dos poderes, do contrato social ou do 

contrato federativo, mas sim, a adaptação de um modelo que serviria aos múltiplos e 

complexos interesses das elites políticas e do seu liberalismo específico. Da mesma 

forma, a incorporação da ideia da instância local, no caso brasileiro, o município, ao 

pacto federativo teve relação com a ampliação desses múltiplos complexos 

interesses por força dos processos de crescimento econômico, industrialização, 

incorporação de novos contingentes populacionais aos direitos de cidadania e às 

mudanças no perfil de Estado que de garantidor das liberdades e escolhas 

individuais passou a ser árbitro dos conflitos sociais, com o papel de organizador de 

políticas públicas (ARAÚJO, 2013, p. 234). 

 

 Percebemos que, desde a sua origem, o município foi uma instância de disputas e que 

servia aos interesses das elites. Esta característica também está posta quanto ao regime de 

colaboração vertical entre municípios, Estados e a União, indicado na CF/1988 e, 

posteriormente, na LDB/1996. Por sua dependência financeira com a esfera administrativa 

estadual, especialmente quando inexiste um SME, a União faz emergir necessidades quanto à 

implementação das políticas educacionais. 

  Identificamos o surgimento de uma proposta de fortalecimento e implementação do 

regime de colaboração por meio de Arranjos de Desenvolvimento da Educação - ADEs
28

 

(ARAÚJO, 2012), que foi realizada em 2011 pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, 

aprovado pelo Parecer nº 9 (BRASIL, 2011), esta proposta foi regulamentada pela Resolução 

nº1/2012.  O parecer indica como objetivo 

 

[...] analisar proposta de fortalecimento e implementação do regime de colaboração 

entre entes federados, basicamente entre Municípios, numa espécie de 

colaboração horizontal, mediante arranjos de desenvolvimento da educação. 

Isto significa trabalhar em rede, onde um grupo de Municípios com proximidade 

geográfica e características sociais e econômicas semelhantes, busca trocar 

experiências e solucionar conjuntamente dificuldades na área da educação, 

trabalhando de forma articulada com os Estados e a União, promovendo e 

                                                           
28

 Embora a pluralização de siglas não esteja prevista na língua portuguesa, mantivemos a grafia em razão de 
constarem em citações diretas. 
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fortalecendo a cultura do planejamento integrado e colaborativo na visão territorial e 

geopolítica (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

O Parecer recomenda uma forma de colaboração diferente da verticalizada entre União, 

Estado e Municípios. Indica a colaboração entre os municípios, de forma horizontal, e por 

proximidade geográfica. Entendemos que este movimento desvia o foco da criação de um 

SNE articulado e necessário para organização das ações administrativas e financeiras dos 

municípios, abrindo margem para as PPP. Neste sentido, Araújo (2012), em seu estudo sobre 

os ADEs como medida para que o empresariado regulamente e defina o regime de 

cooperação, indica que os ADEs postos pelo Parecer nº 9 remontam do movimento de 

elaboração do PDE via o TPE, que 

 

[...] desde 2008, em parceria com os três níveis de governo, fundações e institutos de 

empresas, deu início à operacionalização do chamado Arranjo de Desenvolvimento 

da Educação (ADE). Para o TPE, o ADE se define por um trabalho em rede, no qual 

um grupo de municípios, com proximidade geográfica e características sociais e 

econômicas semelhantes, buscam trocar experiências e solucionar conjuntamente 

dificuldades na área da educação. Os primeiros ADE’s foram operacionalizados pelo 

TPE, a partir de 2009, no Recôncavo Baiano, com o apoio do Instituto Votorantim, e 

na linha férrea de Carajás (MA), com o apoio da Fundação Vale (ARAÚJO, 2012, p. 

518). 

 

Ao analisar o Parecer e a indicação de parcerias, identificamos que o documento ressalta 

que os 

[...] ADEs, não obstante a forte característica intermunicipal, devem agregar a 

participação do Estado e União, incluindo ou não a participação de instituições 

privadas e não governamentais, tais como empresas e organizações diversas, que 

assumem o objetivo comum de contribuir de forma transversal e articulada para o 

desenvolvimento da educação em determinado território que ultrapassa as lindes de 

um só Município, sem que haja para isso transferência de recursos públicos para tais 

instituições e organismos privados (BRASIL, 2011, grifo nosso). 

 

Entendemos, em concordância com Araújo (2012), que a implementação dos ADEs 

traduz-se como uma medida que substitui o regime de colaboração, que seria posto pela 

constituição do SNE. Esse desvio retira o debate político, democrático e participativo em 

torno do tema pela indicação e implementação feita pelo modelo empresarial; neste caso, o 

empresariado ligado ao TPE. Quando o Parecer indica a parceria e a prerrogativa de que não 

necessitará de transferência de recursos públicos para tais instituições e organismos 

privados, ficam as questões: qual é a contrapartida destas parcerias? O empresariado, 

seguindo a lógica neoliberal, faria um trabalho voluntário desinteressado?  

Ainda segundo Araújo (2012, p. 524), os ADEs não se traduzem em um caso isolado, 

eles emergem em um contexto social de globalização e neoliberalismo. Neste contexto, o 

conceito de Estado-nação ficou enfraquecido, sendo substituído por uma sociedade baseada 
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em redes, o Estado-região. Assim, os ADEs emergem dos Arranjos produtivos locais – APL, 

pensados como nomenclatura para contemplar as políticas em que o Estado-nação fica 

responsável por criar ambientes favoráveis, estimulando os investimentos privados dentro de 

redes ligadas territorialmente. Isto significa o desenvolvimento de uma agenda estratégica 

tendo o local como referência única, ao mesmo tempo em que não atende suas 

particularidades. 

A ação posta pelo Parecer não se encontra isolada, ela faz parte de um projeto societário 

pensado em diferentes níveis, principalmente pela esfera econômica global. Um exemplo 

deste fato é que o BM: 

[...] não parou de promover reformas baseadas nos critérios de rentabilidade 

econômica. A preocupação pela educação como direito humano, estabelecida na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), desaparece [...] seguindo os 

princípios do capital humano, a educação é considerada, principalmente, um 

investimento fundamental socialmente produtivo e chave para o crescimento 

econômico, o desenvolvimento social e a redução da pobreza que o banco afirma 

pretender alcançar (PEREIRA; PRONKO, 2015, p. 115-116).  

 

Seguindo esta ordem, criaram-se arranjos que incidem em PPP, as quais foram 

implementadas no lugar de uma organização sistêmica legal e efetiva. Neste sentido, as 

estratégias e reformas emergentes na década de 1990, indicadas no Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado, continuam a permear os dias atuais. Para tanto, elas incluem uma 

reforma moral e ideológica com o intuito de sua naturalização. Nesta perspectiva, para 

Gramsci (2016, p. 19), uma reforma “[...] intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a 

um programa de reforma econômica; mais precisamente, o programa de reforma econômica é 

exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda reforma intelectual moral”. 

Neste contexto, os municípios, mesmo sem aporte de um SNE, após as regulamentações 

da CF 1988, ficaram respaldados legalmente para organizarem seus SME. Entendemos que 

somente a inclusão legal não basta para efetivar a organização de um SME. Como vimos, são 

necessárias condições de implementação, articulação com as outras esferas administrativas, 

elaboração de uma proposta pedagógica para além de criação e ou desenvolvimento de 

Conselho e Secretaria.  

Assim, de forma pragmática, na década de 1990, a educação das crianças até seis anos 

emerge como dever do Estado e responsabilidade do município, em que  

 

[...] devem responsabilizar-se pelo atendimento a crianças até seis anos nas creches, 

pré-escolas e ensino fundamental, tanto na zona urbana quanto rural. Essa 

vinculação com a zona rural acrescenta ao sistema municipal de educação a 

responsabilidade pelo transporte de alunos e de professores, a fim de atender às 

inúmeras povoações e populações dispersas, periféricas, das estradas vicinais e das 
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propriedades rurais, que buscam o acesso ao ensino obrigatório (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA, TOSCHI, 2012, p. 337). 

 

Araújo (2017) indica que, em decorrência do fenômeno da municipalização, para além 

da descentralização da gestão e do controle de resultado via avaliações externas, em menos de 

uma década aumentou a demanda municipal de instrução elementar. Podemos observar este 

fato na tabela a seguir:  

Tabela 1 - Matrículas do ensino obrigatório
29

 por dependência administrativa – 1991 a 2017   

ANO TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

1991 36.604.707 433.956 19.366.976 11.403.036 5.617.717 

2001 55.735.552 132.237 23.066.752 26.921.822 5.614.741 

2011 43.440.674 141.228 16.944.440 20.100.209 6.254.797 

2017
30

 X X 13.601.152 18.950.555 X 

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2001; 2003; 2011) 

Elaborado pela autora.  

 

A esfera municipal, no período de 1991 a 2001, mais que dobrou o seu número de 

matrículas, sobrecarregando os municípios. Paralelamente, observamos uma reestruturação no 

que concerne às questões de financiamento, como já enunciado, principalmente com o 

FUNDEF e o PDDE. Neste sentido, Bonamino (2003, p. 272) ressalta, nesta restruturação, a 

estabilização “[...] da tendência a redesenhar um novo arranjo federativo, derivado da 

transferência de funções, decisões e recursos educacionais do plano federal para os estados e 

municípios”. Como vimos, este novo arranjo ocorreu no plano vertical, desde a 

municipalização na década de 1990, como exposto por Bonamino; e no horizontal em 2011, 

com o Parecer nº 9, indicado pelos ADEs. Assim, para Pinto (1996, p. 11), o arranjo da 

década de 1990 indicou que 

 

Nunca Governos e empresários, esta perigosa parceria, falaram tanto sobre a 

importância do ensino para a formação de um povo apto à modernidade e à 

globalização e, não obstante, em nenhum momento de nossa história se formulou de 

forma tão consciente um projeto de desobrigação por parte do Estado de seus 

compromissos com a garantia de uma escola pública de qualidade para toda a 

população. 

 

Neste prisma, verificamos, no âmbito legal, o marco posto pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB nº 9394/1996, que pode ser considerada “[...] a estratégia mais 

importante acionada pelo novo Governo Federal para garantir a adesão dos governos locais à 

descentralização administrativa e financeira da educação fundamental” (BONAMINO, 2003, 

p. 262). Isto abriu espaço para os ADEs de 2011. 

                                                           
29

 Dados referentes às matriculas da pré-escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
30

 Os dados referentes às esferas Federal e Privada ainda não estão disponíveis no portal do Inep. 
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Todo este movimento acarretou dificuldades na esfera municipal quanto ao 

financiamento e a gestão dos seus sistemas. Na perspectiva de Soares (2005, p. 93), esta 

indicação legal aponta um descompromisso, em um primeiro momento, da União em relação 

aos Estados, no caso em relação à lei anterior, de 1961 (BRASIL, 1961)
31

, e dos Estados para 

com os municípios. Este fato ocorre porque a organização existe de forma interdependente e 

concorrente, pois não há uma organização sistêmica nacional.  

Percebemos que a discussão no âmbito das políticas educacionais, que permeia a 

organização do SNE como meio de garantia do direito à educação de qualidade estabelecido, 

vale ressaltar, na CF de 1988, na Lei nº 9.394/96 e no Plano Nacional de Educação-PNE Lei 

nº 10.172/2001, não está na pauta. Como exemplo, o debate realizado pela Conferência 

Nacional de Educação - CONAE e pelo conjunto de educadores, que se encontrou nebuloso, 

“[...] pois ora o SNE e o PNE são tomados como meios de implantar o regime de colaboração, 

ora o regime de colaboração é tomado como meio para a concretização do PNE e do SNE” 

(ARAÚJO, 2012, p. 527). Entendemos que esta desarticulação abre margem para a 

implementação das PPP. 

Neste sentido, a solução para o problema da gestão educacional na esfera municipal, 

ocasionada desde a municipalização com o aumento das matrículas, na visão de Araújo 

(2012), seriam os novos arranjos, aos quais indicam uma abertura ao empresariado. Para além 

da organização no âmbito educacional que incluiu o empresariado, indicamos o papel do 

discurso emitido pela mídia que, de maneira intencional e estratégica, naturaliza as parcerias. 

Um exemplo foi posto pela propaganda midiática dos Amigos da Escola, em que cada um tem 

que fazer a sua parte, retirando a obrigação legal do Estado. Neste sentido, para Gramsci 

(2016, p. 96, grifo do autor), 

O exercício “normal” da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao 

contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da maioria, 

expresso pelos chamados órgãos da opinião pública – jornais e associações –, os 

quais por isso, em certas situações, são artificialmente publicados.  

 

O papel do aparelho de hegemonia midiático, assim, torna-se estratégico no intento de 

um consenso em torno do tema das parcerias, naturalizando-as. Neste âmbito, as PPP são 

indicadas como provedoras do alcance de justiça social, faltando a análise de como esta 

situação está posta legalmente no âmbito escolar. Neste sentido, emerge a questão: Qual o 

amparo legal para as PPP? 
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 Documento disponível na íntegra em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm>.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4024.htm
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Para esclarecer como são tratadas as questões legais no que concerne as Fundações, 

indicamos que o atual Código Civil Brasileiro – CCB, instituído pela Lei n
o
 10.406/2002, em 

seu Art. 40, separa as pessoas jurídicas em dois grupos, a de direito público, “a União; os 

Estados; o Distrito Federal; os Territórios; os Municípios; as autarquias; as associações 

públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei”; e a de direito privado, 

consideradas “as associações; as sociedades; as fundações; as organizações religiosas; os 

partidos políticos; as empresas individuais de responsabilidade limitada” (BRASIL, 2002, 

grifo nosso). 

As FASFIL brasileiras classificam-se em associações e fundações. O CCB, ao tratar 

sobre as fundações, do Art. 62 ao Art. 69, indica que devem ser criadas por meio de escritura 

pública ou testamento, para fins de assistência social, cultura, educação, entre outros, sendo o 

seu controle de responsabilidade do Ministério Público (BRASIL, 2002). 

Neste sentido, indicamos que “[...] são diversas as ambiguidades sobre as organizações 

que compõem o terceiro setor, amalgamando estatutos jurídicos com termos que se 

constituem tão somente em convenções” (SILVA et al., 211, p, 45). Com o intuito de 

esclarecimentos, indicamos o quadro abaixo. 

Quadro 1 - Diferenças entre Associação e Fundação - 2005 

ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO 

Constituída por pessoas. Constituída por patrimônio, aprovado previamente pelo 

Ministério Público. 

Pode (ou não) ter patrimônio inicial. O patrimônio é condição para sua criação. 

A finalidade é definida pelos associados. A finalidade deve ser religiosa, moral, cultural ou de 

assistência, definida pelo instituidor. 

A finalidade pode ser alterada. A finalidade é perene. 

Os associados deliberam livremente. As regras para deliberações são definidas pelo instituidor 

e fiscalizadas pelo Ministério Público. 

Registro e administração são mais simples. Registro e administração são mais burocráticos. 

Regida pelos artigos 44 a 61 do Código Civil. Regida pelos artigos 62 a 69 do Código Civil. 

Criada por intermédio de decisão em assembleia, 

com transcrição em ata e elaboração de um 

estatuto. 

Criada por intermédio de escritura pública ou testamento. 

Todos os atos de criação, inclusive o estatuto, ficam 

condicionados à prévia aprovação do Ministério Público. 

Fonte: Ordem dos Advogados do Brasil (2005, p. 09-10). Organizado pela autora. 

Verificamos que a principal diferença entre Associação e Fundação consiste na regência 

do Ministério Público nas Fundações, bem como a condição do patrimônio para a sua criação. 

No final de 2014, um estudo
32

 realizado pela Secretaria – Geral da Presidência da República 

apontou que são 303 mil o número de organizações da sociedade civil, sendo a maioria, 90%, 

constituídas por associações civis sem fins lucrativos (ABCR, 2015).   

                                                           
32

 O estudo não se encontra disponível nos sites da União. Deste modo, ancoramo-nos nos dados do documento 

As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 2010 (BRASIL, 2012). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.406-2002?OpenDocument
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Este dado indica um aumento em relação a um total de 290, 7 mil indicados pelo 

documento intitulado As Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil 

2010 (BRASIL, 2012), realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 

Identificamos, a partir deste último estudo, as unidades de FASFIL referentes ao âmbito 

educacional, sistematizado na tabela a seguir.  

Tabela 2 - Unidades locais das fundações privadas e associações sem fins lucrativos - Brasil - 2010 

Classificação das entidades sem 

fins lucrativos 

Número de unidades locais das fundações privadas e 

associações sem fins lucrativos 

Total Percentual 

Educação infantil 2 193 0,8 

Ensino fundamental 4 475 1,5 

Ensino médio 2 107 0,7 

Educação superior 1 395 0,5 

Estudos e pesquisas 2 059 0,7 

Educação profissional 531 0,2 

Outras formas de 

educação/ensino 

4 904 1,7 

Grupo 4: Educação e pesquisa 17 664 6,1 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas (2010). Elaborado pela autora
33

. 

 Apesar da percentagem não ser significativa, 6,1%, o total de 17.664 é expressivo, 

sendo a concentração referente ao ensino fundamental e outras formas de educação. Este dado 

está em consonância com nossos estudos, em que uma das estratégias de regulação, desde a 

década de 1990, era com vistas à estruturação da Educação Básica, desde o fomento da EPT 

até a Aprendizagem para Todos. 

Para ser classificada como FASFIL, o documento aponta cinco critérios:  1. “Ser 

privadas não integrantes do aparelho de Estado”; 2. “Sem fins lucrativos”, que não distribuem 

excedentes, não visando lucro; 3. “Legalmente constituídas”; 4. “Capazes de gerenciar suas 

próprias atividades”; e 5. “Voluntárias”, que podem ser constituídas livremente por qualquer 

grupo de pessoas (BRASIL, 2012).   

Entendemos, assim como Mezarobba (2017, p. 221), que o empresariado no Brasil, 

procurando dar consistência em suas ações, começou “[...] a criar organizações que dessem 

homogeneidade em suas práticas. Assim, foram criadas as fundações e institutos que 

arregimentavam várias empresas num projeto só”. Com o intuito de ilustrar essas 

organizações, listamos os principais Institutos, Fundações e Grupos de educação do Brasil. 

 

 

                                                           
33

 Mais informações em: <ftp://ftp.ibge.gov.br/Fundacoes_Privadas_e_Associacoes/2010/pdf/tab02.pdf>. Acesso 

em 05 de set. 2017. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Fundacoes_Privadas_e_Associacoes/2010/pdf/tab02.pdf
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Quadro 2 – Principais Institutos de Educação Brasil – 2018  

INSTITUTOS PARCEIROS PROGRAMAS 

Instituto Ayrton 

Senna 

Itaú; Itaú-card; Lide/Educação-Grupo de líderes empresariais; P&G; 

Allianz; Coelba; Cosern; Celpe; Neoenergia; Droga Raia; Editora 

Mol; Fundação Wolkswagen; Suzano Papel e Celulose; EMS-sua 

saúde merece; Kallas mídia com; EL-English Life; ACCENTURE; 

Instituto Natura; EAZ-Participações; BOEING; CCR; BCG-The 

Boston Consulting Group; Cinépolis; Microsoft; IAMAR – Instituto 

Alair Martins; CITI- Foundation; CCR; SAP; Dinamize; Galzerano; 

Regispel; Serasa Experien; Schio- Agropecuária; Cepera; AGC-

vidros sem limites; Petbril; Zendesk; Compactor; Kidy; Perflex; 

Money Gram; Pearson; PBKIDS-brinquedos; FEDEX-express; 

Lopes Supermercados; Sanhidrel-engekit; UBS; Grupo Versani e 

Sardrini; Super Bac;  RV ímola; KIA; Integration; Instituto Tim; 

INNOVA; Tradição; BNP Paribas; Castrol; Atacadão; Cielo; Amil; 

Cologate Palmolive; Safran; Nelson Willians; OR Consultoria; RG 

mídia; A.branco; Cia de cenários; Dotz; D’color; Inteligente; IPSOS 

Brasil; Machado, Meyer, Sendacz e Opice advogados; Mellita; 

Mesquita, Ribeiro e Jucá advogados; Miguel consultoria jurídica; 

Multiplus; Peixoto e Cury Associados; Social Comics; Think Cell; e 

Vivo. 

1. Educação 

Integral;  

2. Edulab21;  

3. Alfabetização 

para a vida; e 

4. Programação 

na escola. 

Instituto 

Germinare–

Escola de 

Negócios 

- J&F Investimentos - Banco JBS. - Vigor. - Eldorado Celulose. -

Banco Original. - Oklahoma e Floresta Agropecuária. - Canal Rural.  

- Flora. - Symrise – Always inspiring more. - Jaguar Plasticos. - 

Bemis – Latin América. - Facchini. - Lew Lara TBWA - Grupo 

EBR. - KPMG. - Ápice. - Mercer Marsh – Benefícios. - Furukawa. - 

Rhoss Print. - Dea! Design e Arquitetura. - Unimed. - MGE – 

Transportes. - Ponto & Vírgula. - Transportadora Lagoínnha. - 

Tanquímica. - Stepan. - W3net. - Fact tecnologia. - Linktel. - 

Lunasa. - Banco Volkswagen. - Caminhões Volkswagen. - Claro. - 

HP. - Klabin. 

Escola de 

Negócios 

Fonte: Intituto Ayrton Senna (2010) e Instituto Geminare (s.d.). Organizado pela autora.  

O Instituto Ayrton Senna - IAS
34

 foi criado em 1994, após a morte de Ayrton Senna e 

é presidido pela irmã do piloto. É formado por um conselho consultivo com vários setores da 

sociedade empresarial, tanto de nível nacional quanto internacional. As pesquisadoras Peroni 

e Comerlatto (2017), ao analisarem a parceria entre sistemas públicos de educação básica e o 

IAS, indicam que esta análise implica, assim como já discorrido pelo presente texto, na 

consideração ao contexto de redefinição do papel do Estado.  

Esta redefinição está inserida em um movimento maior do capitalismo, em que suas 

principais estratégias para superação da crise são “[...] o neoliberalismo, a globalização, a 

reestruturação produtiva e a Terceira Via. Essas estratégias acabaram redefinindo as fronteiras 

entre o público e o privado” (PERONI; COMERLATTO, 2017, p. 114).  

 Para além das parcerias, identificamos que várias empresas, institutos e fundações 

procuraram criar suas próprias escolas. Assim, o Instituto Germinare – Escola de Negócios
35

 

foi fundado em 2009, em São Paulo, por um poderoso holding brasileiro, o J&F 

                                                           
34

 Mais informações em: <http://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br.html.>.  
35

 Mais informações  em: <http://www.escolagerminare.org.br/>.   

http://institutoayrtonsenna.org.br/pt-br.html
http://www.escolagerminare.org.br/


53 

 

Investimentos da família Batista. De acordo com Mezarobba (2017), tem a pretensão de 

preparar executivos empresariais a partir do final da infância e início da adolescência. 

Segundo o autor, esta escola objetiva preparar os alunos sob a ideologia da família Batista, ou 

seja, para atender o interesse privado dos proprietários. 

Quadro 3 - Principais Fundações de Educação Brasil- 2018 

FUNDAÇÕES PARCEIROS PROGRAMAS 

Fundação 

Abrinq 

A Fundação Abrinq conta com centenas de parceiros 

financeiros e institucionais, doadores como pessoas 

físicas e jurídicas. A quantidade desses parceiros é 

muito grande, até mesmo para registrar neste espaço. 

1 - Projeto Construindo Saberes;  

2 - Projeto Creche para Todas as 

Crianças;  

3 - Escola no Campo.  

4 - Projeto Ciranda do Aprender 

Fundação 

Lemann 

Patrocinada por Jorge Paulo Lemann, sócio da 3G 

Capital Partners. 

Estão listados no capítulo 2 

Fonte: Fundação Lemann (s.d.) e Fundação Abrinq (s.d.). Organizado pela autora. 

A Fundação Abrinq é uma entidade de classe de representação oficial da indústria e do 

setor de brinquedos, e objetiva cuidar e defender os legítimos interesses da classe em todos os 

fóruns, nacionais e internacionais (ABRINQ, s.d.).  

Segundo Neves (2005), esta Fundação iniciou suas atividades, primeiro como um 

departamento, para depois emergir como uma organização. Tornou-se referência por, no 

contexto da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, implantar concepções 

ideológicas de cunho moral sobre a responsabilidade social empresarial. Assim, a Fundação 

Abrinq “[...] deixava de ser um simples departamento da Abrinq para ser um órgão ampliado 

para o qual convergiam as forças do campo empresarial em torno de uma agenda política 

inovadora, jamais registrada na história da classe burguesa brasileira” (NEVES, 2005, p. 158).  

Entendemos que esta Fundação serviu de exemplo para outras que emergiram 

posteriormente, principalmente devido ao apoio da mídia e o discurso moral no seio da 

sociedade civil, conseguindo sua aprovação. Porém, existem contradições entre este discurso 

e suas ações. Um exemplo é que a Fundação Abrinq, ao mesmo tempo em “[...] que apoia o 

fim da exploração das crianças e dos adolescentes, também defende a exposição dos jovens do 

campo em contato com os agrotóxicos e transgênicos” (MEZAROBBA, 2017, p. 223). Esta 

exploração ocorre por meio de sua parceria com a Syngenta e o seu Projeto da Escola no 

Campo. 

A Fundação Lemann aparece na tabela das Fundações e em outras, assim, 

localizaremos nosso objeto no final dos apontamentos feitos pelo intermédio dos quadros. 

Indicamos o Grupo de Institutos e Fundações de Empresas – GIFE, que se denomina uma 

organização sem fins lucrativos que reúne associados de origem empresarial, familiar, 

independente ou comunitária, e que investem em projetos de finalidade pública. Nascido 
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como grupo informal em 1989, foi instituído como Grupo de Institutos, Fundações e 

Empresas em 1995, por 25 organizações
36

. A seguir, listamos as principais, Instituições e 

Fundações que compõem o GIFE. 

Quadro 4 - Grupo de Institutos Fundações e Empresas – GIFE: Parceiros e Projetos – 2018  

GRUPO GIFE PARCEIROS PROJETOS 

INSTITUIÇÃO 

- Insper; - Inspirare; - Instituto 3M; - Instituto ABCD; - Instituto 

Abramundo; - Instituto Alair Martins – IAMAR; - Instituto Alana; - 

Instituto Alcoa; - Instituto Algar; - Instituto Arapyaú;  - Instituto 

Arcor do Brasil; - Instituto Arrendodar; - Instituto Avon; - Instituto 

Ayrton Senna; - Instituto BM&FBovespa; - Instituto BRF; - Instituto 

C&A; - Instituto Camargo Correa; - Instituto Clima e Sociedade; - 

Instituto Coca-Cola Brasil; - Instituto Criança é Vida; - Instituto 

Cyrela; - Instituto de Cidadania Empresarial; - Instituto Desiderata; - 

Instituto Ecofuturo; - Instituto EDP; - Instituto Elizabetha Randon; - 

Instituto Embraer; - Instituto Equipav; - Instituto Estre; - Instituto 

Eurofarma; - Instituto Grupo Boticário; - Instituto Grupo Pão de 

Acúcar; - Instituto Holcim; - Instituto InterCement; - Instituto 

Invepar; - Instituto Itaú Cultural; - Instituto Jama; - Instituto Jatobás; 

- Instituto Júlio Simões; - Instituto Lina Galvani; - Instituto Lojas 

Renner; - Instituto Natura; - Instituto Net Claro Embratel; - Instituto 

Paulo Montenegro; - Instituto Península; - Instituto Positivo; - 

Instituto Renault; - Instituto Sabin; - Instituto Samuel Klein; - 

Instituto Souza Cruz; - Instituto Triunfo; - Instituto Unibanco; - 

Instituto Votorantim; - Instituto Walmart; - Intel; - Matos Filho; -  

1. Congressos 

GIFE; 

2. SINAPSE; 

3. Censo GIFE; 

4. Painel GIFE de 

Transparência; 

5. Indicadores 

GIFE de 

governança; 

6. Pesquisa de 

Remuneração total; 

e 

7. Sustentabilidade 

econômica da OSC. 

Microsoft; - Monsanto; - Oi Futuro; - Pinheiro Neto Advogados; - 

Roche; - Santander; - SAP Brasil; - Serasa Experian; - SITAWI 

Finanças do Bem; - Tecnisa; - TIM Brasil; - TV Globo; - UBS; - 

União Marista do Brasil; - United Way Brasil. 

 

FUNDAÇÃO 

- Accenture; - Aldeias Infantis SOS; - Associação Citi Esperança; - 

Banco Bradesco; - Banco J. P. Morgan; - BASF; - BG Brasil; - Brazil 

Fundation; - CCR; - ChildFund Brasil: Fundação para Criança; - 

Childhood Brasil; - Cielo; - FTD Educação; - Affonso Brandão 

Hennel (FABH); - Fundação Amazonas Sustentável; - Fundação 

André e Lúcia Maggi; - Fundação Aperam Acesita; - Fundação 

Arcelor Mittal Brasil; - Fundação Arymax; - Fundação Avina; - 

Fundação Banco do Brasil; - Fundação Bradesco; - Fundação Bunge; 

- Fundação Cargill;  - Fundação CSN; - Fundação Educar DPaschoal; 

- Fundação FEAC; - Fundação Ford; - Fundação Grupo Boticário; - 

Fundação Iochpe; - Fundação Itaú Social; - Fundação John Deere; - 

Fundação José Egydio Setúbal; - Fundação José Silveira; - Fundação 

Lamb Watchers; - Fundação Lemann; - Fundação Maria Cecília de 

Souto Vidigal; - Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho; - Fundação 

Nestlé Brasil; - Fundação Odebrecht; - Fundação Oftalmológica Dr. 

Rubem Cunha; - Fundação Otacílio Coser; - Fundação Projeto 

Pescar; - Fundação Roberto  

A Marinho; - Fundação Romi; - Fundação Semear; - Fundação SM; - 

Fundação Stickel; - Fundação Telefônica Vivo; - Fundação Tide 

Setubal; - Fundação Vale; - Fundação Via Varejo; - Fundação Victo 

Civita; - Fundação Volkswagen; - Gerdau; - 

Fonte: Gife (2010). Organizado pela autora. 

 

                                                           
36

 Mais informações em: <https://gife.org.br/quem-somos-gife/>. 

https://gife.org.br/quem-somos-gife/
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 O Gife é resultado “[...] do salto qualitativo da ‘filantropia empresarial’ à 

‘responsabilidade social empresarial’, é a primeira e, provavelmente, uma das melhores 

expressões da mudança burguesa sobre educação política na contemporaneidade” (NEVES, 

2005, p. 153). Isto se traduz em uma nova ação do empresariado, de forma organizada e 

articulada.  

Esta articulação ocorre devido às ações realizadas de maneira uniforme e por uma 

quantidade expressiva de associados, mesmo não abarcando todas as Fundações e Institutos 

do país. O projeto deste grupo segue os princípios propostos pelo neoliberalismo, que vem 

sendo realizado de forma global, pois “[...] uma grande parcela dos seus patrocinadores são 

empresas transnacionais que fazem o mesmo no mundo todo. O grupo procura ter o mais alto 

controle sobre as ações dos seus associados e seus resultados” (MEZAROBBA, 2017, p. 226).  

Este controle é realizado por pesquisas realizadas pelo Grupo: elas possuem o intuito 

de elencar as necessidades de novos procedimentos, é o chamado censo GIFE. Neste sentido, 

existe uma fusão de empresas, Institutos e Fundações que se organizam em prol de um projeto 

realizado globalmente, o qual possui o intuito de manutenção de uma determinada classe 

como dirigente.  

Como forma de entendimento da complexidade das organizações e para nos 

aproximarmos da totalidade das parcerias, assim como seu grau de importância na articulação 

com o nosso objeto de estudo, que é a FL e, principalmente, o PGA, listamos os 

patrocinadores e programas dos Parceiros da Educação e do Todos pela Educação. 

Quadro 5 - Parceiros da Educação: parceiros e foco – 2018  

PARCEIROS DA 

EDUCAÇÃO 

PARCEIROS FOCO 

EMPRESAS E 

EMPRESÁRIOS  

 

AFZ Participações Ltda.; Ana Maria Diniz; Andrea Pinheiro e 

Newton Simões; Associação Instituto V5; Associação Parceria 

Empresa Escola; Associação Sustentare; Aurora Importadora; 

Banco Itaú; Bresco; CMOC Brasil; Comgás; Cury Construtora; 

Cyrela; Empresários da Vila Nova Conceição; Expresso 

Itamarati; Expresso Maringá do Vale/Glarus; Fundação Iochpe; 

Fundação Lucia & Pelerson; Penido – FLUPP; Fundação 

Waldemar B. Pessoa; Grupo Iguatemi; Grupo Pereira; Iguatemi 

Alphaville; Instituto Carlyle; Instituto Cyrela; Instituto FEFIG; 

Instituto Gol; Instituto Qualidade de Ensino; João e Aline 

Miranda; Lobo de Rizzo; Machado Meyer Sendacz e Opice 

Advogados; Mauá Capital; Razac Trading; Sertarding; Tecnisa; 

Tozzini Freire e Echoenergia; Viação Itamaraty; Viação 

Piracicabana - Praia Grande/Glarus; Viação Piracicabana - 

Santos/Glarus; Vivian Orni; e Walter Schalka. 

 

A Parceiros da 

Educação identifica 

escolas públicas que 

necessitam e têm interesse 

em estabelecer parceria. A 

empresa ou o empresário 

escolhe uma das escolas 

cadastradas pela Parceiros 

da Educação ou seleciona 

a área geográfica em que 

pretende atuar para que 

seja feito um 

levantamento de escolas 

interessadas em formar 

parceria. Possui como 

foco atuar na Educação 

Básica pública. 

INSTITUCIONAl 

 

Foconeti; Alumni; Conselho Britânico; Consulado dos EUA; 

Consulado de Israel; Fundação Lemann; Inteligência 

Relacional; MGov; e Singularidades.  

Fonte: Parceiros da Educação (s.d.). Organizado pela autora. 

https://www.britishcouncil.org.br/
http://portuguese.saopaulo.usconsulate.gov/
http://embassies.gov.il/sao-paulo/Pages/default.aspx
http://www.fundacaolemann.org.br/
http://www.inteligenciarelacional.com.br/
http://www.inteligenciarelacional.com.br/
http://www.mgovbrasil.com.br/
http://www.institutosingularidades.edu.br/
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Para além de promover parcerias entre empresas e o âmbito público, os Parceiros da 

Educação, por meio de programas, apoia o governo na adoção de políticas públicas 

consistentes que promovam a qualidade da educação pública. Assim emerge a questão: Qual 

o conceito de qualidade da educação pública permeia estas políticas? Com quais finalidades?  

Neste sentido, a gestão educacional “[...] é fortemente influenciada pela ideologia de 

que o mercado é parâmetro de qualidade, o que leva muitos sistemas públicos a buscarem 

parceria com instituições que vendem produtos com a promessa de qualidade” (ADRIÃO; 

PERONI, 2008, p. 115). Ou seja, para além de um projeto de Educação, temos produtos, aqui 

entendidos como formação continuada dos professores, formação de gestores, programas de 

gestão, apostilamentos, etc., que por si só trariam qualidade. Assim, indicamos o último 

quadro que trata sobre o TPE. 

Quadro 6 - Todos pela Educação: Mantenedores/Parceiros e Programa – 2018  

TODOS PELA EDUCAÇÃO PROGRAMA 

MANTENEDORES 

Fundação Bradesco; Itaú 

Social; Fundação 

Telefônica – VIVO; 

Instituto Unibanco; Itaú – 

BBA; Fundação Lemann; 

Instituto Pennsula; Instituto 

Natura; Milú Villela e 

Marcelo Kishimoto. 

Dentre as principais ações do movimento estão as 5 

Metas: 1. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; 

2. Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos; 3. 

Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano; 4. 

Todo jovem de 19 anos com Ensino Médio concluído; e 

5. Investimento em Educação ampliado e bem gerido 

5 Bandeiras: 

Melhoria da formação e carreira do professor; Definição 

dos direitos de aprendizagem; Uso pedagógico das 

avaliações; Ampliação da oferta de Educação Integral; e 

Aperfeiçoamento da governança e gestão. 

5 Atitudes: 

Valorizar os professores, a aprendizagem e o 

conhecimento; Promover as habilidades importantes para 

a vida e para a escola; Colocar a Educação escolar no dia 

a dia; Apoiar o projeto de vida e o protagonismo dos 

alunos; e Ampliar o repertório cultural e esportivo das 

crianças e dos jovens. 

PARCEIROS 

ABC,; Moderna; Fundação 

Santillana; Friends; BID – 

Banco Interamericano de 

Desenvolvimento; PATRI- 

Políticas públicas; 

Fundação Roberto 

Marinho; e Falconi; J. 

Walter Thompson Brasil 

Fonte: Organizado pela autora
37

. 

 

O movimento TPE, como já discorrido no presente texto, faz parte de um projeto 

global que emergiu nos anos 1990 e que intencionava a diluição e alteração dos conceitos de 

público e privado. Assim, destacamos que 

[...] a participação simultânea em instituições de natureza tão diversa confere ao TPE 

capilaridade, legitimação, e uma circulação e compartilhamento de suas ideias e 

ideais, como a defesa da filantropia, voluntariado, responsabilidade social 

empresarial, colaboração e corresponsabilidade, tanto junto às instâncias decisórias 

no interior do aparelho do Estado, como no conjunto da sociedade, contribuindo, 

dessa forma, para a criação e consolidação de consensos (MARTINS, 2013, p. 43). 

  

                                                           
37

 Disponível em: <https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/mantenedores-e-apoiadores/>. Acesso 

em: 11 de mar. 2018. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/mantenedores-e-apoiadores/
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Deste modo, indicamos a ligação da FL com as organizações listadas, a qual está 

disposta no quadro a seguir: 

Quadro 7 - Principais organizações a qual a Fundação Lemann participa – 2018  

 

 

FUNDAÇÃO LEMANN 

ORGANIZAÇÕES 

Está na lista das Principais fundações de educação Brasil 

Todos pela educação – TPE  

Parceiros da educação 

Grupo de institutos fundações e empresas – GIFE 

Fonte: Sistematizado pela autora. 

Observamos que os projetos desenvolvidos por essas organizações são complexos, 

visto que suas parcerias são estabelecidas por Fundações, Instituições e Grupos de diversas 

naturezas. Assim, antes de nos aproximarmos das particularidades da FL frente as parcerias e 

ao seu projeto educacional, problematizaremos, no próximo tópico, como estão sendo 

discutidas as PPP no âmbito acadêmico. Esta problematização ocorre no tocante as PPP na 

esfera administrativa municipal, no intuito de localizar o nosso objeto de estudo no âmbito da 

produção acadêmica.  

1.2.1 Revisão de literatura: Parcerias público-privadas no âmbito municipal 

Entendendo que as PPP ocorrem em diferentes esferas administrativas e que a nossa 

problemática se encontra no âmbito municipal, surgiu a questão: Como o meio acadêmico 

trata as PPP nesta esfera administrativa? Com o intuito de entender esta problemática, fizemos 

uma pesquisa utilizando os descritores: Agentes privados, Parceria público-privada e 

Parceria público-privado, na seção de Educação, permitindo a localização de respectivamente 

153, 266 e 35 trabalhos, em um total 454.  Após a leitura dos resumos, foram selecionados 16 

trabalhos, cujo conteúdo possui aproximação com a temática proposta por esta dissertação. 

Concomitantemente, realizamos uma busca de trabalhos no Portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, em que seguimos os 

descritores: Agentes privados, Parceria público-privada e Parceria público-privado. A 

pesquisa permitiu a localização de respectivamente 70, 45 e 7 trabalhos. Após análise de seus 

resumos, selecionamos 4 artigos. Assim, em uma visão geral, o total de trabalhos 

selecionados está disposto no quadro 8, na página seguinte. 
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Quadro 8 - Trabalhos publicados sobre PPP – 2018: visão geral  

 

 

 

Total 

Artigo 04 

Dissertação 10 

Tese 06 

Geral 20 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 

 Indicamos que as Teses e Dissertações selecionadas foram desenvolvidas depois da 

plataforma sucupira, a partir de 2013. Estes trabalhos tiveram como objetivo de análise 

problematizar e discutir a relação público-privada, o que pode ser identificado de forma geral 

por meio de seus títulos, no quadro a seguir. 

Quadro 9 - Trabalhos publicados por ano/categoria relação PPP – Brasil – 2018 

Ano Categoria Quantidade Título 

2007 Artigo 01 A análise do programa “Bolsa Creche” no município de Piracicaba/SP. 

2010 Artigo 01 Comparação entre os sistemas de gestão privados adotados pelos 

municípios de São José dos Campos e Cosmorama. 

2011 Artigo 01 Adoção de Sistema de Ensino Apostilado em Ipeúna, SP. 

2012 Artigo 01 Breve retrato da atuação dos Grupos Empresariais Objetivo, COC e 

Positivo nos municípios do estado de São Paulo. 

 

 

2013 

Tese 01 O Programa Gestão Nota 10 do Instituto Ayrton Senna e a Educação em 

Santarém-PA 

 

 

Dissertação 

 

 

02 

Formação continuada de professores e a municipalização do ensino: O 

processo de parceria entre municípios e sistemas privados de ensino no 

Polo 20 da UNCME-SP. 

Projeto "Educação Repaginada" de Salto/SP: contradições de uma 

alternativa à adoção de "sistemas privados de ensino". 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

Dissertação 

 

 

02 

Parceria Público/Privada em Educação: análise do Projeto Alfabetizar 

com Sucesso/Programa Circuito Campeão no município de Surubim/PE. 

A prática do Instituto Ayrton Senna na rede pública municipal de 

educação em São José dos Pinhais/PR. 

 

 

 

Tese 

 

 

 

03 

A Parceria Público-Privada do Instituto Ayrton Senna e a prefeitura 

municipal de Benevides-Pa: entre os desafios (pro)postos e os limites da 

realidade. 

A organização do trabalho pedagógico na escola e o sistema apostilado 

de ensino: estudo de caso. 

A lógica do mercado na Educação pública municipal – a parceria 

público-privada em Catalão/Goiás. 

 

2015 

 

Dissertação 

 

01 

A oferta educacional na educação infantil: um estudo dos 

conveniamentos em municípios pequenos do interior paulista. 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

Tese 

 

02 

A cogestão dos Centros de Educação Infantil ‘Nave-mãe’: uma parceria 

público privada analisada 

Parceria público-privada em educação: arranjos de educação em 

municípios do Vale do Jequitinhonha e a Fundação Vale. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação 

 

 

 

 

 

 

05 

A participação das instituições não governamentais na gestão da escola 

pública: uma análise do Programa "Nave-Mãe" no município de 

Campinas-SP. 

Matrícula obrigatória na educação infantil: impactos no município de 

Santa Maria – RS. 

O projeto autonomia carioca: parceria público-privada no ensino 

fundamental do município do Rio de Janeiro (2010-2014). 

Formação docente e educação a distância no município de Água Branca-

AL: limites e possibilidades de superação. 

Educação infantil e as relações público-privado no município de 

Campinas: o programa Naves-Mãe. 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 
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 A partir da leitura dos resumos, apontamos os seguintes questionamentos: Que 

temáticas e objetivos foram contemplados nas pesquisas sobre as PPP nestes trabalhos? Que 

resultados foram explicitados? É possível destacar lacunas nesses estudos?   

Neste sentido, para organizar a exposição, os trabalhos foram sistematizados em três 

grupos. O primeiro trata das pesquisas sobre as PPP no que concerne aos materiais didáticos e 

apostilamentos, conforme o quadro 10.  

Quadro 10 - Trabalhos: PPP Apostilamento/Material Didático – 2018 

Objeto de estudo Área (s)  Metodologia Resultados Apontados 

Parceria entre a 

Secretaria Municipal 

de Educação de 

Catalão/GO com a 

Editora Positivo 

Ltda. 

Educação: 

Tese 

Revisão de literatura, 

levantamento e análise 

documental, entrevistas 

semiestruturadas e a 

utilização de questionários.  

Internalização e naturalização de que 

tudo que envolve a Educação pública 

pode ser convertido em bens e produtos 

comercializáveis. Fetichização dos 

produtos, serviços e tecnologias 

educacionais. 

Ações de formação 

continuada de 

professores em 

municípios que 

compraram materiais 

apostilados de 

sistemas de ensino 

privados no Polo 20 

da UNCME-SP. 

Educação: 

Dissertação 

Dois momentos: 1) 

levantamento de dados 

educacionais dos municípios 

investigados, nos bancos de 

dados de vários órgãos 2) o 

emprego de abordagem 

metodológica de natureza 

qualitativa, com entrevistas 

semiestruturadas. 

As ações de formação continuada de 

docentes promovidas pelas empresas 

que se centram num modelo de 

formação individual do professor e na 

transmissão de conteúdos 

preestabelecidos, constituindo-se em 

ação basicamente instrumental. Torna-

se clara a necessidade de que a 

formação continuada não seja vista 

como um amontoado de cursos 

esporádicos e fragmentados. 

Uso do sistema 

apostilado de ensino 

enquanto material 

estruturado para a 

organização do 

trabalho pedagógico 

na escola. 

Educação 

escolar: Tese 

Pesquisa qualitativa, por 

meio de estudo de caso em 

um município paulista, em 

duas escolas públicas 

municipais que atendem 

exclusivamente os anos 

iniciais do ensino 

fundamental. 

O uso do sistema apostilado de ensino 

interfere na organização do trabalho 

pedagógico e no Projeto Político 

Pedagógico das escolas ao padronizar e 

homogeneizar o conteúdo curricular e 

ao excluir os professores da autoria de 

seu próprio trabalho. No entanto, nas 

escolas residem possibilidades para o 

exercício da autonomia escolar. 

Implantação e as 

conseqüências (sic) 

da parceria púbico-

privada no município 

de Ipeúna, Estado de 

São Paulo, quanto à 

compra de sistema de 

ensino apostilado. 

Educação: 

Artigo 

Levantamento de dados 

demográficos, financeiros e 

educacionais, realização de 

entrevistas semiestruturadas, 

consultas aos sites 

governamentais. 

Verificou-se que houve alterações na 

política educacional municipal, alterou-

se o ‘lócus’ decisório quanto à seleção 

e organização dos conteúdos 

curriculares e quanto à formação de 

professores, transferindo-os para o 

sistema de ensino. 

Três Grupos 

Empresariais – 

Objetivo, COC e 

Positivo – e 

caracterização dos 

produtos e serviços 

que integram seus 

sistemas apostilados 

de ensino. 

Educação: 

Artigo 

Levantamento realizado 

durante desenvolvimento de 

pesquisas de Iniciação 

Científica. 

Observam-se muitas semelhanças na 

trajetória e na atuação desses três 

Grupos e uma intensa e crescente 

oferta de seus respectivos “sistemas de 

ensino” para as redes públicas, gerando 

conseqüências como padronização de 

conteúdos escolares, padronização de 

qualidade e transferência de 

responsabilidades do setor púbico para 

a esfera privada.  

 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 
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Identificamos que, das cinco pesquisas, três indicam que realizaram entrevistas 

semiestruturadas, duas indicam uma natureza qualitativa e todas fizeram levantamento e 

análise documental. Quanto aos resultados, nenhuma pesquisa indicou pontos positivos. Elas 

ressaltaram a desresponsabilização do âmbito público, a homogeneização dos conteúdos 

curriculares, bem como o entendimento de que o âmbito educacional público pode ser 

convertido em bens e produtos comercializáveis. 

 No segundo grupo, localizamos as pesquisas que tratam das PPP no que concerne aos 

Arranjos, Educação a distância - EAD e conveniamentos na Educação Infantil.  

Quadro 11 - Trabalhos PPP – Arranjos/EAD/Conveniamentos – 2018 

Objeto de estudo Área (s)  Metodologia Resultados Apontados 

Parcerias entre o 

público e o privado 

realizadas por 

municípios paulistas 

para a oferta 

educacional na 

educação infantil. 

Educação: 

Dissertação 

Foi realizado com uma 

amostra de 50% dos 56 

municípios pequenos (de 

10.001 a 50.000 hab.) que 

declararam possuir parcerias 

para a oferta de educação 

infantil. 

Os resultados evidenciam que os 

convênios, legitimados pela atual 

legislação e impulsionados tanto pela 

esfera pública e/ou privada, estão em 

expansão, e em alguns municípios 

representam a única forma de atender a 

essa faixa etária. 

Processo de 

implementação do 

projeto "Educação 

Repaginada" e suas 

contradições. 

Educação: 

Dissertação 

Estudo de caso em uma 

abordagem qualitativa na qual 

se utilizou como recurso 

metodológico a pesquisa 

documental sobre a educação 

municipal de Salto, e 

entrevistas semiestruturadas. 

Apesar dos limites e das contradições, o 

projeto "Educação Repaginada" reflete a 

posição da gestão educacional de Salto em 

ser contrária às políticas de desqualificação 

da gestão pública, disseminadas em vários 

municípios paulistas, pós-municipalização 

do ensino fundamental. 

Projeto Autonomia 

Carioca: uma 

aceleração de estudos 

destinada a alunos em 

defasagem idade/série 

matriculados no 

ensino fundamental 

nas escolas públicas 

municipais do Rio de 

Janeiro. 

Educação: 

Dissertação 

Os referencias teóricos do 

estudo estão relacionados aos 

conceitos: educação formal e 

educação não formal, e 

Terceiro Setor, parceria 

público-privada na educação. 

Coleta de dados em 

documentos oficiais, 

divulgados em sites e depois 

por meio de entrevistas 

semiestruturadas com 

professoras da 5ª CRE.  

Apesar de apontarem alguns problemas nas 

dinâmicas da telessala, como a 

inadequação dos vídeos aos alunos do 

projeto, a dificuldade no trabalho das 

equipes e o pouco contato com os 

responsáveis, as professoras veem nessa 

aceleração de estudos, uma forma de 

observar melhor o aluno em suas 

dificuldades, não só de conteúdos como em 

questões comportamentais, até pelo tempo 

maior na sala de aula com eles. 

Parceria público-

privada organizadas a 

partir de arranjos de 

desenvolvimento, 

parceria público-

privada. 

Educação: 

Tese 

Foram selecionados três 

municípios, partícipes de um 

arranjo denominado 

Jequitinhonha, a saber: 

Carbonita; Turmalina e Leme 

do Prado. Diante do objetivo 

proposto, optou-se pela 

realização de uma pesquisa 

documental. 

Pode-se afirmar dentre os direcionamentos 

que a parceria público-privada em questão 

proporcionou uma mobilização política 

junto aos municípios partícipes da parceria, 

no sentido de estimular os gestores 

municipais para a construção do PAR com 

bases pactuadas, com a população.  

As políticas de 

educação infantil do 

município de Santa 

Maria, Rio Grande do 

Sul (RS), a partir da 

Emenda 

Constitucional Nº 59.  

Educação: 

Dissertação 

Abordagem qualitativa do 

tipo estudo de caso, análise de 

dados estatísticos do Censo 

Escolar e dados 

sistematizados pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul e entrevista.  

As ações da Prefeitura para expandir o 

acesso à educação infantil estão pautadas 

na compra de vagas em instituições 

privadas de ensino do Município, 

fortalecendo, assim, a parceria público-

privada. 

 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Objeto de estudo Área (s)  Metodologia Resultados Apontados 

Os limites da 

formação de 

professores via 

educação a distância 

(EAD), fomentada 

pela ideologia 

neoliberalista, com 

base na política 

educacional para a 

formação inicial de 

professores no 

município de Água 

Branca - AL, entre os 

anos 2006-2014. 

Educação: 

Dissertação 

Pesquisa bibliográfica, 

documental e de entrevistas 

com alunos da EAD análise 

que parte da relação existente 

entre educação e sociedade 

capitalista, tendo como 

elementos condutores: leis, 

decretos, contrato de parceria 

público-privado na oferta de 

ensino superior em Água 

Branca – AL. 

Apontam para a necessidade de superação 

da modalidade de formação de professores 

via EAD, uma vez que esta descaracteriza a 

função social do docente e apresenta 

limitações, como: ineficiência do material 

didático, indisponibilidade de bibliotecas e 

laboratórios adequados na unidade de 

formação, tutores treinados, apenas, para o 

exercício de atividades de cunho técnico, 

infraestrutura precária e ausência total de 

discussão teórica durante o processo de 

formação do professor.  

Uma análise do 

Programa Bolsa 

Creche no município 

de Piracicaba / SP. 

 

Educação: 

Artigo 

Apresentar uma informação 

preliminar sobre a 

implantação da lei municipal 

n. 5.081 sancionada no 

município de Piracicaba a 

partir de 19 de dezembro de 

2001. 

Neste trabalho, implantação significa a ação 

do governo para introduzir, inserir e 

instituir a proposta educacional. O convênio 

tem consumido ano a ano valores absolutos 

cada vez maiores do orçamento público. 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 

 

Neste grupo, três pesquisas indicam que as PPP, em alguns municípios, são a única forma 

de atendimento da Educação Infantil e, para além da desresponsabilização do setor público, 

está a questão de financiamento. No terceiro grupo, selecionamos as pesquisas que buscam a 

compreensão das PPP, no que concernem ao âmbito da gestão. 

Quadro 12 - Trabalhos PPP – Parceria de Gestão – 2018 

Objeto de estudo Área (s)  Metodologia Resultados Apontados 
Parceria público-privada 

entre a Prefeitura Municipal 

de Santarém – PA e o 

Instituto Ayrton Senna, que 

por meio da Rede Vencer 

com foco no Programa 

Gestão Nota 10 (PGN10). 

Educação: 

Tese 

Análise de documentos sobre a 

legislação educacional, 

relatórios de gestão, relatórios 

sobre a organização da rede 

municipal de ensino, 

documentos da parceria 

público-privada. Entrevistas 

semiestruturadas. 

Serve para alimentar esses setores 

privados com dinheiro público em troca 

da aplicação de algumas técnicas de 

gestão gerencial no setor educacional. 

Intensificação em cima do trabalho do 

professor.  

A relação da parceria entre o 

Instituto Ayrton Senna (IAS) 

e a Prefeitura Municipal de 

Benevides (PMB), 

executadas por meio dos 

Programas Acelera Brasil e 

Se Liga. 

Educação: 

Tese 

Pautou-se no materialismo 

histórico-dialético. Estudo de 

caso, cujas fontes privilegiadas 

para a obtenção dos dados 

centraram-se em entrevistas 

semiestruturadas. 

Orientações e propostas pautadas em 

critérios gerenciais para promover a 

concorrência entre as instituições 

públicas. Intensificação no trabalho dos 

professores. 

Programa de Atendimento 

Especial à Educação Infantil 

(PAEEI) vigente no 

município paulista de 

Campinas, o poder público 

transfere a gestão de 

equipamentos públicos 

denominados Centros de 

Educação Infantil ‘Naves-

mães’ ao setor privado. 

Educação: 

Tese 

Análise de documentos de 

fontes primárias referentes ao 

quadro educacional, ao perfil de 

gasto municipal e a 

normalização da implantação e 

gestão dos CEIs. 

Criou desigualdades no padrão de 

atendimento à criança menor de 6 anos 

inserindo a Educação Infantil em uma 

indústria de serviços pautados em 

mecanismos de mercado. 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

Objeto de estudo Área (s)  Metodologia Resultados Apontados 
Parcerias do setor privado 

com o setor público na 

educação do estado de 

Pernambuco por intermédio 

do Instituto Ayrton Senna. 

Educação: 

Dissertação 

Pesquisa qualitativa. Entrevistas 

semiestruturadas. 

Permitiu a aproximação dos discursos 

que circundam a política educacional no 

contexto apresentado. 

Parceria para a gestão da 

educação municipal firmada 

entre o Instituto Ayrton 

Senna (IAS) e a Prefeitura de 

São José dos Pinhais. 

Educação: 

Dissertação 

Estudo exploratório, de base 

bibliográfica e documental, 

entrevistas semiestruturadas.  

Foi importante para estabelecer 

mecanismos de autonomia, porém, 

tendo como base competitividade e 

busca de resultados. 

Programa de Atendimento 

Especial à Educação Infantil 

(PAEEI) instituído no 

município de Campinas-SP, 

criação dos CEIs Naves-

Mães.  

Educação: 

Dissertação 

Levantamento teórico 

concernente ao tema da 

pesquisa, análise documental e 

entrevistas semiestruturadas. 

Processo de privatização da educação 

infantil em Campinas, os baixos salários 

pagos aos profissionais, as salas 

superlotadas e o interesse de algumas 

instituições em firmarem parceria. 

Trajetória avanços e as 

possibilidades do Programa 

Naves-Mãe, parceria público-

privada criada para atender a 

demanda de vagas para as 

crianças da educação infantil 

em Campinas. 

Educação: 

Dissertação 

Estudo qualitativo interpretativo 

que emprega metodologia das 

ciências sociais Análise de 

documentos oficiais e outras 

fontes primárias através de 

observações e entrevistas 

semiestruturadas. 

Aponta para não garantia dos direitos 

das crianças pequenas a uma educação 

gratuita e de qualidade, devido à 

precariedade do atendimento nas Naves-

Mãe.  

Os sistemas de gestão 

adotados por dois municípios 

paulistas, Cosmorama e São 

José dos Campos 

Educação: 

Artigo 

Foram levantados, selecionados 

e analisados dados de 

matrículas disponibilizados em 

banco de dados do Greppe e 

sites governamentais. 

Entrevistas do tipo 

semiestruturado. 

Baseada em moldes empresariais pode 

alterar o cotidiano escolar na busca de 

resultados mais bem e sistematizados, 

incentivando a concorrência entre os 

alunos que são homogeneizados por 

metas. 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 

Neste último grupo, ressaltamos os trabalhos que tiveram como objeto de estudo o 

IAS: eles concluíram que as PPP firmadas intensificam o trabalho do professor e são pautadas 

com base na competitividade e na busca por resultados. 

Destacaram-se duas teses e uma dissertação concernentes as PPP no município de 

Campinas-SP, que tiveram como objeto o Programa Naves-mãe: elas indicam que está 

ocorrendo um processo de privatização da Educação Infantil no município. Ressaltam o baixo 

valor pago aos profissionais e as salas superlotadas, dificultando a garantia do direito à 

educação das crianças deste segmento educacional. 

Assim, percebemos a ausência de trabalhos sobre a FL, nosso objeto de estudo, e que 

as pesquisas, de forma geral, devido a alguns grupos de estudos
38

, concentram-se na região 

sudeste-SP. Das 20 pesquisas elencadas, 11 se localizam na região de São Paulo e apenas uma 

no Estado do Paraná, em que se encontram os dois municípios estudados pelo presente 

trabalho.  Estas informações podem ser observadas no mapa a seguir. 

 

 

                                                           
38

 Como o GREPPE da Unicamp-SP. Mais informações em: <https://greppe.wordpress.com/>.   

https://greppe.wordpress.com/
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Figura 1 - Trabalhos sobre PPP na esfera administrativa municipal – Brasil – 2018  

 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 

 

 A ausência de discussões em outras regiões não significa que inexistam as PPP em 

outras redes municipais, mas aponta a falta de estudos que abarquem a realidade das 

localidades, mesmo existindo um número significativo de Universidades Estaduais e Federais. 

Assim, dos 26 estados brasileiros, somente 09 apresentam pesquisas sobre as PPP nos 

municípios, ficando de fora 17 Estados. Neste sentido, faltam esclarecimentos quanto a 

realidade brasileira municipal, no que concerne à iniciativa de privatização deste segmento via 

publicização, que vem ocorrendo desde as reformas de 1990. 

 Após esta análise, emergiu o questionamento: existem estudos que discorrem 

especificamente sobre a FL? Assim,  realizamos uma pesquisa por meio do descritor 

“Fundação Lemann” no Banco de Teses e Dissertações e no Portal de periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Este levantamento 
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permitiu a localização de 97 trabalhos, sendo 93 Artigos e 04 Teses. Após a leitura dos 

resumos, foram selecionadas 03 Teses, cujo conteúdo possui aproximação com a proposta 

deste projeto, demonstrado no quadro a seguir. 

Quadro 13 - Trabalhos selecionados sobre a Fundação Lemann – 2018   

TÍTULO AUTOR INSTITUIÇÃO ANO 

Impasses das ações de duas organizações do 

terceiro setor na educação pública mineira e 

paulista na primeira década de 2000 

Aline Barbosa de 

Miranda 

Universidade De 

São Paulo-USP 

2013  

 

Inovação e desenvolvimento via defesa nacional 

nos USA e no Brasil 

Vitelio Marcos 

Brustolin 

Universidade 

Federal Do Rio 

De Janeiro-UFRJ 

2014  

 

"Responsabilidade social" e educação escolar: o 

projeto de educação básica da "direita para o social" 

e suas repercussões na política educacional do 

Brasil contemporâneo 

Leonardo Docena 

Pina 

Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora-UFJF 

2016 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 

Após a análise dos resumos, identificamos que o trabalho da autora Miranda (2013) 

trata de um estudo multicasos, que visa a esclarecer as parcerias público-privadas na área 

educacional, desenvolvidas por duas organizações: a Fundação Lemann, em São Paulo; e o 

Instituto Delta, em Minas Gerais. A matriz epistemológica ancorou-se no materialismo 

histórico-dialético e teve por objetivos: apreender a estrutura e funcionamento das ações das 

organizações supracitadas e seus impactos na educação; identificar as fontes de recursos para 

subsidiar tais ações, apreender o conteúdo e o teor das propostas da iniciativa privada e sua 

instalação na gestão da escola pública. A autora concluiu que as ações desenvolvidas pelas 

entidades não resolvem a crise encontrada nas localidades e colaboram para a manutenção da 

sociedade de classes.  

 O pesquisador Brustolin (2014) objetivou, na tese, analisar as práticas de geração e 

aquisição de tecnologias, principalmente, no uso dual (tanto civil, quanto militar) no Brasil, 

elucidando os processos adotados pelo Brasil e nos Estados Unidos. O autor desenvolveu uma 

revisão de literatura e concluiu que é proposto, no Brasil, um modelo para produzir inovações 

de uso dual a partir de uma cooperação governamental militar com indústrias e universidades. 

O trabalho contou com uma bolsa de estudos da Capes e uma bolsa de estudos da Fundação 

Lemann. 

A tese defendida por Leonardo Pina (2016) trata de uma investigação sobre a relação 

entre responsabilidade social e educação escolar. O autor objetivou captar os fundamentos 

das ações desenvolvidas pelos empresários socialmente responsáveis e identificar seus 

desdobramentos na política educacional, desde 1994 até 2014. Para tanto, a perspectiva 

epistemológica utilizada foi o materialismo histórico, e a pesquisa analisou quatro 
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organizações empresariais: Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE), Instituto Ethos 

de Empresas e Responsabilidade Social (IE), Fundação Itaú Social (FIS) e Fundação Lemann 

(FL). O autor concluiu que, embora se apresentem como ações de melhoria da qualidade da 

educação pública, as iniciativas buscam introduzir a política educacional no processo de 

contrarreforma, almejando a redução dos gastos públicos com serviços sociais e o controle do 

trabalho educativo desenvolvido nas escolas públicas. 

 A partir deste, percebemos que apenas a pesquisa de Brustolin (2014) trata de uma 

revisão de literatura sem indicação de perspectiva epistemológica, ela foi financiada pela 

Fundação Lemann, não indicando análises críticas. Os outros trabalhos apontaram uma 

análise ancorada no materialismo histórico e concluíram a parceria público-privada como 

mantenedora do status quo e anunciada em uma perspectiva de qualidade educacional, 

quando na realidade possui um viés economicista de cunho neoliberal. 

Para além destas pesquisas, ressaltamos os trabalhos de Sandri (2016) e Pinheiro 

(2018), indicados no momento de qualificação do presente estudo. Pela aproximação com o 

tema de nossa pesquisa e da perspectiva espistemetodológica, eles auxiliaram no adensamento 

teórico que se fez necessário, bem como nas análises dos dados empíricos. Portanto, 

discorreremos sobre ambos de maneira pontual. 

O estudo de Sandri (2016) possuiu como tema a relação público-privada no contexto 

do Ensino Médio, a partir do imbricamento entre o Programa Ensino Médio Inovador e o 

Projeto Jovem de Futuro. A autora utilizou como recorte analítico as concepções de formação 

humana e de gestão escolar, resultantes desse imbricamento. Para o desenvolvimento de sua 

pesquisa, foram empregados os conceitos gramscianos de Estado ampliado, hegemonia, bloco 

histórico e intelectuais orgânicos.  

Assim, a pesquisadora concluiu que o Instituto Unibanco procurou a política e a escola 

pública para intensificar a cultura do empresariado brasileiro como consensual. Desenvolveu 

formas-conteúdos sob a perspectiva privada, de formação humana e de gestão escolar, a fim 

de disseminar, na escola pública, um processo educacional meritocrático e excludente. 

Todavia, sendo a realidade complexa e permeada por embates de classe, os intelectuais e 

movimentos sociais também disputaram a condição pública vinculada à sociedade política, 

como políticas públicas que contemplem concepções de formação humana e de gestão 

escolar, sob a perspectiva de ser para todos (SANDRI, 2016). 

O estudo de Pinheiro (2018) visou a analisar os projetos educacionais de setores do 

empresariado brasileiro no âmbito da disputa e da tensão no interior do Estado, por meio das 

ações do Movimento Todos Pela Educação (TPE). O autor utilizou trabalhados, documentos e 



66 

 

textos constantes dos portais dos movimentos empresariais na internet, contraditados por 

textos da produção acadêmica de autores nacionais. Após, o pesquisador analisou a disputa de 

projetos educacionais voltados à gestão das escolas e dos sistemas públicos de educação. 

Ao final de seu estudo, o autor abordou como o TPE e os movimentos empresariais 

publicizam suas propostas e como apresentam realidades de sistemas nos quais os gestores 

públicos, seguindo a lógica da cultura de metas e resultados, da responsabilização, da 

meritocracia e da privatização, buscam desenvolver modelos compartilhados de gestão da 

escola pública com organizações sociais do terceiro setor (PINHEIRO, 2018).  

Assim, este levantamento possibilitou aproximarmo-nos da nossa temática e 

entendermos que são poucos os trabalhos acerca do nosso objeto de estudo, a FL, emergindo a 

necessidade de estudos tanto que problematizem as PPP na esfera municipal quanto deste 

agente em questão. Isto torna a nossa pesquisa significativa e inicial quanto ao esclarecimento 

das PPP, tendo como agente a FL na realidade dos municípios brasileiros. Isto nos leva a 

nossa problemática inicial: Como ocorre a atuação da FL por meio da PPP realizada no PGA 

nos municípios de Castro e Ponta Grossa no Estado do Paraná? Assim, no capítulo 2, tratamos 

especificamente da FL em relação ao seu paradigma educacional vinculado aos Organismos 

Internacionais, às suas ações no âmbito da educação brasileira e as suas concepções de 

políticas de formação continuada de professores e de gestão educacional.  
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CAPÍTULO 2 - FUNDAÇÃO LEMANN: A EDUCAÇÃO PÚBLICA COMO UM 

SERVIÇO NÃO EXCLUSIVO DO ESTADO 

A opinião pública. O que se chama “opinião pública” está estreitamente ligado à 

hegemonia política, ou seja, é o ponto de contato entre a “sociedade civil” e a 

“sociedade política”, entre o consenso e a força. O Estado, quando quer iniciar uma 

ação pouco popular, cria preventivamente a opinião pública adequada, ou seja, 

organiza e centraliza certos elementos da sociedade civil (GRAMSCI, 2016, p. 269). 

 

 Como vimos no capítulo anterior, desde as reformas de 1990 apresentadas pelo Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), há uma direção posta no Brasil, 

de um projeto societário pautado pelas leis de mercado e do neoliberalismo que desobriga o 

aparelho estatal quanto às realizações de políticas públicas. Este projeto foi posto, 

especialmente, pela publicização, vista como “[...] alternativa necessária para delimitar as 

funções da aparelhagem estatal e, assim, diminuir o seu tamanho, entenda-se reduzir os gastos 

públicos com o pessoal e serviços sociais de modo a garantir a remuneração dos credores 

financeiros” (DOCENA, 2016, p. 170). 

  No percurso deste projeto, o ente administrativo municipal, especialmente em 

decorrência do movimento posto pela municipalização e descentralização da gestão, aumenta 

a sua demanda de instrução elementar. Pela desobrigação do aparelho estatal, pelas aberturas 

legais, pela busca de qualidade e do cumprimento desta demanda, alguns municípios fazem 

parcerias com o setor privado, principalmente no que concerne ao âmbito da gestão. 

 Assim, pela crise do próprio movimento do capital, identificado como uma 

desarticulação no regime de colaboração e uma descontinuidade administrativa e política, 

emerge a estratégia posta por meio da Terceira via e materializada pelas PPP. As FASFIL, 

neste sentido, propagam o discurso de justiça social e uma solução de conciliação entre as 

esferas públicas e privadas para conter a crise posta. Neste movimento, problematizamos: 

Como conciliar interesses no âmbito público e privado que seriam, por princípio, tão opostos?  

 Neste sentido, concordamos com Sandri (2016, p. 21), quando indica que 

 

[...] as formas que a relação público-privado assume, por meio das Parcerias 

Público-Privado, ressaltam as contradições existentes entre interesses públicos e 

interesses de cunho privado. Pois, as PPPs tendem a priorizar uma das dimensões 

dessa relação. Ao priorizarem aspectos privados, o que ocorre em geral, as PPPs 

acentuam a distância de se ter uma política pública no sentido de ser para todos.  

 

 Desta forma, diante da discussão do capítulo 1 e da nossa perspectiva metodológica, 

entendemos que não é possível conciliação, as PPP trabalham em prol do capital, ou seja, da 

classe pertencente à elite dominante. Assim identificamos, por intermédio das pesquisas sobre 
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o tema, que o resultado destas PPP em algumas localidades foi a desobrigação do aparelho 

estatal quanto ao cumprimento do direito à educação, baixos salários dos professores e salas 

superlotadas. Para além de uma privatização quase direta da Educação Infantil em algumas 

localidades. Os agentes privados, aproveitando-se deste nicho econômico que se tornou a 

abertura posta pelas PPP, vendem seus produtos identificados como apostilamentos, formação 

continuada dos professores, formação de gestores, programas de gestão, etc. Seu intuito está 

para além do financeiro: encontra-se na propagação da ideologia burguesa.  

 A FL, similarmente aos seus pares, possui um projeto alinhado aos princípios do 

neoliberalismo. Porém, sob a perspectiva do materialismo histórico e dialético, a realidade 

não é simples de ser apreendida: existem contradições e determinantes para que consigamos 

nos aproximar do nosso objeto de pesquisa.  

 Assim, visto que a FL foi fundada em 2002 e intitula-se uma organização familiar sem 

fins lucrativos indicamos o quadro com a biografia referente aos negócios realizados por 

Jorge Paulo Lemann, fundador da FL.  

Quadro 14 - Biografia/Negócios de Jorge Paulo Lemann – 2018  

1939 O pai de Jorge Paulo Lemann era suíço e veio ao Brasil nos anos 20, onde fundou a Leco (abreviatura de 

Lemann & Co.), fabricante de laticínios; Jorge Paulo Lemann nasceu em 26 de agosto no Rio de Janeiro. 

1961  Formou-se em Economia na Universidade de Harvard. Lemann, após, mudou-se para Genebra e 

estagiou no banco Credit Suisse. 

1966 De volta ao Brasil, trabalhou como funcionário da corretora Invesco e da Libra. 

1971 Iniciou sua carreira no mercado financeiro e comprou uma pequena corretora de valores chamada 

Garantia, desde então sempre estiveram presentes os sócios Marcel Telles e Beto Sicupira. 

1976 Junto com seus sócios, injetou capital próprio, obtendo uma carta-patente e criou o Banco Garantia.  

1982 Compra das Lojas Americanas. 

1989 Criação da São Carlos Empreendimentos, uma das principais empresas de investimentos em imóveis 

comerciais do Brasil. 

1991 Entra no mercado educacional, com a criação da Fundação Estudar. 

1998 Venda do banco Garantia. Passa a investir em participações em companhias por meio 

da GP Investimentos, primeira empresa de private equity do Brasil, com participações expressivas 

na Telemar, Gafisa, América Latina Logística, entre outras grandes empresas. 

1999 Fundação da Ambev, dona das marcas Brahma e Antarctica. 

 2002 Criação da Fundação Lemann, apoio à criação do Instituto Tênis. 

 2004 Fundação da 3G Capital, com sede em Nova York e Rio de Janeiro. Fusão entre a Ambev e a 

belga Interbrew, formando a InBev. 

2008 Aquisição da Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser, emergindo a maior cervejaria do mundo, a AB 

Inbev. 

2010 Aquisição da rede de fast food Burger King por US$ 4 bilhões. 

2013 Aquisição da fabricante norte-americana de ketchup H. J. Heinz Company por US$ 28 bilhões, em 

parceria com a Berkshire Hathaway, pertencente ao investidor Warren Buffett. 

2014 Criação da Restaurant Brands International, responsável pela operação das marcas Burger King e Tim 

Hortons. 

2015 Aquisição da SABMiller, companhia originada na África do Sul, fortalecendo a liderança da AB 

Inbev no setor; fusão com a Heinz, criando a KraftHeinz. 

2016 Aquisição da rede de cafeterias canadense Tim Hurtons, cujo controle foi adquirido pela Burger Kings 

por US$ 11,4 bilhões. AB InBev concluiu a aquisição de quase US $ 100 bilhões da SABMiller, 

adquirindo marcas como Pilsner Urquell e Foster's Lager. 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

2017 Investimentos na Gera Venture (fundo de educação de capital de risco que investe em Sistemas de 

educação), dando origem à holding Eleva Educação, focada na construção de uma rede de escolas de alta 

qualidade acadêmica. Em janeiro de 2017, foi aberta a Escola Eleva em Botafogo, no Rio de Janeiro. 

Fonte: Teixeira, Hessel e Oliveira (2008); Forbes (s.d.); Forbes Brasil (2015); Eleva Educação (s.d.). Elaborado 

pela autora. 

 

 Para além das informações contidas no quadro, indicamos que Jorge Paulo Lemann 

está, segundo a Forbes
39

, no 29º lugar na lista dos homens mais ricos do mundo e em 1º lugar 

na lista dos homens mais ricos do Brasil. Sua fortuna é estimada US$ 27,4 bilhões. A pesquisa 

intitulada Carreiras em transformação, da Page Talent, empresa de recrutamento especializada em 

estágios e trainees, e da Inova Business School, indica que Steve Jobs, fundador da Apple, e Jorge 

Paulo Lemann estão entre as figuras que mais inspiram e influenciam a carreira dos jovens da geração 

Z (nascidos a partir da década de 90) (G1ECONOMIA, 2017).  

 Esta influência é exercida pelo Império que se tornou seus negócios e pela elaboração de 

vídeos, entrevistas e palestras que são disponibilizados no site da FL e em outros meios midiáticos. 

Neste sentido, sua biografia auxilia na compreensão do viés meritocrático e neoliberal posto como pilar 

dos seus negócios e, como consequência, do PGA da FL. 

 Neste movimento, apontamos algumas problematizações específicas quanto à FL: 

Quais são as particularidades deste projeto? Qual a sua relação com os organismos 

internacionais? Como a FL atua no contexto das políticas educacionais brasileiras da 

atualidade? Visto que o programa sobre o qual estamos nos debruçando se chama Programa 

Gestão para a aprendizagem- PGA, por que a gestão ocupa um lugar de destaque pela FL?  

 São muitas questões a serem analisadas. Assim, com o intuito de nos aproximar desta 

discussão de forma apropriada, selecionamos o total de 29 documentos emitidos pela FL e que 

foram analisados no decorrer do presente capítulo, os quais estão dispostos no quadro a 

seguir.  

Quadro 15 - Relação dos documentos emitidos pela Fundação Lemann selecionados para análise – 2018 

MATERIAIS
40

 TÍTULO 

Relatórios anuais Relatórios de atividades anuais (Total de 15 relatórios de 2002 até 2016) 

DOC01 Boas práticas em sala de aula: estratégias de professores de redes e escolas públicas que se 

destacam no Brasil 

DOC02 Conselho de Classe: A visão dos professores sobre a educação no Brasil 

DOC03 Excelência com Equidade: dois estudos, um qualitativo e um quantitativo, sobre escolas 

que conseguem bons resultados com alunos de baixo nível socioeconômico 

DOC04 Excelência com Equidade: Os desafios dos anos finais do Ensino Fundamental 

Continua na página seguinte 
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 É uma revista estadunidense de negócios e economia. De publicação quinzenal, a revista apresenta artigos e 

reportagens originais sobre finanças, indústria, investimento e marketing. Mais informações em: 

<https://www.forbes.com/billionaires/list/>. Acesso em: 16 de mai. 2018. 
40

 Forma que os materiais foram citados no corpo do texto. 

https://www.forbes.com/billionaires/list/
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Continuação da página anterior 

MATERIAIS TÍTULO 

DOC05 Ser ou não ser professor da Educação Básica?  Salário esperado e outros fatores na escolha 

ocupacional de concluintes de licenciaturas 

DOC06 E agora, Werner? SEMINÁRIO DE ECONOMIA BRASILEIRA EM HOMENAGEM 

AO PROFESSOR WERNER BAER 

DOC07 Mais é Menos? AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO 6º ANO EXPERIMENTAL 

DOC08 Gestão de Sala de Aula: Avaliação de impacto do programa Gestão de Sala de Aula em 

escolas públicas estaduais do Ceará 

DOC09 Conselho de Classe 2015: A visão dos professores sobre a educação no Brasil 

DOC10 Fichas Excelência com Equidade: A partir da pesquisa “Excelência com Equidade” 

desenvolvemos e disponibilizamos fichas de auxílio a diretores, professores e equipe 

pedagógica (4 fichas e 1 roteiro) 

DOC11 ATRATIVIDADE DA CARREIRA DOCENTE 

DOC12 Projeto de Vida: Análise do papel das escolas na vida dos jovens (relatório 1)  

DOC13 Projeto de vida o papel da escola na vida dos jovens: relatório técnico 

DOC14 Saindo da Inércia? Boletim da Educação no Brasil 

Fonte: Site da Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 

 

 Para além destes documentos selecionados, fizemos uma pesquisa de vídeos 

(FUNDAÇÃO LEMANN, 2018c, on-line) usando como descritores: Gestão e Políticas 

educacionais. Esta pesquisa permitiu a localização de, respectivamente, 298 e 88 vídeos. 

Após a visualização dos conteúdos, selecionamos, para análise, 30 vídeos sobre Gestão e 7 

sobre Políticas de formação continuada
41

. 

 A partir das nossas problematizações e de todos os materiais selecionados para a 

análise, este capítulo inicia com discussões acerca do paradigma educacional posto pela FL e 

sua relação com os organismos internacionais, para aferir seus pontos de convergência. Para 

tanto, utilizamos como análise os documentos selecionados com ênfase no documento DOC4, 

que foi realizado entre a FL em parceria com o Programa para Reforma Educacional na 

América Latina e Caribe – PREAL. 

 No tópico 2.2 problematizamos a ação da FL no âmbito educacional brasileiro. 

Pontuamos seus principais programas e ações, bem como sua missão e visão, que embasa a 

atuação no âmbito educacional. 

 Por fim, no tópico 2.3, indicamos a concepção de políticas de formação continuada e 

de gestão presentes nos materiais emitidos pela FL, bem como nosso posicionamento e 

concepção destas categorias de análise. 

                                                           
41

 Devido à sua extensão, os quadros com os vídeos (título, conteúdo, data e link da página) encontram-se 

dispostos nos apêndices F e G. 
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2.1 A CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO LEMANN E SUA RELAÇÃO COM OS 

ORGANISMOS E DOCUMENTOS INTERNACIONAIS 

 Para Gramsci (2016, p. 93, grifos do autor), o “[...] esforço contínuo para se distinguir 

o elemento internacional’ e ‘unitário’ na realidade nacional e local é, na verdade, a ação 

política concreta, a única atividade que produz o progresso histórico”. Deste modo buscamos, 

neste tópico, responder a seguinte questão: Qual a relação da FL com os organismos 

internacionais? Esta pergunta encontra-se vinculada à perspectiva metodológica a qual nos 

propomos, ao princípio da totalidade de determinantes que perpassam o nosso objeto de 

estudo.  

 Entendemos que a FL não está isolada e que suas práticas e princípios estão de acordo 

com um projeto societário global pensado e articulado antes da década de 1990, cujas 

reformas foram seu marco. Neste sentido, de acordo com Akkari (2011), após a segunda 

guerra mundial, emergiram organizações internacionais com o intuito de subsidiar os países 

subdesenvolvidos no que concerne a políticas educacionais como, por exemplo, Fundo das 

Nações Unidas para a Infância – UNICEF e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Essas políticas seriam implementadas pelos 

países participantes com o objetivo de trabalhar a favor do capital, melhorando a qualidade da 

educação e, principalmente, a economia. Ainda segundo o autor, com a queda dos governos 

ditatoriais e com o movimento de abertura democrática nos países da América latina, ocorreu 

um enfraquecimento dessas organizações internacionais e, concomitantemente, o 

fortalecimento do Banco Mundial – BM e do Fundo Monetário Internacional - FMI. 

 Desta forma, Libâneo, Oliveira e Toshi (2012) e Akkari (2011) apontam um processo 

de junção de paradigmas ideológicos entre as Organizações Internacionais. Para exemplificar, 

a UNESCO, que possuía uma visão humanista; e o BM, possuidor de uma visão operacional, 

entre outras organizações. Essa união teve o intuito de alavancar a expansão do capital em 

nível global,  

A expansão da educação e do conhecimento, necessária ao capital e  

à sociedade tecnológica globalizada, apoia-se em conceitos como modernização, 

diversidade, flexibilidade, competitividade, excelência, desempenho, ranking, 

eficiência, descentralização, integração, autonomia, equidade etc. (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSHI, 2012, p. 107). 

 

 Para que o sistema capitalista se expandisse, após a década de 1980, com a abertura 

democrática, desenvolveu-se um movimento de regulação em sentido global. Assim, o marco 

deste projeto societário para orientar globalmente os rumos da educação foi a Conferência 

Mundial de Educação para Todos, realizada em 1990 em Jomtien, financiada conjuntamente 
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pela UNESCO, pelo BM, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 

PNUD e pela UNICEF. Este movimento culminou nas reformas da década de 1990, como já 

vimos, especialmente nos países periféricos. Após, outros eventos foram sendo estabelecidos 

com o intuito de planejamento do âmbito educacional.  

No movimento das reformas, destaca-se o PREAL, financiado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID e pela UNESCO. O PREAL surgiu a partir do 

Projeto Principal de Educação para a América Latina e Caribe – PROMEDLAC, o qual foi 

coordenado pela Oficina Regional de Educação para a América Latina e o Caribe – OERLAC, 

subordinada à UNESCO (WERLANG; VIRIATO, 2012, p. 11).  

Destacamos o PREAL, pois, na busca por documentos que esclarecessem como ocorre 

a vinculação da FL diante deste projeto global, encontramos o documento, já citado na 

introdução deste capítulo (DOC14), intitulado Saindo da Inércia? Boletim da Educação no 

Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), o qual foi realizado em parceria entre a FL 

e a PREAL. Assim, para além dos outros documentos elencados, o DOC14 será estudado de 

forma aprofundada neste tópico. Para adentrarmos de maneira clara esta discussão, antes, 

faremos alguns apontamentos acerca da constituição da FL e dos seus princípios. 

 Fazem parte do Conselho da organização da Fundação Lemann Jorge Paulo Lemann, 

Presidente e fundador; Susanna Lemann; Paulo Lemann; Peter Graber; Prof. Dr. Peter Nobel; 

e Dr. Christoph Peter, Assistente do Conselho.  Para além, indicamos os principais parceiros, 

listados no quadro a seguir. 

Quadro 16 - Principais parcerias da Fundação Lemann – 2018  

TIPO DE PARCERIA PARCEIROS 

Institucionais 

The Brazilian-American Chamberof Commerce Inc., Telefonia VIVO - fundação 

telefônica, Instituto Natura, Banco Itaú, Pereira Neto Macedo Advogados, RIOT 

(agência de propaganda), UNDIME- União dos Dirigentes Municipais de 

Educação de São Paulo, Elos Educacional, Gusmão & Labrunie Propriedade 

intelectual – Intellectual property, Instituto Pennsula, MEREO – Consultoria em 

Gestão, PORVIR- Inovação em Educação (Agência de propaganda), Ulhôa Canto 

– Advogados, Falconi – Consultoria de resultados, Insper – Instituto de ensino e 

pesquisa, Ismart – Instituto Social para motivar, apoiar e reconhecer talentos, 

Meritt – Avaliação educacional, PWC – Brasil (prestação de serviço), e 

UNDIME- União nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. 

Universidades 

Universidade Harvard; 

Universidade Stanford; 

Universidade Columbia; 

Teachers College, Universidade Columbia; 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

Universidade de Oxford; 

Universidade de Illinois em Urbana-Champaign (UIUC); 

Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA); 

Universidade Yale; 

Universidade do Sul da Califórnia. 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

TIPO DE PARCERIA PARCEIROS 

Redes de Ensino 

Redes municipais: Ribeirão Preto (SP), Guarulhos (SP), Taubaté (SP), Campos do 

Jordão (SP), Franca (SP), Francisco Morato (SP), Campina Grande (PB), Juazeiro 

do Norte (CE), Ponta Grossa (PR), Castro (PR), Novo Gama (GO), São Luís 

(MA), Porto Velho (RO); e as redes estaduais de Alagoas, Piauí, Sergipe e Rio 

Grande do Norte 

Movimentos 

Educacionais e Grupos 

Parceiros da Educação, Todos pela educação, Movimento pela Base Nacional 

Comum e GIFE. 

Fonte: Fudação Lemann (s.d.). Sistematizado pela autora. 

 

Observamos que as parcerias estabelecidas pela FL são complexas, visto seu vínculo, 

tanto no setor público, quanto com organizações de diversas naturezas (de origem 

empresarial, familiar, independente ou comunitária). Entendemos que este movimento de 

organização, que se tornou complexo, pode ser problematizado a partir da categoria 

hegemonia, como já tratado no capítulo 1.  

Gramsci (2016), ao tratar da relação de forças necessárias para conseguir a hegemonia, 

indica a necessidade de distinguir momentos fundamentais, a relação de forças sociais que é 

objetiva e independe da vontade dos homens, a relação de forças políticas e forças militares. 

Em relação às forças políticas, destacamos que   

 

[...] a avaliação do grau de homogeneidade, de autoconsciência e de organização 

alcançado pelos vários grupos sociais. Este momento, por sua vez, pode ser 

analisado e diferenciado em vários graus, que correspondem aos diversos momentos 

da consciência política coletiva, tal como se manifestaram na história até agora. O 

primeiro e mais elementar é o econômico-corporativo: um comerciante sente que 

deve ser solidário com outro comerciante, um fabricante com outro fabricante, etc., 

mas o comerciante não se sente ainda solidário com o fabricante; isto é, sente-se a 

unidade homogênea do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a 

unidade do grupo profissional e o dever de organizá-la, mas não ainda a unidade do 

grupo social mais amplo. Um segundo momento é aquele em que se atinge a 

consciência da solidariedade de interesses entre todos os membros do grupo social, 

mas ainda no campo meramente econômico. Já se põe neste momento a questão do 

Estado, mas apenas no terreno da obtenção de uma igualdade político-jurídica com 

os grupos dominantes, já que se reivindica o direito de participar da legislação e da 

administração e mesmo de modificá-las, de reformá-las, mas nos quadros 

fundamentais existentes. Um terceiro momento é aquele em que se adquire a 

consciência de que os próprios interesses corporativos, em seu desenvolvimento 

atual e futuro, superam o círculo corporativo, de grupo meramente econômico, e 

podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos subordinados. Esta é a fase 

mais estritamente política, que assimila a passagem nítida da estrutura para a esfera 

das superestruturas complexas; é a fase em que as ideologias geradas anteriormente 

se transformam em ‘partido’, entram em confrontação e lutam até que uma delas, 

ou pelo menos uma única combinação delas, tenda a prevalecer, a se impor, a se 

irradiar por toda a área social, determinando, além da unicidade dos fins econômicos 

e políticos, também a unidade intelectual e moral, pondo todas as questões em 

torno das quais ferve a luta não no plano corporativo, mas num plano ‘universal’, 

criando assim a hegemonia de um grupo social fundamental sobre uma série de 

grupos subordinados (GRAMSCI, 2016, p. 41-42,grifos nossos).  
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 Deste modo, estamos de acordo com Sandri (2016, p. 31, grifos da autora), quando 

indica que a 

[...] unicidade dos fins políticos, intelectuais e morais de uma dada classe social, são 

fundamentais para a ampliação da sua força social e para a disseminação da sua 

cultura”.  Neste sentido, quando observamos o movimento da FL e sua forma de 

organização com os seus pares e com organizações de diversas naturezas, vemos que 

existe uma “unicidade cultural”, 

 

A qual é disseminada nas escolas públicas por intermédio dos seus programas. 

Emerge, assim, a relação do papel educativo do Estado, principalmente no âmbito da 

sociedade civil.  

Deste modo, Mezarobba (2017, p. 254) indica que, de forma geral, o projeto que vem 

sendo desenvolvido pela FL: 

 

[...] visa [a] defender seus interesses econômicos e ideológicos, a filantropia não 

passa de um disfarce para enganar a população e os representantes políticos 

desavisados. Outras iniciativas empresariais, desenvolvidas pelos institutos e 

fundações, que influenciam as políticas públicas de educação são patrocinadas por 

diversas corporações bilionárias. 

 

A FL, sob este prisma, possui ações semelhantes aos seus pares e, ao mesmo tempo, 

algumas particularidades. O autor supracitado indica que a FL está dentre as principais 

organizações
42

 que “não exploram comercialmente a educação”, mas realizam os “maiores 

lobbys empresariais sobre a escola pública” (MEZAROBBA, 2017, p. 50). 

 Desta maneira, é importante ressaltar a variedade de parcerias que a FL estabelece, 

tanto em nível nacional quanto internacional. Assim, podemos voltar a atenção às concepções 

que as perpassam, e ao alinhamento e concordância com a estratégia de uma proposta 

educacional global e hegemônica posta, principalmente, pelos Organismos Internacionais. 

Pereira e Pronko (2015, p. 98, grifos dos autores) analisam a PPP não apenas de maneira 

local, e indicam que  

[...] as parcerias público-privadas se colocavam como uma possibilidade que 

promovia o “melhor” das duas esferas, concentrando esforços para resolver, ao 

mesmo tempo, os problemas da concorrência internacional e do acesso da população 

aos serviços. O fomento desse novo formato de “gestão” da educação, difundido 

amplamente no final da década de 1990, envolveu uma extensa rede de organizações 

internacionais, a começar pela Unicef, além de outras agências do sistema das 

Nações Unidas, o BM, a OCDE e outros doadores internacionais para o 

desenvolvimento. 

                                                           
42

 Martins (2013) indica que as principais corporações nacionais são: Itaú Social, Bradesco, Telefônica, Gerdau, 

Camargo Correa, Unibanco, Itaú BBA, Santander, Suzano, Fundação Lemann, Instituto Península, DPaschoal, 

Instituto Ayrton Senna, Fundação Victor Civita, Instituto Natura, Saraiva, além do sistema S (instituições de 

interesse de categorias profissionais). 
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 Os doadores internacionais fomentam uma forma específica de educação. Tal 

programa tem como principal interesse a universalização de um paradigma educacional, 

pautado pelas leis do mercado e do neoliberalismo. A intenção deste tipo de Educação está 

para além de qualificar as pessoas para o mercado de trabalho: ela se encontra na indução de 

valores que foram sendo incluídos no sistema educacional em nível global.  

 Assim, ao analisarmos esta influência internacional, problematizamos: De que maneira 

esta influência está posta no paradigma educacional da FL?  

No movimento de análise dos relatórios anuais emitidos pela FL, identificamos alguns 

princípios que foram escritos, principalmente, por Jorge Paulo Lemann e por Denis Mizne
43

, 

diretor executivo da FL. Devido à extensão e quantidade de relatórios anuais, para uma 

melhor visualização, selecionamos os excertos dos relatórios de 2002, 2007, 2012 e 2016 

sobre estes princípios, os quais encontram-se dispostos no quadro a seguir. 

Quadro 17 - Missão e visão da Fundação Lemann em seus Relatórios anuais – 2018 

ANO MISSÃO VISÃO 

2002 Objetivo: dar sua contribuição para a melhoria da 

qualidade do ensino oferecido à população brasileira. Não 

há como fazer isto com sucesso sem avaliar as condições 

atuais do setor (...) • Excelência, foco, aprendizado 

contínuo e uso de metodologia científica para 

identificação e solução dos problemas. • Alavancagem de 

sua estrutura com parcerias ou terceirização com aliados 

de alto nível de qualificação e ética. • Transparência, ética 

e compromisso em todos os relacionamentos. • Foco em 

resultado, avaliação e prestação de contas eficiente (p. 

16). 

É fundamental, para investimentos de 

qualquer natureza, o entendimento do 

histórico de desenvolvimento do setor, a 

compreensão acerca dos níveis de 

hierarquia administrativa e das forças 

atuantes, a identificação das 

oportunidades de melhoria, além de um 

quadro de dados estatísticos 
atualizado. Isto não é diferente no caso 

do Investimento Social Privado (p. 

04). 

2007 A Fundação Lemann completou, em 2007, 5 anos de 

investimentos direcionados ao desenvolvimento e custeio 

de projetos que contribuam de maneira relevante para o 

progresso social e econômico do Brasil    –    em    

especial     os     que    estimulem    o desenvolvimento de 

pessoas por meio da educação (p. 04). 

Por acreditar no potencial de superação 

dos jovens brasileiros, o Conselho da 

Fundação Lemann aposta no 

atendimento direto a indivíduos por 

meio de programas de capacitação 

profissional,   esportiva   e Cultural, e 

de apoio a escolas técnicas. 

 

2012 Fazer com que a estratégia integrada de investir em 

inovação, aprimorar a gestão da educação, contribuir 

para que políticas públicas sejam baseadas em evidências 

e criar uma rede de talentos comprometidos em 

implementar políticas de largo alcance começasse a se 

tornar realidade (p. 01). 

Garantir que todo aluno brasileiro tenha 

acesso a uma educação de excelência. 

Apoiar uma rede de pessoas de alto 

potencial, comprometidas em enfrentar 

alguns dos principais desafios do Brasil. 

Esses são os objetivos que movem a 

Fundação Lemann (p. 01). 

Continua na página seguinte 

 

 

                                                           
43

 Advogado formado pela USP, foi visiting scholar na Universidade Columbia e Yale World Fellow na 

Universidade Yale. Fundou e preside o conselho do Instituto Sou da Paz. É membro do conselho da Fundação 

Roberto Marinho e do GIFE – grupo de Institutos, Fundações e Empresas (FUNDAÇÃO LEMANN, 2018a, on-

line). 
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Continuação da página anterior 

ANO MISSÃO VISÃO 

2016 Canalizamos a enorme capacidade de realização do nosso time 

para os projetos mais estratégicos – aqueles que apostamos 

ter realmente o potencial de mudar a realidade de milhões de 

brasileiros. De outro, buscamos obsessivamente aprender: 

mergulhamos ainda mais na realidade plural do Brasil para 

aprofundar, na ponta, o nosso conhecimento. Como resultado, 

um impacto ainda maior das nossas ações, que começa a ser 

confirmado também por rigorosas avaliações (p. 03). 

Estabelecemos as bases para fazer 

diferença na vida de milhões de pessoas e 

estamos cada vez mais preparados para o 

grande desafio de construir um Brasil 

mais justo e avançado (p. 03). 

Fonte: Sistematizado pela autora. 

Observamos a indicação de um paradigma educacional voltado para o progresso 

econômico. Neste intento, emergem valores axiológicos, como ética, excelência, superação, 

eficiência, entre outros. A finalidade educacional é pautada em resultados, que são 

mensurados por rigorosas avaliações. Neste movimento, a meritocracia “[...] perpassa a 

responsabilização. Ela está na base da proposta política neoliberal: igualdade de 

oportunidades e não de resultados. Para ela, dadas as oportunidades, o que faz a diferença 

entre as pessoas é o esforço pessoal, o mérito de cada um” (FREITAS, 2012, p. 383). Assim, 

como já problematizado, o Estado é tratado por uma perspectiva neoliberal, em que há 

divisões políticas, sociais e econômicas para tratar a finalidade educacional. A educação não é 

pensada em consonância com as outras esferas sociais, principalmente a econômica. Não se 

problematizam as condições de implementação das políticas educacionais. 

Em outras palavras, é uma proposta educacional em que o discurso desloca-se do 

âmbito empresarial para o âmbito educacional, assim como do âmbito internacional para o 

âmbito local. Neste sentido, Gramsci (2016, p. 42) ao tratar do grau de hegemonia que um 

grupo exerce sobre outro, indica que historicamente o movimento de hegemonia incide 

segundo as atividades econômicas sociais e segundo os territórios, ressaltando que: “[...] 

deve-se ainda levar em conta que estas relações internas de um Estado-nação se entrelaçam 

com as relações internacionais, criando novas combinações originais e historicamente 

concretas” (GRAMSCI, 2016, p. 42).  

Assim, na nossa busca por estas combinações originais, no caso da FL, indicamos que 

as autoras Shiroma, Campos e Garcia (2005), ao realizar um trabalho de acompanhamento 

sistemático das publicações nacionais e internacionais sobre política educacional, da década 

de 1990 a 2005, constataram uma transformação no discurso utilizado pelas instituições.  

Indicam quem no início dos anos de 1990, os argumentos eram em prol da qualidade, 

competitividade, produtividade, eficiência e eficácia. Após este período, as autoras 

perceberam, no final da década, uma mudança, a qual passou de um viés explicitamente 

economicista para uma face mais humanitária no discurso da política educacional. As autoras 
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apontam que essa mudança foi sugerida pela “crescente ênfase nos conceitos de justiça, 

equidade, coesão social, inclusão, empowerment, oportunidade e segurança” (SHIROMA; 

CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 428). 

A proposta da FL apresenta o discurso economicista; porém, com um forte apelo aos 

conceitos de justiça social, oportunidade, inclusão social, meritocracia, eficiência, entre 

outros. No Relatório Anual de 2002 da FL, Jorge Paulo Lemann indica este paradigma de 

forma explicita: 

Acreditamos que melhorar o nível educacional brasileiro é essencial para o país 

se tornar mais competitivo a médio e longo prazo e para diminuir as 

desigualdades e tensões sociais. 

Visando uma utilização eficiente dos seus recursos, a Fundação Lemann tem 

pretendido especializar-se e dedicar-se à área de melhoria da metodologia gerencial 

na educação, ou seja, o aperfeiçoamento de uma cultura de avaliação de 

resultados.  Advindos da área empresarial e sabendo da importância da avaliação 

de resultados, acreditamos que um foco similar, mas adaptado à educação, trará 

grandes benefícios. 

Começamos devagar em 2002, “testando as águas” com parceiros institucionais 

mais experientes.  Para o futuro, esperamos desenvolver um conhecimento próprio e 

um nicho de atuação específico, colaborando onde for possível para a introdução 

de uma cultura de avaliação de resultados na área. 

Quando tivermos um histórico de resultados, captaremos recursos de instituições ou 

indivíduos estrangeiros com objetivos similares e interesse em atuar no Brasil. 

Educação baseada em resultados = maior competitividade e igualdade social. 

Jorge Paulo Lemann (FUNDAÇÃO LEMANN, 2002, p. 2, grifos nossos). 

 

Por meio deste discurso, entendemos a vinculação que o capitalista faz entre 

desenvolvimento econômico e educação, em que atribui as desigualdades e tensões sociais à 

ineficiência educacional.  Enfatizamos que, na realidade, o modo de produção capitalista em 

que vivemos, extremamente exploratório, é o que sustenta tais desigualdades sociais. A lógica 

do capitalismo não permite a oferta de condições de vida digna à classe subalterna, mesmo 

que ela proporcionasse uma educação de qualidade, como indica o discurso de Jorge Paulo 

Lemann (D’ÁVILA, 2013). Assim, a concentração de riqueza e de miséria é devido ao 

acúmulo de capital, como exemplo, o Império construído pelo empresário, constatado no 

início do presente capítulo. Neste sentido, o  

 

Estado não pode eliminar a contradição entre a função e a boa vontade da 

administração, de um lado, e os seus meios e possibilidades, de outro sem eliminar a 

si mesmo, uma vez que repousa sobre esta contradição. Ele repousa sobre esta 

contradição entre a vida pública e privada, sobre a contradição entre os interesses 

gerais e os interesses particulares. Por isso, a administração deve limitar-se a uma 

atividade formal e negativa, uma vez que exatamente lá onde começa a vida civil e o 

seu trabalho, cessa o seu poder (MARX, 2010, p. 60).    

 

Ressaltamos que o Estado capitalista, pela sua natureza, não resolve os problemas 

sociais. Neste sentido, de acordo com Pinheiro (2018, p. 13-14), percebemos que os modelos 

de gestão planejados, organizados e realizados no âmbito dos municípios possuem um grau de 



78 

 

“autonomia legal, federativa, política e pedagógica,” que acabam permitindo, por parte de 

setores da sociedade civil, um direcionamento. Infelizmente, esta autonomia foi uma 

bandeira de luta de setores progressistas no Brasil, durante os anos 1980, e que, 

posteriormente, adquiriu desvios semânticos. Estes desvios proporcionaram uma 

vulnerabilidade à incursão de propostas alternativas, baseadas na cultura de metas e na 

corresponsabilidade entre governos e sociedade.  

A proposta da FL emite um discurso contraditório, em que utiliza desvios semânticos 

como forma de adesão no seio social. Ele se pauta em melhorar a qualidade da educação, 

entendida com foco em tecnologias, metodologia gerencial e avaliações. Porém, indicamos 

que, atualmente, o tecnicismo se apresenta 

 

[...] sob a forma de uma “teoria da responsabilização”, meritocrática e gerencialista, 

onde se propõe a mesma racionalidade técnica de antes na forma de “standards”, ou 

expectativas de aprendizagens medidas em testes padronizados, com ênfase nos 

processos de gerenciamento da força de trabalho da escola (controle pelo processo, 

bônus e punições), ancorada nas mesmas concepções oriundas da psicologia 

behaviorista, fortalecida pela econometria contemporânea (FREITAS, 2012, p. 383, 

grifos do autor). 

 

A FL, com o intuito de legitimar seu discurso, elabora materiais que discutem 

educação, com um forte apelo ao rigor científico. Eles são elaborados com base em 

parâmetros de qualidade pautados em indicadores e índices desenvolvidos por Organismos 

Internacionais, como o BM, OCDE, UNESCO e PREAL. Para além, citam prêmios 

conquistados em rankings elaborados pelos mesmos organismos. Como forma de ilustração, 

dispomos trechos sobre a relação entre os Relatórios anuais emitidos pela FL e os Organismos 

Internacionais no quadro a seguir. 

Quadro 18 - Excertos dos Relatórios Anuais da Fundação Lemann e sua relação com os Organismos 

Internacionais – 2018 

Relatório/ano Excerto 

2002 

Os novos Parâmetros Curriculares Nacionais, definidos com base no documento da UNESCO 

elaborado por Jaques Dellors, demonstram alinhamento com soluções reconhecidas 

mundialmente.  Acreditando na necessidade do estabelecimento de padrões de avaliação para 

aferir o aprendizado de seus estudantes, o Brasil, além de ter três diferentes sistemas de 

avaliações nacionais padronizados, é um dos dois únicos países latino-americanos a participar 

do PISA (Program for International Student Assessment) (p. 6).  

2003 

Em 2003, a Fundação Lemann investiu U$ 412.000 no projeto Gestão para o sucesso escolar, 

que conta, ainda, com os seguintes parceiros: 

• UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura: membro 

da comissão de seleção e premiação (...) (p. 32). 

Continua na página seguinte 
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Relatório/ano Excerto 

 

 

 

 

2009 

 

Além das bolsas para universidades americanas, a Fundação Lemann patrocina o intercâmbio 

de professores e alunos entre as universidades Saint Gallen, na Suíça; e o Insper, em São 

Paulo, e oferece bolsas de estudo para o programa de mestrado em organismos 

internacionais – Masio – na Universidade de Zurique (p. 7). 

Contribuir de forma relevante para modernizar a gestão dos sistemas públicos de ensino no 

Brasil, com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes nas avaliações externas 

internacionais, aproximando-os dos alunos de países mais desenvolvidos (OCDE) (p. 8). 

Desde 2006 já vieram ao Brasil, a convite da Fundação, especialistas como  James  Austin, 

criador da cadeira de empreendedorismo social em Harvard; Mona Mourshed, consultora da 

McKinsey; e Alberto Rodriguez, consultor do Banco Mundial (p. 16). 

2014 
Gestão para a Aprendizagem e Gestão de sala de Aula: o Gestão para a Aprendizagem foi 

eleito pela UNESCO como um dos sete melhores projetos de formação de gestores escolares 

da América latina (p. 14). 

2016 
Um dos projetos, o Gestão de Sala de Aula, foi avaliado pelo Banco Mundial, que verificou 

mudanças significativas nas práticas das escolas participantes (p. 2). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Podemos perceber que o paradigma educacional posto pela FL não está apenas em 

sintonia com o projeto de educação global, que como já discutido, constitui-se como 

neoliberal e trabalha em prol do capital. A FL trabalha em parceria com os Organismos 

Internacionais, os quais são articuladores do projeto educacional global. Assim, os materiais 

da FL, para além dos seus projetos, propagam a visão de mundo, o consenso emitido pela 

ideologia burguesa. Neste sentido, ressaltamos que a articulação entre força e consenso é 

entendida por Gramsci “[...] como uma ação hegemônica “comum” no contexto do Estado 

stricto sensu. Porém, Gramsci também identificou que o processo de direção política de 

determinada classe social, pode ocorrer independentemente da sua presença no âmbito do 

aparelho estatal” (SANDRI, 2016, p. 29). 

Este fato acontece, pois entendemos que sociedade civil é a esfera por excelência de 

lutas em que ocorrem as competições entre as classes sociais. Essa luta ocorre pela defesa de 

diferentes visões de mundo quanto aos projetos societários, cada qual tentando angariar 

adeptos, produzindo, assim, consensos com o intuito de conquistar ou manter a hegemonia. 

Nos documentos selecionados para análise, em sua maioria pesquisas direcionadas 

para educadores, a articulação entre a FL e os Organismos internacionais converge em uma 

ideologia comum, com o intuito de se manter enquanto classe hegemônica.  Estes podem ser 

verificados pelos excertos no quadro da página seguinte. 
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Quadro 19 - Excertos dos documentos selecionados para análise da Fundação Lemann e sua relação com 

os Organismos Internacionais – 2018 

DOCUMENTO EXCERTO 

DOC03 Características dos diretores de escolas efetivas dentre os aspectos organizacionais da 

escola para a melhoria do ensino e do ambiente de aprendizagem, a liderança escolar 

cumpre um papel central (OECD, 2013) (p. 33). 

DOC03 Geralmente exercida pelos diretores, ela é crucial ao delineamento do dia a dia e 

desenvolvimento profissional dos professores. Em geral, estudos revelam que escolas 

com líderes escolares efetivos são aquelas em que o diretor incentiva os professores, 

ajuda-os a identificar e solucionar dificuldades na prática escolar, reconhece o bom 

desempenho dos docentes e promove maior colaboração e interação entre os professores 

(OECD, 2013; SOARES et al., 2012) (p. 34) 

DOC03 OCDE. Avaliação e Enquadramento Analítico do PISA 2012. Paris: OCDE Publishing, 

2013. 

OCDE. Pisa 2012 Resultados em Foco: o que os jovens de 15 anos sabem e o que podem 

fazer com o que sabem. Paris: OECD Publishing, 2014. 

PREAL - Programa de Promoção da Reforma Educativa na América Latina e El Caribe 

como as escolas podem oferecer educação de qualidade aos pobres, em:< http: // 

www.preal.org/ENGL/BibliotecaDes.asp? Id = 30 & Camino = 70 | Educação% 

20Synopsis>. (acessado em 18/09/12). (Referências utilizadas no documento) 

DOC08 A equipe de educação do Banco Mundial realizou um estudo para medir o impacto do 

programa gestão de sala de aula e algumas ações complementares na qualidade do ensino 

na rede estadual do Ceará os resultados indicaram que: o programa teve impacto positivo 

na administração do tempo das aulas pelos professores. (p. 04) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 De forma geral, verificamos que o paradigma educacional propagado pela FL em seus 

materiais está alinhado às reformas globais que, no Brasil, iniciaram na década 1990, já 

discutida no capítulo 1. Neste sentido, como a FL emerge no curso do movimento das 

reformas, a relação que ela estabelece com os Organismos Internacionais ocorre desde a sua 

fundação. Ela constitui-se na relação de forças que propaga uma educação com princípios 

empresariais, como vimos, defendida, no Brasil, pelo TPE, entre outros; e no âmbito global, 

especialmente pelos Organismos Internacionais. Assim, identificamos que os Organismos 

Internacionais desta relação são, especificamente, OCDE, UNESCO, PREAL e BM.  

 Para que o paradigma educacional propagado por estes Organismos Educacionais 

tenha êxito, existem articulações e estratégias, que são desenvolvidas desde a criação destes 

Organismos. Assim, desde 2011 existe uma nova estratégia em curso, a qual propaga a 

Aprendizagem para todos até o ano de 2020. Este novo conjunto de estratégias pode ser 

visualizado pelo documento intitulado Aprendizagem para Todos Investir nos Conhecimentos 

e Competências das Pessoas para Promover o Desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 

2011). 
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Quadro 20 - Estratégias Prioritárias do Banco Mundial para a Educação 2020 – 2018  

Missão do Banco na 

educação 

Aprendizagem para todos 

Direções estratégicas 

para alcançar resultados 

Reforçar os sistemas educacionais Construir uma base de conhecimento de 

grande qualidade 

 

 

 

Alavancas para a 

implementação 

Conhecimento 

 

 

 - Ferramentas de 

avaliação e 

comparação do 

sistema - Avaliação da 

aprendizagem - 

Avaliação e pesquisa 

sobre o impacto 

Apoio Técnico e 

Financeiro  

 

- Apoio técnico para 

fortalecer o sistema - 

Financiamento 

orientado para os 

resultados  
- Abordagem 

multissectorial 

Parcerias Estratégicas  

 

 

(Agências da ONU, 

comunidade de doadores, 

organizações da 

sociedade civil) 

  Fonte: Elaborado pela autora (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 8, grifos nossos). 

 

 Por meio deste documento, verificamos a convergência ideológica que perpassa a FL e 

o BM, como qualidade pautada em avaliações, orientação para o resultado, desenvolvimento 

de pesquisas sobre o impacto das ações e parcerias estratégicas para desenvolvimento de 

programas. Deste modo, existe a importância de avaliar os sistemas em índices e indicadores 

que apontam para a qualidade almejada. Esta qualidade tem sintonia com o desenvolvimento 

econômico, em que ganha centralidade o papel do setor privado, entendido como 

organizações da sociedade civil. O papel do setor privado, em educação, 

 

[...] cresce e se alarga, de um lado, mediante a capacidade de orientar corretamente a 

adequação das oportunidades de aprendizagem oferecidas às necessidades da 

atividade econômica, aumentando-se a eficiência do investimento e promovendo, 

portanto, a assim redefinida “qualidade”; de outro lado, favorecendo a expansão dos 

provedores privados de educação, dentro e fora do sistema educacional, por meio da 

criação e do aprimoramento das “oportunidades de aprendizagem”, em mercados 

formais e informais de formação (PEREIRA; PRONKO, 2015, p. 108, grifos dos 

autores). 

 

 Neste sentido, a FL promove esta oportunidade de aprendizagem em seus programas, 

em que o “nicho de atuação específico” (FUNDAÇÃO LEMANN, 2002, p. 2) é a educação 

pública, posto explicitamente pelo BM: 

 

O termo “sistema educacional” refere-se tipicamente às escolas públicas, 

universidades e programas de formação que fornecem serviços de educação. 

Nesta estratégia, “sistema educacional” inclui a gama completa de oportunidades de 

aprendizagem que existem num país, quer sejam fornecidas ou financiadas pelo 

sector público quer privado (incluindo organizações religiosas, organizações sem 

fins lucrativos ou com fins de lucro). Inclui programas formais ou não formais, para 

além de toda a gama de beneficiários e interessados nestes programas: professores, 

formadores, administradores, funcionários, estudantes e as suas famílias e 

empregadores (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 5, grifos nossos). 

 

 Após verificarmos a relação direta estabelecida entre a FL e os Organismos 

Internacionais, emerge uma problematização já realizada por Gramsci (2016, p. 20): as “[...] 
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relações internacionais precedem ou seguem (logicamente) as relações sociais fundamentais? 

Indubitavelmente seguem. Toda inovação orgânica na estrutura modifica organicamente as 

relações absolutas e relativas no campo internacional [...]”. Assim, entendemos que a 

sociedade está permeada por relações de forças em que disputam projetos societários diversos. 

As relações internacionais e nacionais, neste sentido, são uma destas situações de relações de 

forças que permeiam a sociedade, e  

 

Quanto mais a vida econômica imediata de uma nação se subordina às relações 

internacionais, tanto mais um determinado partido representa esta situação e a 

explora para impedir o predomínio dos partidos adversários [...] pode-se chegar à 

conclusão de que, com frequência, o chamado “partido do estrangeiro” não é 

propriamente aquele que é habitualmente apontado como tal, mas precisamente o 

partido mais nacionalista, que, na realidade, mais do que representar as forças vitais 

do próprio país, representa sua subordinação e servidão econômica às nações ou a 

um grupo de nações hegemônicas [...] (GRAMSCI, 2016, p. 20). 

 

 Neste sentido, podemos mensurar a dimensão e o peso do projeto societário que está 

em curso e o imperialismo que já se constituiu na esfera econômica. Deste modo, este império 

está recebendo o capital humano
44

 necessário para a sua expansão. Este, por sua vez, é 

constituído pelo paradigma educacional que está sendo pensado em nível global. 

 Assim, chegamos ao documento intitulado Saindo da Inércia? Boletim da Educação 

no Brasil (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), realizado entre a FL e a PREAL. Este 

documento, para além dos documentos e relatórios já citados, representa e exemplifica a 

vinculação da FL diante do projeto educacional global em curso. A PREAL indica, em seu 

documento Educação na América Latina: problemas e desafios (PREAL; 2018a), que 

 

[...] almeja levar a educação para o topo da agenda política de países em toda a 

região e constituir um grupo de apoio para a reforma educativa. O PREAL é dirigido 

em conjunto pelo Diálogo Interamericano e pela Corporação Para Desenvolvimento 

de Pesquisa (CINDE), Santiago do Chile. Os fundos são fornecidos 

maioritariamente pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Fundos 

adicionais são fornecidos pelo Centro Internacional de Desenvolvimento de 

Pesquisa do Canadá, pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (U.S. Agency for International Development - USAID) e pelo Fundo 

                                                           
44

O conceito surgiu na teoria econômica nos anos 1950, com os escritos de Pigou e foi, posteriormente, 

popularizado por Gary Becker nos anos 1960, na escola de Chicago.  O conceito neoclássico de capital 

humano abarca todo gasto para consumo; em verdade, representa um gasto para investimento em capacidade 

produtiva própria a um indivíduo. Desta forma, o conceito de capital coloca-se já de pronto na esfera individual, 

e não mais na esfera social, como pensava Marx. O conceito de capital humano sustenta a hipótese de que os 

trabalhadores são também detentores de capital, de meios de produção. Assim sendo, os economistas 

neoclássicos definem capital como meios de produção, ao contrário de Marx, que definiu capital como uma 

forma de sociabilidade em que riqueza abstrata (valor) gera mais riqueza abstrata (mais-valor). Em suma, o 

conceito de capital humano, tão difundido nos dias de hoje pelos jornais, revistas e canais de televisão, nada mais 

faz do que acobertar a cisão social existente entre produtores de riqueza (os trabalhadores) e os apropriadores da 

riqueza (capitalistas), ao massificar todos nós como capitalistas detentores de nosso próprio capital na esfera 

individual. A ideia de capital humano apaga, no plano cultural, as divisões de classe postas no plano econômico 

(MARX 21, s.d.).     
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GE (GE Fund). Entre suas atividades, o programa encomenda estudos sobre o estado 

da arte em áreas fundamentais de política da educação. Estes trabalhos são 

apresentados e divulgados através da Série de Estudos Ocasionais e de conferências 

realizadas em países do hemisfério. Os estudos da série são publicados 

simultaneamente em inglês e espanhol.  

 

No Brasil, um destes estudos foi o Saindo da Inércia? Boletim da Educação no Brasil, 

do qual trataremos de forma aprofundada. Os boletins da educação são uma iniciativa do 

PREAL e, até o momento, foram publicados em 10 países da América Latina e Central. Em 

cada país, uma organização não governamental nacional fica responsável por produzir o 

relatório. O boletim realizado no Brasil dá notas a temas considerados cruciais para o 

desenvolvimento da educação no país. Segundo o Relatório anual da FL (2010), o objetivo é 

monitorar o avanço dos indicadores educacionais e acompanhar a implementação de políticas 

públicas que podem contribuir para melhorar a qualidade do ensino. Ou seja, com o objetivo 

de desenvolver ações para melhorar o ensino, a PREAL e a FL indicam que o 

desenvolvimento dos boletins da educação serve para que os líderes dentro e fora do âmbito 

educacional tenham “[...] informações independentes e confiáveis sobre como as escolas de 

seu país estão se saindo quando comparadas a outras regiões ou países. Essa iniciativa já 

produziu mais de 25 boletins de progresso educacional em nível regional, nacional e estadual” 

(FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009, p. 6).  

O Relatório anual (2009, p. 6) da FL menciona que o Saindo da Inércia? Boletim da 

Educação no Brasil concluiu um projeto iniciado em 2006, na conferência sobre 

responsabilidade social e educação organizada na Bahia pela FL, pela Fundação Jacobs e pelo 

Grupo Gerdau. Indica que o principal diferencial desse documento é a análise do estágio de 

desenvolvimento de cinco políticas públicas indispensáveis para a melhoria do ensino: 

padrões educacionais, sistemas de avaliação, autoridade e responsabilidade no nível da 

escola, carreira docente e financiamento. Sinaliza que a FL, desde seu envolvimento, abraçou 

essas cinco políticas como foco estratégico de seus projetos e pesquisas. Assim, na visão da 

FL e da PREAL, 

[...] os boletins permitem que as famílias e a sociedade civil possam reconhecer 

rápida e facilmente os bons exemplos e as áreas que ainda precisam melhorar. Com 

esse tipo de informação em mãos, é mais fácil fazer pressão pelas mudanças 

necessárias. [...]. Baseiam-se na convicção de que é vital o monitoramento 

sistemático e permanente de indicadores educacionais para melhorar a sua qualidade 

e no princípio de que os usuários do sistema educacional — pais, alunos, 

empresários e toda a população— têm direito de saber como as escolas estão 

organizadas, quanto elas custam e que resultados apresentam. Os relatórios 

nacionais complementam os regionais, contextualizam cada país e embasam 

reformas locais (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009, p. 6). 
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Este trecho faz emergir a questão do conceito de qualidade e fidedignidade desses 

documentos em relação à realidade. Emerge, então, a problemática: Qual é a concepção de 

qualidade posta? Esta reforma e paradigma educacional servem a toda a população? Para 

Freitas (2012, p. 389, grifos do autor), 

 

A proposta dos reformadores empresariais é a ratificação do currículo básico, 

mínimo, como referência. Assume-se que o que é a valorização pelo teste é bom 

para todos, já que é o básico. Mas o que não está sendo dito é que a “focalização no 

básico” restringe o currículo de formação da juventude e deixa muita coisa relevante 

de fora, exatamente o que se poderia chamar de “boa educação”. Além disso, 

assinala para o magistério que, se conseguir ensinar o básico, já está bom, em 

especial para os mais pobres. 

 

Significa que a educação de qualidade é aquela pautada no mínimo necessário para 

que as futuras gerações consigam se adequar ao trabalho nos postos disponíveis pelo setor 

empresarial de toda a natureza. Setor este que, como estamos percebendo no decorrer deste 

estudo, elabora e propaga estudos sobre o ideal de qualidade que deve ser seguido pelo âmbito 

educacional. Estes estudos, consequentemente, fomentam as políticas educacionais, sendo 

utilizados pelo setor empresarial como argumento ao direcionamento de mudanças que devem 

ser postas no âmbito da educação escolarizada pública. Assim, ainda segundo o boletim do 

Brasil, 

[...] não há consenso sobre a pergunta feita no título do documento nacional – 

“Saindo da Inércia?”. Ao apontar as tendências em cada quesito, os especialistas 

reconhecem os avanços recentes, mas consideram que, na maioria deles, não há 

indícios de que o Brasil esteja melhorando. As notas do boletim brasileiro não são 

boas: o país recebeu conceito “insatisfatório” ou “regular” em sete dos nove quesitos 

monitorados (FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009, p. 20). 

 

O documento pauta-se em especialistas para legitimar o seu discurso, estes com uma 

formação pautada nos princípios neoliberais. Entre estes especialistas, identificamos Jeffrey 

Puryear
45

 Codiretor do PREAL que, no Relatório Anual (2010, p. 14), discorre sobre a 

parceria entre o PREAL e a FL:   

 

A parceria com a Fundação Lemann na elaboração do Boletim da Educação no 

Brasil: Saindo da Inércia? foi motivo de grande alegria para o PREAL. A equipe da 

Fundação fez um trabalho excelente, juntando dados básicos com análises de 

especialistas para monitorar e avaliar o estado da educação no Brasil, além de fazer 

recomendações práticas de mudança. O resultado se mostrou competente e de fácil 

acesso, tornando-se uma referência para todos os interessados na educação 

brasileira. 

Desde o seu lançamento no começo de 2010, o boletim tem suscitado debates 

relevantes e já serviu como modelo, em pelo menos um estado, para traçar o perfil 

educacional de redes municipais. As versões em inglês e português têm tido ampla 

                                                           
45

 Puryer anteriormente serviu como chefe do escritório regional da Fundação Ford para os Andes e do Cone Sul, 

e como pesquisador da Universidade de Nova York e na Universidade de Stanford.  (THE DIALOGUE, s.d.). 
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divulgação e vimos com satisfação que várias universidades estão usando o boletim 

em suas discussões com professores e alunos. 

O PREAL compartilha com a Fundação Lemann a dedicação à expansão e melhoria 

da qualidade da educação no Brasil e se alegra de ter participado de uma iniciativa 

tão bem-sucedida. A Fundação Lemann está se firmando como uma liderança 

regional na promoção de uma educação melhor e é um exemplo para outras 

organizações não governamentais que também buscam melhorar o aprendizado e 

performance dos alunos.  

 

  Com o discurso pautado na filantropia das organizações e na melhora no 

aprendizado, especialmente do âmbito municipal, segundo o Relatório Anual (2010, p. 14), 

1.688 pessoas assistiram a palestras sobre os achados do Boletim da Educação no Brasil, 

sendo 11 palestras ministradas em diferentes cidades do país pela FL. Foram distribuídos 

2.000 exemplares do documento entre gestores educacionais, pesquisadores e formuladores de 

políticas públicas. 

 Para finalizar este tópico, indicamos, por meio dos documentos selecionados para a 

análise e sob a luz da nossa perspectiva teórica, que o paradigma educacional da FL trabalha 

de acordo com o projeto societário global neoliberal que está em curso desde a década de 

1990. Fica claro, portanto, que este projeto foi pensado, articulado e sistematizado pelo 

âmbito empresarial, tendo como parceiros/colaboradores/financiadores os Organismos 

Internacionais, como o BM, o PREAL, entre outros. 

Assim, verificou-se que a FL, para além do projeto de parceria entre as redes públicas, 

propaga o paradigma educacional neoliberal no seio social por outros meios, como seminários 

e distribuição de documentos. Neste movimento, emerge a questão: Como ocorre a atuação da 

FL no âmbito educacional brasileiro? Com o objetivo de nos aproximar de uma resposta, no 

próximo tópico tratamos das ações da FL na Educação pública brasileira, em que indicamos 

suas principais ações. 

2.2 A FUNDAÇÃO LEMANN E A EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 As ações da FL no âmbito da educação pública brasileira, como vimos, iniciaram em 

2002. Em seu Relatório anual (2002, p. 4), a FL indica que sua atuação consiste no 

investimento no setor educacional, incluindo, para esta finalidade, o desenvolvimento de um 

entendimento histórico deste setor. Neste sentido, a FL dedicou o início de suas atividades a 

essa finalidade de como funcionam os diferentes sistemas de educação pública no Brasil. O 

que significa a compreensão acerca dos níveis de hierarquia administrativa e das forças 

atuantes, a identificação das oportunidades de melhoria, além de um quadro de dados 

estatísticos atualizados.  
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 O foco desta atuação é o investimento na melhoria da gestão dos sistemas de educação 

e no desenvolvimento de uma cultura de avaliação, que sirva de ferramenta aos gestores e 

elaboradores de Políticas Públicas. No Relatório Anual (2008, p. 4), depois de 06 anos de 

atuação, a FL indica que sua atuação na educação pública brasileira até aquele momento foi 

de eleger a educação como caminho para desenvolver o efeito multiplicador do capital 

humano. Este movimento foi com o intuito de criar um círculo virtuoso de pessoas com 

potencial que, ao receberem incentivo e oportunidade, criam novos incentivos e oportunidades 

para outros e assim por diante.  

 O vínculo entre o desenvolvimento econômico e a responsabilidade da educação neste 

processo é um dos pilares presentes no paradigma educacional da FL. Em que trata os alunos 

como futuros trabalhadores do sistema e, como tal, precisam desenvolver habilidades que se 

tornaram necessárias. Ou seja, o trabalhador precisa acompanhar “[...] as transformações que 

o mundo do trabalho vem sofrendo nas últimas décadas, isto é, um modelo produtivo que 

incorpora cada vez mais rápido, os avanços da ciência e da tecnologia à produção” 

(D’ÁVILA, 2013, p. 11560). 

 A maioria das ações que a FL desenvolve é realizada em parcerias, em que a FL é 

coparticipante ou fundadora direta. A seguir, elaboramos um quadro que indica a ação da FL 

em projetos e programas em que foi coparticipante. 

Quadro 21 - Programas/projetos realizados com coparticipação da Fundação Lemann – 2018 

ANO PROGRAMA AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

2002 

Fundação VITAE – Programa de 

Apoio ao Ensino Técnico e 

Agrotécnico.  

 

Contribuir para o desenvolvimento econômico do país através da 

modernização curricular e tecnológica de escolas que formam 

técnicos para o setor produtivo nas regiões Sul, Sudeste e 

Nordeste. 

Fundação VITAE – Projeto Escola 

em Movimento uma Experiência 

de Gestão Compartilhada. 

Desenvolvimento de um modelo de gestão participativa nas 

escolas de sua rede. A Fundação Lemann, em 2003, apoiou 23 

projetos e investiu US$ 300.000,00 na 9ª edição de 2005/2006 em 

07 projetos. 

BRASCRI – Programa Segunda 

Chance. Em 2006, O Instituto 

ProA assumiu a Gestão do 

BRASCRI, e continuou o 

programa. 

Fornece bolsas de estudo e os recursos necessários para que jovens 

da periferia da cidade de São Paulo possam receber qualificação 

profissional em cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial - SENAI, Serviço Nacional do Comércio - SENAC ou 

equivalente. Em 2005, a Fundação Lemann investiu cerca de US$ 

317.900,00. 

 

 

 

 

2003 

Programa de desenvolvimento do 

Instituto Social Maria Telles - 

ISMART   

Envolve o fornecimento de bolsas de estudo e de recursos com 

enfoque especial no desenvolvimento pessoal e moral dos alunos e 

orientação aos responsáveis. A Fundação Lemann investiu, em 

2002, US$435.000,00 no programa. 

Instituto Ayrton Senna e Fundação 

Banco do Brasil: Projeto Escola 

Campeã. Foco em dois programas: 

o Se liga e o Acelera. 

Custeio de dois programas complementares, para 7 cidades 

participantes, entre 2003 e 2005. Em 2003, o investimento no 

Projeto totalizou US$ 307.000,00, atingindo um universo de 6.900 

alunos. Investimento de U$ 162 mil em 2004 viabilizou estes 

programas, beneficiando aproximadamente 3.000 alunos. 

Continua na página seguinte 
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2004 

Daquiprafora – Programa Bolsas 

Lemann 

Identifica bolsas de estudos disponíveis para alunos atletas em 

universidades americanas e seleciona jovens tenistas brasileiros 

para aproveitarem essas oportunidades. A Fundação Lemann é 

parceira da instituição desde 2004, com um investimento 

acumulado de aproximadamente 132 mil dólares. 

Swiss International Teachers’ 

Program – SITP Programa suíço 

para professores internacionais 

Iniciativa empresários suíços a contribuir para o aprimoramento 

contínuo de professores de Língua Inglesa em seu país. 

 

 

 

 

2007 

Projeto Parceiros da Educação Cada investidor, com a ajuda da direção da escola selecionada, 

decide quais são as prioridades de investimento, que vão de obras e 

compra de material didático a treinamento de profissionais. Em 

2007, a Fundação Lemann juntou-se ao grupo e escolheu a Escola 

Estadual Prof. Vicente Rao, com 2 mil alunos, localizada na Zona 

Sul da cidade de São Paulo. 

O programa Parceiros Vitae de 

Apoio ao Ensino   Técnico    e  

Agrotécnico 

Continuação de uma iniciativa idealizada pela Vitae em 1996 e 

atualmente gerida pela Fundação de Apoio à Tecnologia  (FAT). 

Com o patrocínio de um fundo formado por vários investidores, 

tem como objetivo estimular iniciativas de modernização 

curricular e tecnológica de escolas técnicas e agrotécnicas de nível 

médio em todo o Brasil. 

 

 

 

2008 

Programa de Gestão e Valorização 

do Magistério do Consed 

Apoia a construção, implantação e avaliação de políticas públicas 

eficazes, conta com cinco pontos principais: recrutamento, 

carreira, estágio probatório, avaliação de desempenho e 

certificação. Destina-se a formuladores de políticas públicas de 

educação. Em 2004 (quando era apenas um grupo), a Fundação 

Lemann investiu U$ 38.000 no projeto, co-financiado pela 

Fundação Ford, pelas SEDUCs e pelo próprio CONSED. O 

investimento do projeto, em 2005, foi de US$ 39.000,00, 

complementando os US$ 160.000,00 levantados pelo próprio 

CONSED. 

 

2010 

Khan Academy A Fundação Lemann firmou parceria com a Khan Academy para 

traduzir seus vídeos para o português e implementar o projeto em 

escolas públicas. Em 2011, foram publicados 47 vídeos de 

química, física e aritmética, de um total de 342 aulas. 

2012 Ciência sem Fronteiras Parceria com a Capes que possibilitou a adesão de cinco das seis 

universidades parceiras da Fundação Lemann ao programa. 

Fonte: Relatórios anuais emitidos pela Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 
 

Identificamos que, desde a sua fundação, a FL manteve parcerias entre diversos 

setores para ampliação de sua atuação, bem como uma variedade de atuações. Seus principais 

eixos de ação concentram-se na modernização curricular, gestão dos sistemas, avaliações de 

políticas públicas, custeio de bolsas de estudos e elaboração de materiais.  

A seguir, listamos os principais programas e projetos realizados diretamente pela FL. 

Quadro 22 - Programas/projetos realizados pela Fundação Lemann – 2018 

ANO PROGRAMA AÇÃO 

 

 

2003 

Projeto Gestão para 

o Sucesso Escolar- 

GSE 

É uma pós-graduação lato sensu, oferecida gratuitamente aos diretores de 

escolas de redes de ensino municipal ou estadual. Em módulos a distância, com 

encontros presenciais intercalados, que abordam temas cruciais. Em 2003, a 

Fundação Lemann investiu U$ 412.000 neste projeto. Em 2004, o orçamento foi 

de US$ 283.000,00. 

Continuação na página seguinte 
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2004 

Curso de 

Especialização para 

Formação em 

Gestão Escolar 

(FGE) 

Proposta de estrutura de currículo. O conteúdo sugerido complementa a 

formação básica de Pedagogia, com conceitos e vivências mais adequadas às 

demandas profissionais de um bom gestor. Aulas de análise de dados, 

estatística, técnicas de comunicação e de gestão de pessoas, entre outras, 

totalizam 440 horas, incluindo a preparação de uma monografia. O investimento 

total da Fundação, em 2005, foi de US$ 158.500,00. 

Programa Bolsas 

Lemann 

Oferta de bolsas de estudos em diversas frentes e instituições, tanto nacionais 

quanto internacionais. 

Prêmio Bolsista do 

Ano (junto com a 

Fundação Estudar) 

Incentivar o desempenho profissional e pessoal dos bolsistas e sua integração 

com o grupo de ex-alunos. O prêmio é um curso de formação continuada, na 

área de atuação e interesse do bolsista, na Escola de Administração da 

Universidade de Harvard. O investimento da Fundação Lemann foi de US$ 

100.000,00, tendo sido distribuídos US$192.000,00 em benefícios para 14 

novos bolsistas. 

 

 

 

 

2005 

Prêmio IGE de 

Jornalismo 

Pretende formar uma rede de profissionais envolvidos na cobertura jornalística 

da Educação Básica pública, ao disponibilizar informações e oportunidades de 

aprendizado aos jornalistas, além de prestigiar seus melhores trabalhos. O 

orçamento do projeto em 2005 foi de US$ 225.000,00. 

Estudos de caso Em 2005, duas oportunidades de construção de casos foram identificadas, 

levando a um investimento de US$ 76.000,00. Os alunos de graduação em 

Economia e Administração do Ibmec-SP estudaram as características de 

gestores que participaram da primeira edição do projeto Gestão para o Sucesso 

Escolar (GSE). 

 

 

2006 

Programa Lemann 

Fellowships 

Concede todos os anos bolsas de estudo na Universidade Harvard a brasileiros 

que trabalham – ou têm interesse acadêmico – nas áreas de educação, saúde e 

administração pública e que foram admitidos na Harvard Graduate School of 

Education, Harvard School of Public Health ou Harvard Kennedy School.  

 

 

 

2009 

Líderes em Gestão 

Escolar 

Destina-se a Diretores de escolas públicas e secretários municipais, além de 

gestores de educação em geral. Visa a promover o desenvolvimento de 

lideranças na área de gestão educacional. Está atrelado ao Seminário Líderes em 

Gestão Escolar, realizado em parceria com a Undime-SP. 

Disseminação de 

melhores práticas 

em gestão escolar 

A Fundação Lemann encomenda e patrocina estudos e pesquisas sobre 

diferentes aspectos da gestão da educação. O resultado é apresentado em forma 

de publicações e seminários. 

 

 

 

2010 

Brazilian Scholars O programa incentiva pesquisas sobre o Brasil em instituições como Harvard, 

Illinois, UCLA e Yale. Foram concedidas 17 bolsas de mestrado e doutorado 

em áreas como medicina, negócios e história.  

Lemann Center em 

Stanford  

Foi inaugurado o centro Lemann para a Inovação e o Empreendedorismo na 

Educação Brasileira. O projeto quer acelerar os avanços no setor, por meio do 

financiamento de pesquisas e bolsas para a formação de pesquisadores. 

 

 

2012 

Portal QEdu Parceria com a Startup Meritt Informação Educacional, plataforma de 

informações sobre dados educacionais do Brasil. O portal permite que qualquer 

pessoa, especialista ou não, encontre dados de forma clara e interativa, 

possibilitando conhecer a fundo o desempenho dos estudantes e os fatores a ele 

relacionados. Tendo como fontes a Prova Brasil e o Censo Escolar. 

 

 

2013 

O Start-ed  Um novo programa de apoio a startups para Fomentar o mercado de inovação e 

potencializar o impacto das novas tecnologias na educação. 

 Gestão para a 

Aprendizagem  

Em parceria com a Elos Educacional, formação de diretores e coordenadores 

pedagógicos para que sejam líderes transformadores, capazes de fazer a 

diferença no aprendizado de seus alunos, garantindo a excelência e a equidade 

em suas salas de aula. 

2014 Gestão de sala de 

Aula 

Em parceria com a Elos Educacional, aprimorou o curso de formação em 

técnicas didáticas, que contou com a participação de mais de mil professores 

apenas na modalidade semipresencial. Na versão online, resultado da parceria 

com a Kroton, foram mais de 3 mil. 

Continua na página seguinte 
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2015 

Movimento pela 

Base Nacional 

Comum Curricular 

– MBCC  

Fundação Lemann é fundadora e integrante na elaboração de mais de 10 

estudos, um seminário internacional e a participação ativa no debate sobre a 

BNCC ao longo de todo o ano. 

Revistas Nova 

Escola e Gestão 

Escolar 

Foram assumidas pela Fundação Lemann, graças a uma parceria celebrada com 

a Fundação Victor Civita. 

Programa Gestão 

para a 

Aprendizagem – 

PGA  

O programa tem duração de dois a três anos e atuação integrada em quatro 

níveis: na secretaria, ele contempla lideranças pedagógicas, equipes técnicas, 

formadores da secretaria, além de gestores escolares. Oferece desde apoio 

personalizado para identificar desafios e desenhar ações com as secretarias de 

educação até formações em gestão pedagógica e didática específica de 

português e matemática para coordenadores e diretores das escolas e formadores 

das próprias redes. Trabalha em parceria com a Elos Educacional. 

Fonte: Relatórios anuais emitidos pela Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 

 

Dentre os programas listados, destacamos o Programa Gestão para a Aprendizagem – 

PGA, nosso objeto de estudo, o qual será discutido no capítulo 3. Por meio dos nossos estudos 

acerca dos Relatórios Anuais, percebemos que, até o ano de 2006, a FL disponibilizava os 

custos de cada programa ou projeto que realizava; depois deste ano esse dado foi omitido, não 

aparecendo informações sobre custos ou investimentos.  

Indicamos que um dos programas de maior repercussão e impacto da FL foi o 

Movimento pela Base Nacional Comum Curricular – MBCC. Para entendermos a 

participação da FL neste movimento, utilizamos a dissertação intitulada As influências dos 

agentes públicos e privados no processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular 

(D'AVILA, 2018). Seu objetivo foi analisar as influências, interesses e determinações dos 

agentes públicos e privados no processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC. Esta pesquisa exemplifica que a política educacional se constitui como processo e 

produto da correlação de forças produzidas no interior do Estado. Entendemos, assim, que a 

BNCC ficou voltada para a visão da educação como um serviço não exclusivo do Estado, 

sendo um dos seus principais protagonistas a FL.  

No Relatório anual (2014, p. 9), a FL discorre que participou ativamente de um grupo 

plural, que se mobilizou para a construção da BNCC. Indica que produziram estudos que 

contribuíram com o esforço do governo brasileiro de construir uma base comum para os 

currículos de todas as escolas do país.  

 A respeito desta pluralidade, ressaltamos que os agentes privados que financiaram a 

construção da BNCC direcionam seus aspectos políticos e pedagógicos. Todavia, os agentes 

públicos incorporaram os mesmos interesses, representando uma nova forma hegemônica de 
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dominação de classe. Na BNCC, evidenciou-se que seu direcionamento esteve nas mãos do 

Estado e dos empresários (D’AVILA, 2018, p. 68).  

Sabemos que a dominação do grupo dirigente é exercida pela coerção e pelo consenso. 

Assim, as organizações da sociedade civil, a qual a FL é integrante, trabalham em prol do 

convencimento da população acerca do paradigma educacional que defendem.  Neste sentido, 

no Relatório anual (2015, p. 10), a FL menciona a relação da BNCC com o desafio de 

construir consensos.  

[...] o processo de construção da Base deixou claro que promover amplos debates 

sobre políticas públicas é tão fundamental quanto complexo – especialmente no 

contexto do nosso país, que nunca discutiu abertamente o que se espera que seus 

alunos aprendam. Para que a Base realmente chegue ao cotidiano das escolas, o 

diálogo e a transparência no processo serão decisivos.  Mas para que cumpra seu 

papel de garantir uma educação com maior equidade e excelência, a qualidade do 

documento é inegociável. Nesse sentido, melhorias importantes no texto preliminar 

se mostram necessárias: será preciso resolver, especialmente, os desafios de 

coerência, progressão e rigor. Chegar a consensos, combinando ampla participação 

pública com um debate técnico de alta qualidade, é talvez o maior desafio associado 

à Base nesse momento.  

 

Percebemos um discurso progressista permeado por contradições, em que as disputas 

“[...] impregnam os textos das condições e intenções políticas que marcaram sua produção, 

expressando interesses litigantes. Vale observar, contudo, que intenções políticas podem 

conter ambiguidades, contradições e omissões” (SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 

432). 

Nos Relatórios Anuais após o ano de 2016, identificamos que seu discurso foi se 

desenvolvendo em tom de propaganda, dispostos em muitas imagens e falas dos participantes 

dos projetos. Eles discorrem o quanto o programa mudou as suas práticas. Podemos perceber 

este fato nos excertos a seguir:  

 

“A Fundação tem apontado caminhos para melhoria e inovação dos processos 

educacionais calcados em evidências e não em ‘achismos’”. Alberto Marques - 

Secretário Municipal de Educação de São José dos Campos, São Paulo (2010, p. 9). 

“Esse exemplo concreto mostrou aos participantes como ideias úteis e práticas 

podem ajudar a deixar as desculpas de lado e apontar o caminho para soluções de 

problemas na educação”. Matt Andrews - Professor da Escola de Harvard 

Kennedy (2010, p. 13). 

 

“Nós aprendemos coisas além do que a professora ensina por causa da Khan 

Academy. As aulas são muito criativas, têm assuntos que a gente nunca tinha visto e 

fica curioso, assiste, faz os exercícios, conversa com os colegas e aprende. Gostei 

tanto que acessei da minha casa. Todo mundo que tem computador fez isso”. Maria 

Chaiany Fernandes Albuquerque, 11 anos, aluna de escola Municipal, Sobral-CE 

(2013 p. 12). 

 

“Nossos alunos relatavam que alguns professores não mantinham a atenção deles. 

Tentávamos de tudo, mas sem resultado. Então encontramos o Aula Nota 10 e os 

vídeos das Técnicas Didáticas. Aplicamos as técnicas e tudo começou a melhorar. 
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Passamos a filmar as aulas e os professores puderam enxergar suas fragilidades, o 

que permitiu enormes saltos de qualidade”. Maria Elizabete Oliveira - Diretora da 

Escola Estadual Antônia Kassawara Katutok, Gabriel Monteiro-SP (2013 p. 12). 

 

“A priorização da educação é uma aliada para o crescimento do Brasil. Não uma 

ameaça.” Marilei Roseli Chableski, Professora de Joinville (SC) e vencedora do 

Prêmio educador nota 10 (2016, p. 12). 

 

 Algumas questões emergem a partir destas falas: Quais melhorias educacionais foram 

propagadas pela FL? Qual é o tipo de educação que permeia essas formações? A quem essa 

educação serve? Assim, entendemos que o viés propagandista em que são elaborados a 

maioria dos materiais da FL trabalham em prol do desenvolvimento de consensos acerca do 

aspecto positivo que as relações PPP estabelecem no âmbito educacional.  

Neste sentido, para Gramsci (2016, p. 95), “[...] a organização do consenso é deixada a 

iniciativa privada, sendo, portanto, de caráter moral ou ético, já que se trata de consenso dado 

‘voluntariamente’ de um modo outro de outro”. Entendemos que, para implementar o projeto 

societário global, o Estado age, como já vimos, por meio da força e do consenso. Este 

consenso é disseminado, adocicado por valores éticos e morais que se adequam a um discurso 

progressista, sendo aceitos, inclusive, por profissionais do âmbito educacional. Na verdade, o 

que hoje se chama de bem público são os discursos que, ao mesmo tempo,  

 

[...] alinham mais estreitamente o sistema educacional às necessidades do setor 

empresarial. Assim, o que é considerado como bem público e aquilo que é 

considerado como conhecimento a ser ensinado em nossas escolas, para satisfazer as 

necessidades do mercado, acabam seriamente distorcidos (SHIROMA; CAMPOS; 

GARCIA, 2005, p. 437). 

 

 Essa distorção compromete uma educação de real qualidade, envolvida com a 

emancipação dos indivíduos, e não com objetivos de capital humano direcionado para funções 

no âmbito do trabalho assalariado. Entendemos que, de forma geral, a maioria dos projetos e 

programas desenvolvidos pela FL vem se ampliando ao longo dos anos. Eles são 

acompanhados por meio de indicadores próprios, que a FL elabora. 

Quadro 23 - Indicadores elaborados pela Fundação Lemann para acompanhar seus programas e projetos 

– 2018 

INDICADORES FUNÇÃO 

1- Indicadores de 

demanda 

Contabilizam o número de candidatos ou solicitantes a participar de uma determinada 

iniciativa. Evidenciam a adequação de cada uma delas às aspirações, interesses e 

necessidades de seus possíveis beneficiários. 

2- Indicadores de 

cobertura 

Quantificam o número de pessoas diretamente impactadas pela iniciativa e explicitam a 

sua relevância dentro de seu próprio contexto, quando comparada a uma demanda ou 

problema pré-identificado. 

3 - Indicadores 

de qualidade 

Mostram o quanto os beneficiários ou parceiros operacionais estão alinhados com os 

princípios da Fundação Lemann, ao avaliar o seu desempenho nas atividades 

patrocinadas. 

Continua na página seguinte 
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4 - Indicadores 

de eficiência 

(alavancagem) 

Ao medir o quanto uma determinada comunidade ou coinvestidor contribui para uma 

iniciativa, evidenciam o quanto ela é valorizada em seu próprio contexto.  

 

5- Análise de 

custo 

Ao comparar os custos da iniciativa com opções de solução existentes no mercado, 

inclusive as oferecidas por instituições com fins lucrativos, permite a verificação do real 

valor agregado do investimento, já que o princípio básico é a utilização eficiente dos 

recursos para obter impacto social ao menor custo possível. 

6 - Indicadores 

de impacto social 

Mostram a real transformação social obtida com o investimento.  

 

7- Replicação e 

crescimento 

Identificam demandas, adicionais para o mesmo tipo de solução patrocinada e/ou 

oportunidades de expansão do investimento.  

Fonte: Relatório anual (2007) emitido pela Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 

  

 Esses indicadores orientam o Conselho da FL na tomada de decisão sobre seus 

investimentos sociais, sua estrutura, acompanhamento e medição de resultados que 

desenvolve e apoia, para além de identificar novas oportunidades de mercado ou demandas 

para um determinado benefício ou investimento. Nem sempre elas existem, o que não 

significa que o projeto não tenha tido sucesso. Muitas vezes, o problema inicial pode ter sido 

resolvido, o que elimina a necessidade de replicação (FUNDAÇÃO LEMANN, 2007).  

 A atuação da FL na educação pública vai além dos projetos, programas, movimentos e 

materiais indicados. Em meados de 2006, a FL aperfeiçoou-se em desenvolver conferências, 

seminários e palestras. Estes eventos contam com parceiros e, em sua maioria, são 

desdobramentos dos programas e projetos já elencados. O quadro a seguir mostra os 

seminários/conferências realizados até 2016. 

Quadro 24 - Seminários realizados pela Fundação Lemann – 2018 

ANO TEMA PARTICIPANTES 

2006 Conferência Ações de 

Responsabilidade Social em 

Educação – Melhores Práticas na 

América Latina. 

250 representantes de 14 países latino-americanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

Autoridade e Responsabilidade, 

Padrões Educacionais, Sistemas de 

Avaliação, Valorização do 

Magistério e Financiamento. 

Claudio Haddad, Jorge Paulo Lemann, Paula Louzano, Maria Helena 

Guimarães de Castro e Mona Mourshed (entre outros). 

Seminário: Educação e 

Previdência (In)Justa? 

Brian Nicholson jornalista e autor do livro A Previdência Injusta, Darcy 

Francisco Carvalho dos Santos do Sindicato dos Auditores de Finanças 

Públicas do Rio Grande do Sul, Henrique Júdice jornalista, José Cechin 

economista, ex-ministro da Previdência Social. 

O Professor Visto Como um 

Profissional: Captação, Formação 

e Retenção de Talentos 

lona Becskeházy diretora executiva da Fundação Lemann, Mona Mourshed 

cogestora da Divisão de Educação  da McKinsey&Company, Paula 

Louzano doutora em Educação pela Universidade Harvard. 

Conhecimento e Inovação para a 

Competitividade no Brasil 

Alberto Rodriguez Banco Mundial – especialista principal em educação. 

Danyela Moron mestre em Políticas Públicas, Universidade Harvard 

(apresentação exibida por Ilona Becskeházy). 

Sistemas Estruturados de Ensino Paula Louzano, doutora em Educação, Universidade Harvard. 

Remuneração por Mérito e a 

Qualidade do Ensino 

Jeffrey M. Puryear codiretor do PREAL. João Filocre secretário adjunto de 

Educação do Estado de Minas Gerais, Maria Helena Guimarães de Castro 

secretária de Estado da Educação de São Paulo, Teresa Cozetti Pontual 

subsecretária de Gestão da Rede de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. 

Continua na página seguinte 
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2009 

Sistemas estruturados de ensino Paula Louzano - doutora em educação pela Universidade Harvard e 

consultora da Fundação Lemann. 

A sala de aula que ensina Martin Carnoy - doutor em economia e professor de Educação e Economia 

na Universidade Stanford. 

Currículo, padrões educacionais e 

legislação 

Ana Carolina Monteiro - advogada do escritório Ulhôa Canto, Rezende e 

Guerra, Guiomar Namo de Mello - doutora em educação pela PUC-SP e 

consultora em educação, Paula Louzano - doutora em educação pela 

Universidade Harvard e consultora da Fundação Lemann.  

Financiamento e apoio técnico 

funcionam sem liderança? O caso 

Fundescola 

Matt Andrews - professor de Políticas Públicas na Harvard Kennedy 

School. 

 

 

 

2012 

Seminários sobre políticas 

educacionais, como o 1o 

Seminário Internacional do Centro 

Lemann de Stanford e 

Identificando Professores Eficazes 

Com o professor de Harvard Thomas Kan incluindo representantes do 

Inep, da Capes e do MEC, gestores de secretarias de educação, 

pesquisadores de 16 universidades e diretores de 31 organizações do 

terceiro setor. 

1º Seminário Internacional de 

Cooperação Acadêmica 

Realizado em Harvard ajudou a promover pontes acadêmicas entre centros 

de pesquisa de excelência no Brasil e nos Estados Unidos, estimulando o 

intercâmbio de alunos e conhecimento. 

2013 Seminário Internacional 

Transformar 

Em sua primeira edição já foi reconhecido como um dos principais espaços 

de debate sobre inovação em educação no Brasil. 

2014 2ª edição do seminário 

Transformar 

Parceria com o Inspirare e o Instituto Península. 

    Fonte: Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 

 

 A partir destes seminários, podemos perceber a dimensão e a extensão da atuação da 

FL no Brasil. Esses seminários e conferências são a fonte principal dos vídeos 

disponibilizados pela FL em seu site na internet, para além de depoimentos de participantes 

das diversas parcerias e de informações acerca dos programas e projetos elaborados.  

 Assim, como um dos objetivos da nossa pesquisa é aferir a concepção de políticas de 

formação continuada e de gestão na perspectiva da FL, no próximo tópico trataremos destas 

concepções nos documentos elencados para análise. Indicaremos, também, o nosso 

posicionamento, de acordo com a nossa perspectiva epistemetodológica, acerca destas 

concepções. 

2.3 A CONCEPÇÃO DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DE GESTÃO 

NA PERSPECTIVA DA FUNDAÇÃO LEMANN 

 Vimos que as reformas educacionais brasileiras visam à propagação de um projeto 

societário global voltado para a acumulação do capital, e que a FL está em sintonia com este 

projeto. O âmbito educacional, sob este prisma, é lócus estratégico para esta finalidade de 

expansão capitalista. Do ponto de vista da formação humana, algumas características são 

essenciais para a consolidação da classe dominante enquanto classe dirigente, 

 

[...] à formação de um homem empreendedor e, do ponto de vista ético-político, à 

formação de um homem colaborador, características essenciais do intelectual urbano 
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da atualidade, nos marcos da hegemonia burguesa. Esse intelectual urbano de novo 

tipo a ser formado pelo sistema educacional sob a hegemonia burguesa da atualidade 

deverá apresentar uma nova capacitação técnica, que implique uma maior submissão 

da escola aos interesses e necessidades empresariais e uma nova capacidade 

dirigente, com vistas a “humanizar” as relações de exploração e de dominação 

vigentes (NEVES, 2005, p. 105, grifos do autor). 

 

 Sob este prisma, a concepção de políticas de formação continuada que perpassa todos 

os documentos, relatórios e vídeos da FL são pautadas no discurso de uma formação voltada 

para a emergência de líderes e gestores de sala de aula. Esta formação tem como finalidade o 

desenvolvimento econômico. Como já apontado, possui o “[...] propósito de formar 

professores pautados na teoria do capital humano de forma que, os futuros trabalhadores 

devem ser formados para garantir o processo de mundialização e acumulação de capital” 

(D’ÁVILA, 2013, p. 11566).   

Neste sentido, concordamos com Sandri (2016, p. 216-217), quando indica que a 

ideologia da “meritocracia e a teoria do capital humano” servem como manobra para esconder 

a realidade determinada pelas “relações econômicas capitalistas”. Desta forma, por meio da 

educação, responsabilizam os jovens pelo seu sucesso escolar e econômico. Nesta 

perspectiva, propagam uma ideologia que, quanto maior o capital humano adquirido e medido 

por meio de indicadores, como já vimos, maior será o sucesso financeiro. 

 No último Relatório anual analisado, Jorge Paulo Lemann pontua que a missão da FL 

é “[...] formar líderes que resolvam os problemas sociais do país, levando o Brasil a um salto 

de desenvolvimento com equidade” (2016, p. 5). Entendemos que, quando as políticas de 

formação continuada se pautam em mudanças pragmáticas e voltadas para o acúmulo do 

capital, não há um desenvolvimento educacional voltado para a emancipação dos professores 

e, consequentemente, dos alunos. Em outras palavras, não se desenvolve uma verdadeira 

mudança social.  

 De acordo com Masson (2009, p. 17-18) existem, atualmente, duas concepções acerca 

das políticas de formação de professores: a “sócio histórica” e a “neopragmática”. A 

neopragmática caracteriza-se pela “implementação da epistemologia da prática”, ou seja, de 

formação voltada para a lógica das competências. Esta concepção possui uma abordagem 

técnico-instrumental, contribuindo para a reprodução da desigualdade, pois não possui 

reflexões teóricas, mas aspectos vinculados “à prática profissional de forma utilitarista” 

(MASSON, 2009, p. 17-18). 

 A concepção sócio histórica que defendemos busca a formação voltada para a 

emancipação dos sujeitos, ou seja, por meio de um projeto coletivo e autorregulado que 

desenvolva uma continuidade entre formação inicial e continuada. Tal  
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[...] processo de formação é entendido como unitário e orgânico, pressupondo uma 

formação para o humano como forma de manifestação da educação integral dos 

homens. Sua origem encontra-se na educação socialista que pretendia ser 

omnilateral, ou seja, formar o ser humano na sua integralidade física, mental, 

cultural, política, estética, científico-tecnológica. Essa proposta opõe-se à educação 

unilateral que desenvolve apenas uma dimensão do ser humano ou aspectos 

isolados. A formação, na perspectiva da omnilateralidade, objetiva contribuir para a 

emancipação humana e para a transformação social (MASSON, 2009, p. 18).   

 

A nossa perspectiva epistemetodológica indica a vinculação entre a teoria e a prática 

para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, sem sobreposição desta última e com o 

princípio do trabalho como categoria fundante do ser social. A educação escolar pautada na 

teoria e prática trará uma consciência ampla e histórica. Assim, Gramsci (2001, p. 43) indica 

que 

O conceito e o fato do trabalho (da atividade teórico-prática) é o princípio educativo 

imanente à escola primária, já que a ordem social e estatal (direitos e deveres) é 

introduzida e identificada na ordem natural pelo trabalho. O conceito do equilíbrio 

entre ordem social e ordem natural com base no trabalho, na atividade teórico-

prática do homem, cria os primeiros elementos de uma intuição do mundo liberta de 

toda magia ou bruxaria, e fornece o ponto de partida para o posterior 

desenvolvimento de uma concepção histórica, dialética, do mundo, para a 

compreensão do movimento e do devir, para a avaliação da soma de esforços e de 

sacrifícios que o presente custou ao passado e que o futuro custa ao presente, para a 

concepção da atualidade como síntese do passado, de todas as gerações passadas, 

que se projeta no futuro. 

 

Partindo destes princípios, entendemos que a concepção de políticas de formação 

continuada posta pela FL caracteriza-se como neopragmática. Para exemplificar esta 

concepção, separamos alguns excertos dos documentos analisados, compondo o quadro 25. 

Quadro 25 - Excertos dos documentos selecionados para análise da Fundação Lemann e sua relação com 

as Políticas de formação continuada de professores – 2018 

DOCUMENTO EXCERTO 

DOC01 Conhecer e disseminar estratégias didáticas de professores das redes e escolas que se destacam 

no país: estes foram os objetivos da pesquisa “Boas Práticas em Sala de Aula”, da Fundação 

Lemann. A pesquisa observou 70 professores de quatro redes que têm consistente mente 

alcançado ótimos resultados de aprendizagem (p. 06). 

DOC02  

 

As avaliações externas são vistas como instrumentos que contribuem para a Educação. Ao 

mesmo tempo, o professor deseja formação para ter melhor apropriação dos resultados (p. 38). 

O professor quer ser visto como profissional da educação, com reconhecimento e 

responsabilidades (p. 50). 

DOC03  

 

As dificuldades de atingir essa meta são muitas e conhecidas: uma grande parte dos alunos já 

chega com déficits de aprendizagem no Ensino Fundamental, a formação de professores é 

deficiente e com pouco foco em didática, em muitos casos os recursos financeiros são bastante 

aquém do ideal, a legislação dá pouca autonomia aos gestores e falta priorização da educação por 

parte dos governantes. Ainda assim, enfrentando essas mesmas dificuldades, algumas escolas 

conseguem. Redes inteiras conseguem (p.10). 

DOC04 Muitos professores não dominam todos os conteúdos que estão sob sua responsabilidade. Ou, 

mesmo quando dominam esses conteúdos, frequentemente não dominam os recursos 

necessários para ensiná-los (p. 12). Essa sensação de satisfação dos professores com o próprio 

ofício parece ter relação com um conjunto de fatores objetivos promovidos pelos gestores, que 

envolvem oferecer as melhores condições materiais possíveis para o trabalho docente (mesmo 

quando a infraestrutura é precária) [...] (p. 33). 

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

DOCUMENTO EXCERTO 

DOC05 Se a disponibilidade de professores em quantidade satisfatória para atender a demanda é uma 

condição necessária para se prover um serviço adequado de educação, pode não ser suficiente se 

os profissionais não dominarem o conhecimento e não dispuserem das habilidades necessárias 

e das condições de trabalho apropriadas para lecionar (p.2). 

DOC07 Professores: assumem mais responsabilidades e são mais cobrados. Coordenadores 

pedagógicos: assumem mais responsabilidades e são mais cobrados. Diretores: treinamento sobre 

formação de professores e coordenadores pedagógicos, orientação quanto à matriz curricular e 

sobre a adaptação para receber o programa (p. 6). 

DOC08 No Brasil e na América latina, os professores usam um tempo significativo da aula com tarefas 

corriqueiras (preparando material, fazendo a chamada, distribuindo papéis, entre outras), em 

detrimento do tempo usado para, de fato, ensinar (p. 2).  

DOC09 O professor nunca para de aprender. Ele acredita e investe em formação continuada, embora 

ainda existam desafios a serem resolvidos apesar da realização desses cursos (p. 46). 

DOC10 É comum alguns professores se sentirem inseguros em ter as aulas assistidas pela direção. Na 

escola de Amaral, a ideia surgiu em uma reunião com os docentes. Mesmo assim, antes de iniciar 

a prática, ele conversou com cada um para tranquilizar e esclarecer que a ideia não era criticá-

los, mas contribuir para a aprendizagem dos alunos (ficha 01, p. 01). Na devolutiva, ele começa 

destacando os pontos positivos do que foi feito pelo docente. Em seguida, coloca os problemas 

já sugerindo soluções (ficha 01 p. 2). 

DOC11 Carreira docente escolhida por pessoas de perfil socioeconômico desfavorecido (p. 7). 

DOC12 Professores, empregadores e ONGs Sentem falta de competências básicas nos jovens que 

acabaram de se formar e com os quais interagem (p. 5). 

DOC13 A sugestão é ser concreto – direto – abordar o tema a partir da experiência dos empregadores – 

se afastar de ideias ou valores (p. 29). O que as empresas esperam dos jovens Trabalho em 

equipe Resiliência e Perseverança Foco Liderança e Autonomia (p. 125). 

DOC14 Fortalecer a profissão docente mediante incrementos em salários, uma reforma dos sistemas de 

capacitação e uma maior responsabilização dos professores perante as comunidades que 

atendem (p. 6). 

Fonte: Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 

 

 Indicamos que a proposta de formação continuada da FL aumenta a responsabilidade 

dos professores quanto a uma formação de qualidade dos alunos; ou seja, há uma política de 

culpabilização do docente. A qualidade educacional é mensurada a partir de avaliações 

externas e de avaliações desenvolvidas pela própria FL, para além de um acompanhamento 

dos gestores, aulas assistidas, quanto ao desenvolvimento do professor em sala de aula. 

Destacamos que o material didático utilizado nos cursos de formação docente 

 

[...] oferecidos pela Fundação Lemann é baseado no livro Aula Nota 10, 

desenvolvido pelo educador norte americano Doug Lemov. Nesse livro, o autor não 

leva em conta se os professores dominam ou não os conteúdos pedagógicos. Segue 

na direção de que os mesmos não possuem as técnicas adequadas para repassar aos 

alunos o conhecimento necessário para sua formação. Porém, a análise do livro 

citado nos permitiu concluir que o mesmo não possui um embasamento filosófico 

educacional capaz de repassar conhecimentos necessários e adequados para ampliar 

a aprendizagem dos alunos. [...] Esse material é mais um manual didático, que 

expressa um receituário ao docente (D’ÁVILA, 2013, p. 11564). 

  

 Neste sentido, o professor aprende a seguir as indicações expressas em livros, que são 

manuais didáticos. Retira-se o princípio real do trabalho do professor, desrespeitando sua 

autonomia, pois o conteúdo disciplinar já vem pronto, estruturado, para apenas ser repassado. 
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Esta metodologia desloca um ensino acabado e que comprovadamente obteve êxito em uma 

localidade para outras com realidades diversas. Assim, para Gramsci (2001, p. 44), 

 

[...] o nexo instrução-educação somente pode ser representado pelo trabalho vivo do 

professor, na medida em que o professor é consciente dos contrastes entre o tipo de 

sociedade e de cultura que ele representa e o tipo de sociedade e de cultura 

representado pelos alunos; e é também consciente de sua tarefa, que consiste em 

acelerar e disciplinar a formação da criança conforme o tipo superior em luta com o 

tipo inferior. Se o corpo docente é deficiente e o nexo instrução-educação é 

abandonado, visando a resolver a questão do ensino de acordo com esquemas 

abstratos nos quais se exalta a educatividade, a obra do professor se tornará ainda 

mais deficiente: ter-se-á uma escola retórica, sem seriedade, pois faltará a 

corposidade material do certo e o verdadeiro será verdadeiro só verbalmente, ou 

seja, de modo retórico. 

 

 Entendemos que as políticas de formação continuada sob a concepção neopragmática 

corroboram com o movimento de acumulação de capital, por reproduzir os princípios 

neoliberais no âmbito escolar. Isto significa que todo esse movimento e propósitos 

educacionais possuem como finalidade o mercado de trabalho, o que as empresas esperam 

dos jovens, quais são as habilidades necessárias. Para além, há um discurso de que escolas, 

assim como redes educacionais, com condições financeiras baixas, conseguem atingir altos 

índices nas avaliações propostas. Indica que o problema de baixo rendimento dos alunos é de 

origem pedagógica organizacional e, neste sentido, não possuem vínculo com as condições de 

implementação. 

 Entendemos como sumariamente importantes as condições de implementação das 

políticas educacionais, pois sua falta causa problemas para um bom aproveitamento dos 

ensinamentos escolares. Tudo isto para além das questões mais amplas, como a pobreza dos 

alunos, a materialidade precária das escolas, a desvalorização dos professores em termos de 

salário, carreira e condições de trabalho. Elas não são discutidas ou mencionadas nas políticas 

de formação continuada postas pela FL. 

 Para além, indicamos que a proposta de formação da FL é aceita tanto no seio social 

quanto no âmbito educacional, por conter um discurso de fundo progressista. Este discurso 

diminui a competência dos educadores e maximiza a competência das empresas como 

garantia de resultados. Eis um exemplo posto no Relatório anual de 2002:  

 

Entre as principais opções para a melhoria da qualidade de ensino estão a 

qualificação de docentes e de profissionais de educação, sistemas meritocráticos 

para as carreiras destes profissionais, material didático de boa qualidade, melhoria 

dos recursos de infra-estrutura (laboratórios, bibliotecas, ludotecas, etc.). Estas ações 

podem se tornar muito mais eficazes se os sistemas de educação pública forem mais 

eficientes. Para isso, a gestão dos recursos materiais e humanos deve ser 

eficiente. Como não há uma cultura de gestão por resultados neste setor, este é um 

importante desafio a ser enfrentado (2002, p. 14). 
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 Assim, após estas problematizações acerca da concepção de políticas de formação 

continuada, propomo-nos a discutir a concepção de gestão educacional. Para tanto, indicamos 

que a Constituição Federal, em seu Art. 206, aponta que “[...] O ensino será ministrado com 

base nos seguintes princípios: [...] VI – gestão democrática do ensino público, na forma da 

lei; [...]” (BRASIL, 1988). A mesma indicação está em consonância com a Lei Federal 

9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quando prevê:  

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 

 

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme 

os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da 

gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de 

que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. 

(BRASIL, 1996, grifos nossos). 

 

 Os documentos legais apontam a gestão democrática pautada na participação como 

forma-base para gestão do ensino público em todos os níveis. O Plano Nacional de Educação 

– Lei 13005/14 – segue a mesma indicação nas estratégias: 

 

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes 

educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, 

garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções; 

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 

estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e 

dos seus planos de educação; 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de 

conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo (BRASIL, 

2014). 

 

 Deste modo, a gestão democrática torna-se um pressuposto para a elevação da 

qualidade na gestão do bem público. Ao problematizar a questão da aderência do conceito de 

democracia, pontuamos que, para Saes (1987), a democracia difere ao longo da história e é 

vinculada ao tipo de Estado vigente, sendo nomeada como democracias pré-burguesas, 
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(democracia antiga e democracia medieval), democracia burguesa e democracia socialista. 

Segundo o autor, para que essas formas de Estado sejam consideradas democráticas, faz-se 

necessária a participação das classes exploradoras, no que concerne à tomada de decisão e 

uma direção à política de Estado. Para além da liberdade política já conquistada pela classe 

exploradora em todos os tipos de Estado, pode-se conseguir, a depender do tipo estatal, o 

apoio da classe explorada e sua liberdade política.  

De acordo com a nossa concepção, a democracia está além de uma simples forma 

política: só existirá, de fato, com a superação da sociabilidade capitalista, na medida em que 

resgata o conceito de liberdade e amplia-o no sentido de emancipação humana. É a 

significativa participação e envolvimento de todas as pessoas que constitui a democracia. 

Entendemos que, para a superação desta forma social, faz-se necessária a participação de 

todas as pessoas da sociedade, em momentos políticos e administrativos, em todos os âmbitos 

sociais. Assim, defendemos a concepção da gestão democrática como forma de gerir os 

espaços no âmbito escolar; porém, com a consciência de seus limites dentro do sistema 

capitalista vigente. 

 Entendemos o termo gestão como as mediações necessárias para chegar a um 

determinado fim; no caso do âmbito escolar, com a qualidade de ensino. As questões que 

emergem são: As finalidades da gestão do âmbito escolar são as mesmas do âmbito 

empresarial? Por que existe a comparação entre a gestão das escolas e a gestão das empresas?   

 Ao problematizar a gestão empregada no âmbito escolar e empresarial, podemos 

verificar que a principal diferenciação percebida é o tipo de produto decorrente das ações de 

mediação. No âmbito escolar, o produto caracteriza-se como a formação de pessoas com o 

tipo de sujeito que se espera formar. Desta forma, a qualidade indicada como finalidade das 

ações de mediação seria o aprendizado efetivo do aluno, de acordo com certas concepções e 

visões de mundo. Neste sentido, Gramsci (2001), ao problematizar os princípios escolares de 

sua época, aos quais indicava uma educação diferenciada para a classe proletariada, 

predominantemente pragmática, discorre:  

 

Na escola atual, em função da crise profunda da tradição cultural e da concepção da 

vida e do homem, verifica-se um processo de progressiva degenerescência: as 

escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer interesses práticos 

imediatos, predominam sobre a escola formativa, imediatamente desinteressada. O 

aspecto mais paradoxal reside em que este novo tipo de escola aparece e é louvado 

como democrático, quando, na realidade, não só é destinado a perpetuar as 

diferenças sociais, como ainda a cristalizá-las em formas chinesas. 
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 Seguindo este pressuposto, para nós, a verdadeira qualidade educacional estaria para 

além do aprendizado de conteúdos sistematizados historicamente. Está associada a uma visão 

de mundo que o educando possa adquirir. Sob este aspecto, Bravo (2014, p. 43) discorre: 

 

Ao rever a concepção de qualidade na educação, constata-se que os problemas 

educacionais não dependem unicamente do controle de qualidade nem de um 

gerenciamento eficaz, mas, sim do entendimento da diversidade social, econômica, 

cultural e histórica que, sendo estrutural e conjuntural, determina os limites de ação 

dos dirigentes educacionais. 

 

 O autor indica a participação e uma visão mais ampla acerca dos determinantes que 

incidem no processo de ensino-aprendizagem no âmbito escolar, como princípios de 

qualidade. Assim como a contribuição heterogênea dos sujeitos envolvidos no processo, 

proporcionando uma diversidade de atuações. 

Após a discussão e a indicação do nosso posicionamento acerca da concepção de 

gestão democrática como princípio de gestão no âmbito educacional, trataremos do 

posicionamento da FL quanto à concepção de gestão educacional. Selecionamos alguns 

excertos sobre a concepção de gestão postos em seus Relatórios anuais e sistematizamos o 

quadro 26.  

Quadro 26 - Excertos dos Relatórios anuais da Fundação Lemann e sua relação com a concepção de 

gestão educacional – 2018 

RELATÓRIO EXCERTO 

2003 O foco de atuação escolhido pelo Conselho da Fundação Lemann é a consolidação da cultura 

de gestão por resultados, centrando o aprendizado do aluno como razão de ser de toda a escola e 

valorizando a utilização de instrumentos de avaliação como ferramenta de trabalho. Esta é uma 

escolha natural para um Conselho formado por pessoas com vivência no uso dos princípios de 

qualidade e na lógica de que todo recurso deve ser otimizado de forma a se obter o máximo 

com o que está disponível (p. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

2004 

A Fundação Lemann e o IGE escolheram gestão educacional como prioridade para seus 

investimentos em iniciativas que contemplam os aspectos abaixo, medidos pela melhoria do seu 

desempenho escolar: • Gestão de aprendizagem, • Gestão administrativa, • Gestão de recursos 

humanos. Os membros dos Conselhos da Fundação Lemann e do IGE acreditam que a 

responsabilidade de garantir educação de qualidade a uma nação é de toda a sociedade e não 

apenas das autoridades competentes. 

A primeira edição do programa Gestão para o Sucesso Escolar Curso à distância de capacitação 

para diretores de escolas públicas representou um investimento de US$ 1,2 milhões, 

funcionando como piloto. O desenvolvimento do conteúdo, a familiarização com as ferramentas 

de educação à distância e a verificação da sua eficácia resultaram na definição de um modelo 

ajustado para novas edições. Dez por cento das escolas participantes que obtiveram os melhores 

resultados foram premiadas: o diretor com uma viagem técnica ao Instituto de Planejamento da 

Educação da Unesco em Buenos Aires (Argentina) e a escola com uma verba de U$ 3 mil para 

investir em projetos de melhoria da aprendizagem (p.15). 

 

2005 

 

 

A abordagem do investimento social da Fundação é a escola vista por dentro, ou seja, pelas 

lentes da gestão no seu sentido mais amplo: a otimização dos recursos disponíveis para que os 

alunos possam desenvolver o máximo de seu potencial (p. 9). 

A abordagem tem três pilares, cada um serve de suporte para um grupo de desafios de 

investimento e, conseqüentemente, de projetos: >> Gestão da aprendizagem – é a gestão dos 

recursos envolvidos no atendimento aos alunos, quer nas escolas, quer nas secretarias. Os 

projetos deste pilar envolvem treinamento e formação das lideranças de gestão (nas escolas 

ou nas secretarias) e o estímulo à avaliação de desempenho dos alunos e seu uso qualificado. 

Fonte: Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 
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Encontramos, de forma pontual, a indicação da concepção de gestão posta pela FL 

nestes relatórios indicados. Nos demais, a discussão quanto à gestão segue o mesmo 

direcionamento; porém, de forma espaçada e, nos últimos Relatórios anuais, nas falas dos 

gestores, como propaganda, como já pontuado, dos projetos de gestão desenvolvidos pela FL, 

como nos exemplos a seguir: 

“Participar do seminário Excelência com Equidade – Os Desafios dos Anos Finais 

do Ensino Fundamental, evento realizado em São Paulo (SP) para divulgar o estudo, 

foi um momento de suma importância na minha carreira como gestor. Poder 

conhecer o trabalho de outras escolas públicas que também são destaques na 

educação foi uma experiência inigualável que deixou marcas notórias no coração de 

um ex-aluno e hoje diretor, que agora pode falar das práticas de sucesso de uma 

escola pública rural no município de Pedra Branca, interior do estado do Ceará”. 

Amaral Barbosa de Lima diretor da escola municipal Miguel Antônio de Lemos, em 

Pedra Branca (CE) (2015, p. 17). 

 

"Devemos ter uma proposta curricular adequada que desafie verdadeiramente a 

escola, para que assim se estabeleça uma cultura de altas expectativas”. Júlio 

Cesar da Costa Alexandre Ex-Secretário de Educação de Sobral (CE) (2016, p. 12). 

 

 Após esta explanação, indicamos que a concepção de gestão da FL não segue os 

princípios da gestão democrática postos nos documentos legais: a concepção posta está 

pautada em resultados medidos por sistemas de avaliações. O foco da FL é o desenvolvimento 

da gestão por resultados, tanto da sala de aula quanto dos coordenadores pedagógicos e 

dirigentes municipais. No paradigma proposto, existe a lógica empresarial levada para o 

âmbito escolar, em que os recursos a serem otimizados possuem prioridade em relação a uma 

verdadeira qualidade educacional.  

Neste sentido, estamos de acordo com Pinheiro (2018, p. 181-182), ao indicar que  
 

A construção dessas alternativas empresariais, que podem ser extremamente lesivas 

aos direitos trabalhistas dos profissionais e, consequentemente, à educação pública, 

de uma maneira geral, está ganhando corpo e visa transformar em consenso ideias 

que vinculam a associação entre essas formas de gerir a escola pública, de maneira 

híbrida. As organizações sociais podem assumir, segundo essa perspectiva, um papel 

de representação da sociedade. E, ainda mais, o papel de corresponsabilidade com 

entes federados, e por meio de termos de parceria, com todo amparo legal, assumir 

de forma conjunta os rumos dos sistemas e redes de ensino público. As sugestões e 

induções aparecem nos textos de vários educadores que coadunam com a 

perspectiva de reformar a educação brasileira, abrindo espaço para institutos e 

fundações, organizações sociais de uma maneira geral.  Podemos afirmar que em 

nome das metas e resultados abstraídos das avaliações institucionais (que são 

muitas), dos significativos estudos, dados estatísticos, e evidências construídas pelos 

movimentos empresariais, em parceria com entes governamentais nas três esferas, 

que a gestão da escola pública e o direito à educação fazem parte dos projetos dos 

representantes do grande capital nacional e internacional. Assim, não será incomum 

a abertura de muitas frentes e iniciativas desses setores voltadas a alterações 

significativas nos modelos de gestão das escolas públicas.  

 

Assim, a lógica empresarial no âmbito educacional encontra legitimidade por meio das 

PPP, em que o direcionamento das políticas públicas educacionais volta-se para o teor 
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economicista, e não ao de direitos sociais. Neste sentido, a meritocracia é a questão-chave 

para o discurso progressista desenvolvido pela FL, em que os melhores são premiados, em 

detrimento das escolas que não conseguiram destaque em seu ranking, desenvolvido por meio 

de indicadores, como já apontado.  

Ao problematizar o sentido da meritocracia, Sandri (2016, p. 153) indica que  

 

[...] é uma ideologia que serve como justificativa para as diferenças sociais, como 

critério para se instituir uma sociedade hierarquizada, sendo que os primeiros da 

ordem hierarquia são considerados os melhores e merecedores de postos superiores, 

pois se esforçaram para atingirem o topo da organização.  A meritocracia entendida 

como ideologia, refere-se ao mérito ou a possibilidade de cada indivíduo ser notado, 

reconhecido socialmente por meio da sua capacidade, ou ainda, se refere ao destaque 

que cada indivíduo conquista em certa hierarquia devido ao seu talento e a sua 

dedicação. 

 

Portanto, a meritocracia proposta na FL localiza-se como forma de medir os seus 

resultados em rankings, indicadores internos, em estudos que ressaltam os professores mais 

competentes. Neste bojo, camuflam-se as discussões acerca das condições financeiras de 

implementação das políticas públicas educacionais. A políticas de formação de professores, 

sob este prisma, localiza-se na formação neopragmática. Como vimos, Masson (2009) indica 

que tal formação permeia a lógica das competências e contribui para a lógica das 

desigualdades, visto que as questões de natureza teórica são suprimidas. 

Assim, ao final deste capítulo, retomamos à teoria de que, como vimos, a Educação 

pública não se encontra atualmente como um serviço exclusivo do Estado stricto sensu. Este 

fato ocorre, visto que existe a vinculação da lógica do mercado posta pelas PPP no contexto 

da gestão das escolas públicas, as quais, teoricamente, pertencem ao âmbito das competências 

do Estado stricto sensu.  

Neste bojo, encontra-se a complexidade das PPP e a atuação dos agentes privados. 

Estes agentes, aproveitando-se do discurso progressista de participação de todos, como 

princípio democrático posto desde as reformas de 1990, direcionam as políticas educacionais 

e as formas de gestão voltadas a sua hegemonia burguesa. A hegemonia situada nesta 

articulação entre força e consenso do Estado ampliado faz entender que o processo de direção 

política da classe burguesa se desenvolve principalmente na sociedade civil, e 

independentemente da sua presença no âmbito do aparelho estatal. 

Deste modo, emerge a educação como um serviço não exclusivo do aparelho estatal e 

sob o direcionamento dos agentes privados, por meio da sociedade civil organizada. Para além 

do Estado stricto sensu não ser o responsável exclusivo por este direcionamento, ele não arca 

com as condições de implementação das políticas educacionais. Usa, para este fim, o discurso 
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de teor democrático de participação de todos. O movimento deste capítulo foi de aproximação 

das concepções de gestão e de políticas de formação continuada postas pela FL. Esta reflexão 

nos aproxima da problemática central desta pesquisa: Qual a concepção de Gestão e de 

políticas de formação continuada postas pelo PGA nos municípios de Castro e Ponta Grossa? 

Como vimos, a FL desenvolve inúmeros programas que possuem foco na gestão, já 

indicado em alguns quadros dispostos neste capítulo, como o Programa de Gestão e 

Valorização do Magistério – Consed, o Gestão para o Sucesso Escolar – GSE, Formação do 

Gestor Escolar – FGE, entre outros. Dentro dos limites deste trabalho, para refletir sobre a 

nossa problemática de pesquisa, focamos apenas no Programa Gestão para Aprendizagem – 

PGA, de que tratamos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 - PROGRAMA GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM - PGA: FL E 

SUAS ORIENTAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E PONTA GROSSA 

Introdução ao estudo da filosofia. [...] A realização de um aparelho hegemônico, 

enquanto cria um novo terreno ideológico, determina uma reforma das consciências 

e dos métodos de conhecimento, é um fato de conhecimento, um fato filosófico. Em 

linguagem crociana: quando se consegue introduzir uma nova moral conforme a 

uma nova concepção do mundo, termina-se por introduzir também esta concepção, 

isto é, determina-se uma completa reforma filosófica (GRAMSCI, 1999, p. 320). 

 

Pontuamos que foi primordial, no desenvolvimento de nossas análises, o amparo da 

teoria gramsciana no que concerne às categorias Estado, sociedade civil e hegemonia, as quais 

serão retomadas no decorrer deste último capítulo. Como vimos, a classe burguesa propaga a 

ideia de que as PPP são indicadas para desenvolver um tipo de educação de qualidade, 

formando o cidadão para o trabalho, quando na realidade é um processo de dominação 

realizado por meio da nova pedagogia da hegemonia (NEVES, 2005; 2010).  

Este tipo de pedagogia está a serviço da classe burguesa e perpassa tanto o ensino 

sistematizado quanto a educação não formal. Ela se encontra disseminada na sociedade civil 

e, consequentemente, no Estado. Mesmo havendo esse movimento da classe dominante em se 

organizar para se manter enquanto classe hegemônica, entendemos que, dentro dos aparelhos 

de hegemonia, na sociedade civil, há um embate entre as classes, uma correlação de forças e 

que o movimento deste estudo é um exemplo desta correlação. 

As categorias gestão e políticas de formação continuada, as quais emergiram do objeto 

de estudo, foram explicitadas e tratadas no item 3.3 desta pesquisa, de forma geral. Neste 

capítulo verificamos, especificamente, como estas categorias estão postas no PGA, a fim de 

buscar entender a nossa problemática de pesquisa: Qual é a concepção de Gestão 

educacional e de políticas de formação continuada presentes no PGA em parceria com os 

municípios de Castro e Ponta Grossa?  

Na busca por reflexões acerca desta problemática, no capítulo anterior, vimos, por 

meio da análise do documento Saindo da inércia? Boletim da educação no Brasil 

(FUNDAÇÃO LEMANN; PREAL, 2009), entre outros, que o paradigma educacional 

proposto pela FL está em consonância com o projeto societário global e neoliberal em curso 

no Brasil. No nosso percurso de análise, fica claro que este projeto foi pensado, articulado e 

sistematizado pelo âmbito empresarial, tendo como parceiros/colaboradores/financiadores os 

Organismos Internacionais. 
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 Identificamos indicadores elaborados pela FL que orientam seu conselho para diversos 

tipos de tomada de decisão e na utilização de novas oportunidades de mercado. Também 

identificamos que a atuação da FL na educação pública vai além dos projetos, programas, 

movimentos e materiais elaborados: ela se aperfeiçoou em desenvolver conferências, 

seminários e palestras. Estes eventos, como já discorrido, são desdobramentos dos seus 

programas e projetos. 

No final do capítulo 2 chegamos à sua concepção de gestão educacional, entendida 

como gestão por resultados, em que se propõe a lógica empresarial no âmbito escolar. Este 

fato ocorre na medida em que os recursos a serem utilizados são otimizados e possuem 

prioridade em relação à finalidade de cunho pedagógico. A concepção de políticas de 

formação continuada posta pela FL é pautada no discurso de formação voltada para a 

emergência de líderes e gestores de sala de aula, tendo como finalidade o desenvolvimento 

econômico social. Assim, emerge a questão: A concepção de Gestão educacional e políticas 

de formação continuada posta pela FL em seus documentos e programas gerais está em 

consonância com a concepção posta no PGA? Quais são as particularidades deste programa? 

O PGA desenvolvido nos municípios de Castro e Ponta Grossa possuem as mesmas 

características? Por que os dois municípios foram escolhidos para participar deste programa? 

 Assim, no presente capítulo, propomo-nos a discutir o Programa Gestão para a 

aprendizagem – PGA desenvolvido pela FL e realizado especificamente nos municípios de 

Castro e Ponta Grossa. Para tanto, utilizamos o Relatório anual de 2016, o qual já foi 

analisado no capítulo 2; porém, no presente capítulo focamos no PGA. Também utilizamos o 

Edital de seleção do PGA e os Termos de parceria estabelecidos entre a FL e os municípios 

supracitados, dispostos no quadro a seguir. 

Quadro 27 - Documentos sobre o Programa Gestão para a aprendizagem – PGA em parceria com Redes 

Municipais de Educação selecionados para a análise – 2018 

MATERIAIS TÍTULO 

DOC15 Relatório anual de 2016 

DOC16 Gestão para a Aprendizagem – Edital de Seleção 

DOC17 Termo de parceria Fundação Lemann e Castro 

DOC18 Termo de parceria Fundação Lemann e Ponta Grossa 

Fonte: Fundação Lemann e as Prefeituras de Castro e Ponta Grossa. Sistematizado pela autora. 

 

Para além destes materiais, fizemos uma pesquisa no site da FL utilizando como 

descritor o termo Gestão para a aprendizagem. Localizamos 310 vídeos e, após, 

selecionamos 09 deles, que auxiliaram a refletir e nos aproximarmos do nosso objeto de 

pesquisa. Em um segundo momento, na busca por outros parceiros que trabalham com a FL 
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no desenvolvimento do PGA, encontramos 01 vídeo que trata da parceria da FL com a Elos 

educacional, a qual também é estudada no presente capítulo. Deste modo, para ajudar na 

análise do PGA, selecionamos 10 vídeos que estão dispostos no quadro a seguir. 

Quadro 28 - Vídeos sobre o Programa Gestão para a aprendizagem – PGA e sobre a Elos Educacional 

selecionados para a análise – 2018  

MATERIAIS LINK TÍTULO 

VÍDEO1 https://www.youtube.com/watch?v=ugFH6T

1rLIE  

Foco pedagógico: como garantir a 

aprendizagem dos alunos 

VÍDEO2 https://www.youtube.com/watch?v=ahHMN

X9fz1Y  

Formação em Gestão para Aprendizagem 

VÍDEO3 https://www.youtube.com/watch?v=ycBWna

w8pIE  

Formar - Redes que transformam a educação 

VÍDEO4 https://www.facebook.com/fundacaolemann/

videos/1602008099859763/ 

1º Encontro Redes Que Transformam – Formar 

(com a fala da Secretária de Educação de Ponta 

Grossa) 

VIDEO5 https://www.youtube.com/watch?v=Ss7_Rc

5kGYM  

Novas Redes - Gestão para a Aprendizagem 

2017 

VÍDEO6 https://www.youtube.com/watch?v=hEhtyT

KgoxQ  

Edital Gestão para a Aprendizagem - Edição 

2017 

VIDEO7 https://www.youtube.com/watch?v=VoFiLf

TVTU0  

Quem são os consultores do Gestão Para a 

Aprendizagem? 

VIDEO8 https://www.youtube.com/watch?v=zQ0Gir

UNPek  

Pela Aprendizagem dos Alunos - Sonia 

Guaraldo
46

 

VÍDEO10 https://www.eloseducacional.com/quem-

somos-2/  

Conheça a Elos Educacional 

Fonte: Fundação Lemann. Sistematizado pela autora. 

 

 A partir das nossas problematizações e de todos os materiais selecionados para a 

análise, este capítulo inicia com um levantamento e análise do PGA e como ocorre a sua 

atuação nos estados e municípios em que o projeto foi implementado.  

 No tópico 3.2 tratamos especificamente do PGA e sua atuação nos municípios de 

Castro e Ponta Grossa. Para tanto, fizemos um breve levantamento das principais 

características destes municípios e pontuamos questões que constam nos Termos de 

cooperação técnica (DOC17; DOC18). 

 No tópico 3.3 realizamos uma análise quanto às concepções de gestão educacional e 

de políticas de formação continuada que perpassam o PGA e sua relação com os princípios de 

seu projeto educacional que, como já vimos, está em consonância com o projeto educacional 

global que já está em curso e que no Brasil emergiu, principalmente, com o Todos pela 

Educação. 

                                                           
46

 Possui mestrado em Educação pela Universidade de São Paulo - USP - na área de didática, Teorias de Ensino 

e Práticas escolares, Pós-graduação em gestão escolar pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR, 

graduação em Pedagogia e Letras. É diretora de escola concursada na Prefeitura Municipal de Birigu, cargo do 

qual está afastada. Atualmente é Consultora do Formar da Fundação Lemann. 

https://www.youtube.com/watch?v=ugFH6T1rLIE
https://www.youtube.com/watch?v=ugFH6T1rLIE
https://www.youtube.com/watch?v=ahHMNX9fz1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ahHMNX9fz1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ycBWnaw8pIE
https://www.youtube.com/watch?v=ycBWnaw8pIE
https://www.facebook.com/fundacaolemann/videos/1602008099859763/
https://www.facebook.com/fundacaolemann/videos/1602008099859763/
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7_Rc5kGYM
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7_Rc5kGYM
https://www.youtube.com/watch?v=hEhtyTKgoxQ
https://www.youtube.com/watch?v=hEhtyTKgoxQ
https://www.youtube.com/watch?v=VoFiLfTVTU0
https://www.youtube.com/watch?v=VoFiLfTVTU0
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek
https://www.eloseducacional.com/quem-somos-2/
https://www.eloseducacional.com/quem-somos-2/


107 

 

3.1 PROGRAMA GESTÃO PARA APRENDIZAGEM – PGA NAS ESCOLAS 

BRASILEIRAS 

O objeto da nossa pesquisa, o PGA, é uma parceria da FL com estados e municípios de 

todo o país. Com duração de dois anos, ele atua de forma integrada na rede, ao apoiar desde 

lideranças pedagógicas da secretaria até professores que estão diariamente na sala de aula. 

Criando estratégias para Secretarias de Educação junto aos gestores das escolas, as ações são 

alinhadas com um objetivo comum: melhorar a aprendizagem dos alunos. Neste sentido, 

emerge a problematização: Qual o conceito de melhoria/qualidade perpassa este programa?   

Na busca por este conceito, um dos vídeos discorre sobre as palavras que definem o 

PGA como: “transformação, oportunidade, construção, aprendizagem, resultados, mudança” 

(VÍDEO1). Indica que um dos pontos-chave é o apoio ao desenvolvimento da educação 

pública no Brasil. Para tanto, é necessário pensar o que é interessante e o que “cada um” pode 

desenvolver para garantir uma aprendizagem de maior “qualidade” dos nossos alunos. Com 

uma equipe “eficiente”, que garanta uma aprendizagem dos alunos em sala de aula. Pensar e 

“implementar soluções” para os desafios reais da educação (VÍDEO1).  

Neste sentido, as palavras eficiência, qualidade e resultado remetem à chamada Nova 

gestão pública, “[...] que por sua vez faz parte da lógica da racionalidade econômica que 

objetiva a eficácia e a eficiência dos processos de trabalho. Isto significa, entre outras 

questões, que a administração pública deve seguir a perspectiva gerencial adotada pelas 

empresas” (SANDRI, 2016, p. 171). Ou seja, há a transferência da lógica empresarial a ser 

adotada no âmbito escolar, em consonância com o que vimos no capítulo 2. 

 A FL indica que o PGA tem os seguintes propósitos: todos os alunos tenham a 

oportunidade de uma aprendizagem de qualidade; os professores recebam apoio para 

desenvolver e melhorar suas práticas pedagógicas continuamente; os diretores e 

coordenadores desempenhem um papel-chave na formação dos professores e na 

implementação do currículo em suas escolas; a equipe técnica da secretaria possa atuar de 

forma próxima às escolas e apoiar seu trabalho; e de que a liderança da secretaria possa 

desenvolver políticas públicas e estratégias para apoiar todas as escolas da rede no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

 Podemos perceber um discurso de que, para obter uma qualidade educacional, “[...] 

miram-se nas estratégias e importam o vocabulário de um setor acostumado a deparar-se com 

ela e a vencê-la: o empresariado. Flexibilidade, beneficiários, gestão, parceria e o abuso na 

adoção de termos da economia, como investimento, recursos, inovações técnicas” 



108 

 

(SHIROMA; CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 438). Este discurso, sob a perspectiva do 

empresariado, permeia o PGA, em consonância, como já observado em seu paradigma 

educacional, com o progresso econômico. Assim, os valores axiológicos, como ética, 

excelência, foco no resultado, superação e eficiência, já indicados, aparecem no PGA com a 

ênfase na qualidade da aprendizagem e implementação curricular. Este fato pode ser 

verificado nos sites e nos vídeos, como nos excertos a seguir: 

 

Pensar em ações que vão desde a Secretaria da Educação até a sala de aula têm um 

alinhamento que vai fazer com que toda a rede esteja focada no mesmo objetivo que 

é fazer com que todos os alunos aprendam (VIDEO1). 

 

Um Desafio é contribuirmos e nos conscientizarmos que as redes devem fazer um 

trabalho voltado para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos para o 

auxílio dos professores nos seus locais de trabalho. Eu penso que o Programa 

gestão para aprendizagem vem para dar esse apoio para as secretarias de educação 

para essas equipes técnicas. No sentido de apoiá-los a estruturar um trabalho em 

rede que possa realmente dar esse suporte pata todos os professores em função do 

pedagógico das escolas em cada estado atuando no Programa gestão para 

aprendizagem, assim, impulsionou uma adesão sobre o currículo escolar (fala da 

Secretária Municipal de Educação de Campina Grande, PB, VÍDEO7). 

 

Diferencial no Programa para a aprendizagem é propagar a ideia de que educação 

é para todos e não para poucos se tratando de uma educação pública. Levar 

educação de qualidade para todos os cantos do país (VÍDEO8). 

 

Segundo o seu Relatório anual de 2016 (DOC15), o programa atua de forma integrada 

em quatro níveis: na secretaria, ele contempla lideranças pedagógicas, equipes técnicas, 

formadores da secretaria, além de gestores escolares. Oferece desde apoio personalizado para 

identificar desafios e desenhar ações com as secretarias de educação, até formações em gestão 

pedagógica e didática específica de português e matemática para coordenadores e diretores 

das escolas e formadores das próprias redes. 

Entendemos que o PGA age de forma sistêmica desde a secretaria até a sala de aula. 

Ao problematizar sua ação, identificamos, no decorrer da pesquisa que, para chegar a esta 

organização sistêmica, o PGA passou por algumas etapas, as quais foram evoluindo para 

chegar a esta estrutura apresentada.  

Identificamos que a FL, desde o início da implementação do PGA, trabalha em 

parceria com a Elos educacional. Esta empresa, em suas palavras, tem como missão contribuir 

para a “melhoria da Educação por meio de consultoria”, formação de educadores, produção de 

conteúdo, pesquisa e acompanhamento de práticas educacionais com vistas ao “fortalecimento 

do ensino e da aprendizagem”, das políticas educacionais e da gestão das escolas. 
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Segundo seus dados, ela nasceu da experiência acumulada de duas educadoras
47

 que 

atuaram como professoras e gestoras de escolas públicas e privadas da grande São Paulo, e 

decidiram compartilhar suas experiências com educadores que desejam ser agentes de 

transformação da educação brasileira. A Elos Educacional possui algumas parcerias, 

verificadas no quadro a seguir. 

Quadro 29 - Principais parcerias da Elos educacional – 2018   

TIPO DE PARCERIA PARCEIROS 

Parcerias institucionais 

Fundação Lemann, Gestão Escolar, Associação Nova Escola, JOCA – O único 

jornal para jovens e crianças, Itaú – BBA, WB Grupo W pensar, Parceiros da 

Educação, QEdu, Brás Cubas Universidade diferente, Banco Mundial – BM, 

Kroton Educacional, ABED, FLUPP – Fundação Lúcia & Pelerson Penido, 

Educação compromisso de São Paulo. 

Parcerias públicas 

Secretaria de Educação de Alagoas, Secretaria de Educação do Ceará, Secretaria 

de Educação de Piauí, Secretaria de Educação de Rio Grande do Norte, 

Secretaria de Educação de São Paulo, Secretaria de Educação de Sergipe, 

Secretaria de Educação de Tocantins, Secretaria de Educação de Campos do 

Jordão –SP, Secretaria de Educação de Franca – SP, Secretaria de Educação de 

Guarulhos – SP, Secretaria de Educação de Taubaté – SP, Secretaria de Educação 

de Mogi das Cruzes- SP, Secretaria de Educação de Castro – PR, Secretaria 

de Educação de Ponta Grossa – PR, Secretaria de Educação de Campina 

Grande – PB, Secretaria de Educação de Novo Gama – GO. 

Fonte: Elos Educacional (2018, on-line, grifo nosso). Sistematizado pela autora. 

 

  A criação da Elos educacional ocorreu em 2011; antes deste período, a FL já 

estabeleceu parceria com as fundadoras, em 2007. Em 2012 ocorreu a Criação do Programa 

Gestão de Sala de Aula
48

, pela FL, que tinha como objetivo promover uma cultura escolar de 

altas expectativas; e uma gestão eficiente e democrática, que tinha como foco o trabalho 

pedagógico para garantir que todos os alunos aprendessem. Para professores, o curso foi 100% 

online e envolveu videoaulas, leituras conceituais, fóruns de discussão e exercícios. A parte 

prática, que aconteceu dentro da escola, demandava a elaboração de quatro planos de aula e a 

realização de três filmagens da aplicação das técnicas estudadas. 

  A criação do PGA ocorreu logo após em 2013; porém, não no formato sistêmico atual. 

No início, o PGA era um curso voltado para a aprendizagem, em que incentivava a cultura 

escolar de planejamento e observação das classes, com altas expectativas de aprendizagem e 

                                                           
47

 As duas educadoras são Silvana Tamassia e Claudia Zuppini Dalcorso. A primeira é mestre em Educação: 

Currículo, pela PUC-SP, na linha de pesquisa sobre formação de professores. Formada em Pedagogia com 

especialização em Psicopedagogia e Educação Infantil pela UNIA. Atualmente, é aluna do MBA em Gestão 

Empresarial da FGV. Atua em programas de formação de professores e gestores, e membro da rede de Talentos 

da Educação da Fundação Lemann. Claudia Zuppini Dalcorso, doutoranda e mestre em Educação pela PUC-SP, 

é formada em Pedagogia, com especialização em Ensino Fundamental pela FEUSP/USP e em Gestão Escolar 

pela UFABC. É Conselheira Consultiva da Associação Nova Escola e integrante do Programa Talentos da 

Educação da Fundação Lemann. 
48

 Todos os dados referentes ao formato inicial do Programa Gestão para a aprendizagem estão disponíveis no 

Site da Porvir: <http://porvir.org/fundacao-lemann-elos-educacional-oferecem-formacao-de-professores-

gestores/>.  

http://porvir.org/fundacao-lemann-elos-educacional-oferecem-formacao-de-professores-gestores/
http://porvir.org/fundacao-lemann-elos-educacional-oferecem-formacao-de-professores-gestores/
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um melhor uso do tempo, apoiada na gestão de sala de aula e no importante papel 

multiplicador dos gestores escolares na atuação direta com os professores.  

O curso era formado por dois módulos temáticos e por um módulo de 

acompanhamento para implementação do plano de ação. O primeiro era comum a todos os 

cursistas e abordava o tema gestão estratégica. Ao final do primeiro módulo, a dupla gestora 

(direção e coordenação pedagógica) deveria escolher entre os temas: gestão pedagógica e 

formação de professores, gestão pedagógica e planejamento, gestão de pessoas e clima escolar, 

gestão de pessoas e liderança e gestão de resultados, com o intuito de finalização do curso. 

No encontro presencial, que acontecia no início do curso, eram abordados os temas de 

liderança e gestão estratégica, com apresentação de casos e oficinas práticas. Ao final do 

semestre, a dupla gestora desenvolvia um plano de ação como atividade final. Ele era 

implementado na escola pela equipe gestora ao longo do semestre seguinte e acompanhado 

pelos formadores. Assim, a criação do curso com certificação para formadores ocorreu em 

2014 e em 2015. Este curso estava atuando em 24 estados brasileiros e Distrito Federal, com o 

chamado projeto piloto. Em 2016, o curso já havia formando mais de 3.000 gestores e 5.000 

professores, alcançando mais de 1.500 escolas atendidas em todo o Brasil. Em seu relatório 

anual de 2016, a FL relata: 

 

[...] após investir na formação continuada de 17 mil educadores em todo o país e 

fazer uma série de imersões em escolas e secretarias de educação para compreender 

melhor os desafios do ensino público brasileiro, a Fundação Lemann redesenhou 

todo o seu trabalho nesta frente. O objetivo é contribuir para uma transformação 

mais profunda, sistêmica e convergente, que atenda às demandas de todos os 

profissionais envolvidos — das secretarias às salas de aula — para que possam atuar 

alinhados por um mesmo objetivo: garantir a aprendizagem de todos e de cada um 

de seus alunos. Deste processo e objetivo, em 2016, a Fundação Lemann 

desenvolveu um programa focado na formação e no suporte de ponta a ponta. No 

primeiro semestre, foram selecionadas nove redes públicas — sete municipais e duas 

estaduais, abrangendo um total de 120 mil alunos em 348 escolas (DOC15). 

 

Neste relatório anual de 2016, a FL dispôs a fala do seu gerente de projetos:  

 

 “Com este novo programa, o impacto é mais duradouro nas redes, com uma 

abordagem sistêmica, que vai da secretaria às escolas, entendendo a necessidade real 

em cada nível da rede”, conta Guilherme Antunes, gerente de projetos da Fundação 

Lemann (DOC15). 

 

Deste modo, o PGA desenvolveu-se de forma sistêmica, desde a secretaria até a sala 

de aula. Em 2016, em seu relatório anual constam os municípios que estabeleceram parceria no 

final daquele ano.  
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Figura 2 – Mapa: Novas redes participantes do Programa Gestão para a aprendizagem no final de 2016 – 

2018 

 

Fonte: Relatório anual da Fundação Lemann, 2016 (DOC15). Sistematizado pela autora. 

 

Assim, no segundo semestre de 2016, o programa estava em andamento em nove 

regiões que foram selecionadas na época: as municipais de Campina Grande (PB), Recife (PE), 

Franca (SP), Taubaté (SP), Campos do Jordão (SP), Castro (PR) e Ponta Grossa (PR), e as 

estaduais de Alagoas e Sergipe. Neste relatório, a FL relata, ainda que, para além das redes 

selecionadas, no final de 2016, o PGA estava presente em 348 escolas, influenciando a 

educação de 120 mil alunos. O site da FL indicava que havia vagas limitadas e uma série de 

critérios para a inscrição das redes estaduais ou municipais no PGA, sendo eles: ter no mínimo 

dez escolas urbanas com Ensino Fundamental; um quadro estável de gestores pedagógicos; e a 

possibilidade de remanejar a equipe. O processo seletivo das redes envolvia uma série de 

entrevistas, visitas e um encontro presencial. 

Neste movimento, identificamos que a ocorrência das PPP entre as escolas e a FL via 

PGA ocorria via Edital de seleção. Assim, selecionamos para análise o Edital de Seleção do 

PGA (DOC16), para a edição do Gestão para a Aprendizagem ao longo de dois anos (julho 
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2016 a julho 2018). Ele é dividido em seções: para melhor visualização, as seções no quadro 

abaixo, e os conteúdos foram indicados de forma resumida.  

Quadro 30 - Edital de seleção do Programa Gestão para a aprendizagem: Seções e Conteúdos - 2018 

SEÇÃO CONTEÚDO 

I. Contexto A FL indica que a meta do PGA é um aprendizado de alta qualidade, e que o programa foi 

criado para que atinja esse objetivo com o desenvolvimento da gestão pedagógica 

articulada entre as secretarias de educação e a escola. 

II. Programa 

Gestão para a 

Aprendizagem 

Os consultores atuam como parceiros na elaboração de diretrizes estratégicas para a 

gestão pedagógica das secretarias, com apoio na elaboração e monitoramento dos planos 

de ação implementados pela secretaria de educação. É indicado que as redes parceiras 

receberão da Fundação Lemann: a. Consultoria em gestão pedagógica para a liderança 

pedagógica da secretaria e equipe técnica de acompanhamento pedagógico das escolas; b. 

Formação de gestores escolares e técnicos pedagógicos da secretaria; e c. Formação de 

professores, em que os professores da rede também recebem formação continuada nesta 

temática em formato online, com módulos semestrais. 

III. Requisitos de 

elegibilidade 

Além das questões administrativas, como prazo para inscrição e documentação, a FL 

indica que é necessária a Disposição para reavaliar a estrutura organizacional do 

departamento pedagógico da secretaria de educação e atribuição funcional de servidores. 

IV. Processos e 

critérios de 

seleção 

Estão dispostas as fases da seleção, com datas e links para formulários que serão 

necessários. 

V. Não consta  - 

VI. 

Responsabilidades 

e compromissos 

Compete às redes selecionadas: Designar uma equipe na Secretaria responsável por: - 

Coordenar as ações do programa na rede e acompanhar resultados; - Realizar reuniões 

semanais entre equipe pedagógica da Secretaria com a equipe de coordenação do 

programa; - Articular e facilitar comunicação entre equipe de coordenação do programa 

com escolas da rede; - Participar de um curso de aperfeiçoamento profissional durante 

a implementação do programa. Garantir condições para realização de encontros 

presenciais: - Disponibilizar local e definir horário para realização de encontros 

presenciais com equipes técnicas, gestores e professores ao longo do projeto, bem como a 

participação de todos inscritos no programa; - Garantir, no calendário escolar, as datas 

de encontro presencial e de reuniões pedagógicas referentes ao programa; - Arcar com 

despesas de formadores do parceiro técnico para os encontros presenciais, incluindo 

deslocamento (aéreo e/ou terrestre), alimentação e hospedagem; - Assegurar a 

infraestrutura para realização de encontro presencial; - Disponibilizar um funcionário 

da Secretaria para prestar assistência para instalação de equipamentos de multimídia, e 

organização do ambiente em encontros presenciais. Assegurar condições para realização 

das atividades pedagógicas do programa; - Fornecer condições para que as equipes 

técnicas, os gestores e professores realizem atividades a distância, por meio de 

computadores com câmeras e microfone e com acesso à internet; - Permitir o uso de 

filmagens de sala de aula e de feedback como metodologia de aperfeiçoamento docente; 

- Preparar cópias dos materiais didáticos necessários para formações, de acordo com a 

quantidade indicada pela coordenação do programa. 

VII. 

Cancelamento do 

Programa 

A FL indica, de forma geral, que o PGA será cancelado, caso não houver a participação da 

Secretaria nas indicações postas pelos formadores do PGA. 

 

Fonte: Gestão para a Aprendizagem – Edital de Seleção (DOC16, grifos nossos). Sistematizado pela autora. 

 

Ao problematizar a contrapartida das ações realizadas pelas redes de ensino, 

percebemos que, para além da FL, como visto no capítulo anterior, não discutir as condições 

financeiras de implementação das políticas educacionais. Como quesito de qualidade, ela indica 

uma série de medidas que dependem justamente dessas condições. Condições essas que ficam 



113 

 

ao encargo das redes, como arcar com despesas de formadores do parceiro técnico; assegurar a 

infraestrutura; e assegurar condições para realização das atividades pedagógicas do programa.  

Neste sentido, identificamos que a FL não arca com as despesas na implementação do 

PGA, somente com a mão de obra dos formadores que se deslocam, com tudo pago pela 

prefeitura, até as secretarias de ensino. Esta PPP também propõe mudanças que influenciam a 

autonomia das escolas, como participar de um curso de aperfeiçoamento profissional; garantir, 

no calendário escolar, as datas de encontro presencial e de reuniões pedagógicas referentes ao 

programa; monitorar e acompanhar, conforme o cronograma de atividades, a formação de 

gestores para que atinjam critérios de certificação, etc. Ou seja, toda a rede tem que se adequar 

ao calendário e determinações do PGA.  

Entendemos que, ao firmar a parceria com a FL via PGA, as secretarias precisam 

seguir as exigências da FL, para além de arcar com as despesas do deslocamento dos 

formadores, equipamentos, locais e reprodução de materiais. Em contrapartida, a meta a ser 

alcançada se encontra na qualidade da aprendizagem dos alunos. Como problematizamos no 

capítulo 2, esta qualidade está atrelada aos índices de Avaliações, tanto as externas quanto as 

desenvolvidas pela própria FL.  

Ao problematizar a qualidade, concordamos com Adrião e Peroni (2008, p. 125 – 126) 

que, ao estudar o Instituto Ayrton Senna, verificam: 

 

[...] que a gestão democrática fica muito prejudicada quando, desde o secretário de 

Educação até os professores, as tarefas são definidas por um agente privado. 

Questionamos o que significa o sistema público abrir mão de suas prerrogativas de 

ofertar educação pública de qualidade e comprar um produto pronto, desde o 

currículo escolar – já que, como vimos, as aulas vêm prontas e os professores não 

podem modificá-las – até a gestão escolar (monitorada por um agente externo), e 

transformar os sujeitos responsáveis pela educação em burocratas que preenchem 

muito papéis. Isto, inclusive, contraria a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) no que se refere à festão democrática da Educação. 

 

Deste modo verificamos, por meio do Edital selecionado para análise e das reflexões 

realizadas, que para além de ferir a autonomia das escolas e de perpetuar uma educação 

atrelada a um projeto societário global que concebe a educação como fomento de uma 

formação voltada ao capital humano, impondo ao professor uma prática neopragmática, a PPP 

posta no PGA fere o princípio legal de educação posta por meio da gestão democrática.  

Este fato ocorre, visto que as secretarias têm que seguir as recomendações do PGA, para além 

de mudar a sua estrutura organizacional. 
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Após a análise do Edital, identificamos que, em 2017, ocorreu uma nova parceria da 

FL e da Elos educacional para a realização do PGA, o MATHEMA
49

, que entra na formação 

em didáticas específicas. O objetivo dessa frente é preparar formadores das secretarias, para 

que eles possam repassar, aos professores da rede, um conhecimento das melhores estratégias 

de ensino e aprendizagem em disciplinas específicas, no caso na especialidade de Matemática. 

Em formato semipresencial, as formações do Mathema contemplam encontros 

presenciais e online, nos quais são discutidos tanto o conteúdo da Matemática quanto temas 

relacionados à didática de ensino, como gestão para a sala de aula, metodologia, avaliação, 

recursos e teoria da aprendizagem. Tudo isto por meio de uma perspectiva metodológica que 

garante, ao formador, as aprendizagens em Matemática e didática da Matemática, que eles 

compartilharão com os demais professores.  

Assim, verificamos que, no começo de 2018 o PGA não constava no site da FL. Em 

seu lugar, com o mesmo formato sistêmico, a FL implementou o programa denominado 

Formar. Todas as redes que formaram parceria no PGA estabeleceram parceria no Formar, mas 

com duração de três anos. Separamos alguns excertos dos vídeos sobre o programa: 

 

O programa Formar é uma parceria entre a Fundação Lemann e redes públicas de 

educação de todo o Brasil. Juntos, apoiamos mais de 600 mil alunos, 1.500 

profissionais da educação e 17 redes públicas de ensino a chegarem cada vez mais 

longe por uma educação de qualidade para todos! (VÍDEO3, grifos nosso). 

 

Primeiro encontro de todos os participantes do programa Formar. Todos com o 

mesmo compromisso de trabalhar juntos colaborativamente para transformar a 

educação. O Formar vai desde a secretaria até a sala de aula para garantir que todas 

as crianças nessas redes aprendam, realmente tenha o seu direito a educação 

garantido. Conseguir aprender com as redes, fazer com que as redes aprendam umas 

com as outras, e que juntos a gente consiga transformar o Brasil através da 

educação. Isso é o Formar (Deniz Mizne diretor executivo da FL). (VÍDEO4). 

 

 Deste modo, o programa Formar emerge em substituição do PGA, inclusive com as 

mesmas questões de abrangência atreladas ao PGA (600 mil alunos, 1.500 profissionais da 

educação e 17 redes públicas). A FL indica que o programa Formar é uma parceria entre a FL 

e redes públicas de educação de todo o Brasil. Ressalta que promovem e alinham os esforços 

entre secretarias de educação e escolas, diminuindo distâncias, apoiando os educadores em 

seu desenvolvimento profissional e aperfeiçoando as práticas de gestão e os processos 

pedagógicos, ou seja, é o PGA renomeado. 

                                                           
49

 É uma instituição que, há mais de 20 anos, pesquisa e desenvolve métodos pedagógicos para melhorar a 

“qualidade do ensino da Matemática”. Diretora: Maria Ignez Diniz.  Informações disponíveis em: 

<http://mathema.com.br/uncategorized/mathema-e-parceira-da-fundacao-lemann-no-programa-gestao-para-a-

aprendizagem/>. Acesso em: 20 set. 2018.  

http://mathema.com.br/uncategorized/mathema-e-parceira-da-fundacao-lemann-no-programa-gestao-para-a-aprendizagem/
http://mathema.com.br/uncategorized/mathema-e-parceira-da-fundacao-lemann-no-programa-gestao-para-a-aprendizagem/
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A FL discorre, ainda, que o Formar possui três anos de duração, que é customizado e 

atende aos desafios da rede. Para isso, trabalha nas seguintes frentes: 

 

Políticas educacionais: Profissionais com grande experiência em gestão de redes 

públicas de ensino trabalham lado a lado com a secretaria de educação. Juntos, 

apoiam a revisão e desenvolvimento de políticas e processos pedagógicos tais como: 

currículo, avaliações padronizadas, formação de professores e acompanhamento 

pedagógico. Também ajudam no planejamento e organização da secretaria de 

educação para que as escolas recebam um suporte mais efetivo e em sintonia com as 

suas necessidades.  

Formação continuada em serviço: Profissionais com grande experiência em gestão 

escolar e formação trabalham no desenvolvimento de professores, gestores escolares 

(diretores e coordenadores pedagógicos) e equipes técnicas da secretaria de 

educação (departamentos de acompanhamento pedagógico e formação). As 

formações fortalecem e aprimoram as práticas dos educadores a fim de promover 

melhores aulas e mais qualidade na aprendizagem de todos os alunos. 

Conectividade e inovação: Profissionais com grande experiência em implementação 

de tecnologias em redes públicas de ensino fazem o diagnóstico das necessidades da 

rede, indicam quais tecnologias são as mais adequadas para cada cenário e realizam 

formações. Depois, acompanham a implementação e o uso das tecnologias 

(FUNDAÇÃO LEMANN, 2018a, on-line).  

 

Assim, os dados mais recentes
50

 indicam que o programa Formar está em parceria em 

24 redes públicas de norte a sul do país. Em parceria com mais de 2.000 profissionais da 

educação, entre equipes das secretarias, gestores escolares e professores, influenciando a 

aprendizagem de mais de 850 mil alunos. Dispomos, na página seguinte,  o mapa que consta 

no site da FL, em que estão as redes que estabelecem parceria no programa Formar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Datado de outubro de 2018. 
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Figura 3 – Mapa: Redes participantes do projeto Formar 2018 – 2018 

 

 
 

 
Fonte: Fundação Lemann. 

 

A FL indica, ainda que, para a realização deste novo programa, existem as parcerias 

com a Elos educacional, a Mathema e a Sincroniza educação
51

. Entendemos que o movimento 

desenvolvido pela FL em relação ao PGA não é estático. O nosso objeto de estudo, o PGA, 

modificou-se com o passar do tempo, de acordo com rearranjos desenvolvidos pela FL. 

Identificamos que existe uma articulação sistemática e contínua entre a classe burguesa para 

se manter enquanto classe hegemônica. Como vimos, desde a articulação entre seus pares, 

como o TPE, que dão amplitude às suas ações, até articulações de parcerias para o 

desenvolvimento de programas próprios.  

                                                           
51

 Somos educadores com experiência em projetos de implementação de tecnologia em escolas públicas e 

privadas. Nosso trabalho envolve formação inicial e continuada do corpo docente e dos gestores para uso 

qualitativo das ferramentas tecnológicas. A equipe de formadores acompanha essa utilização por meio de 

relatórios de dados, reuniões e visitas às escolas. Além disso, a Sincroniza Educação realiza a gestão 

compartilhada do projeto com todos os envolvidos, oferecendo suporte na solução de problemas e propondo 

formas inovadoras de uso das plataformas, de acordo com as diferentes realidades brasileiras (SINCRONIZA 

EDUCAÇÃO, s.d.).  
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Para além, e de acordo com Pinheiro (2018), a FL, ao se aproximar das redes públicas 

por meio do PGA, desenvolve conhecimentos acerca do espaço em que está atuando. Ou seja, 

por meio destas experiências de parcerias, a FL passa a conhecer a máquina pública, desde 

seu funcionamento, propostas de formação, planos de carreira, estrutura das redes, processos 

pedagógicos, curriculares, avaliativos, etc. Portanto, por intermédio das parcerias, há um 

movimento em dois sentidos, de fomentar a finalidade educacional voltada à ideologia 

empresarial neoliberal e de conhecimento dos processos educativos que são desenvolvidos nas 

escolas públicas. Assim, a FL desenvolve estratégias, articulações e rearranjos internos, como 

fez com o PGA, para ir difundindo um projeto societário, como visto, global. A atuação 

empresarial 

[...] bem estruturada vai se redesenhando, atendendo a um número maior de 

escolas, formando mais gestores, coordenadores, professores e equipes técnicas. 

Alinhando objetivos, com atuação mais “profunda, sistêmica e convergente”, 

modificando projetos político pedagógicos, e ocupando espaços nas redes públicas 

de ensino.  Todas essas ações permitem perceber que o interesse empresarial de 

aproximação com as escolas públicas é crescente e fazem parte de um movimento 

constante de construção de outro cenário no país, que não está presente somente na 

educação, ocupa diversas áreas nas quais os entes federados eram planejadores e 

executores das políticas (PINHEIRO, 2018, p. 266).  

 

 Neste sentido, verificamos que o PGA está em contínua transformação e, ao entender 

que a FL está no seio da sociedade civil e, portanto faz parte do Estado, como visto no 

capítulo 1. Gramsci (1999, p. 324) indica que, 

 

Entre a estrutura econômica e o Estado com a sua legislação e a sua coerção, está a 

sociedade civil, e esta deve ser radical e concretamente transformada não apenas na 

letra da lei e nos livros dos cientistas; o Estado é o instrumento para adequar a 

sociedade civil à estrutura econômica, mas é preciso que o Estado “queira” fazer 

isto, isto é, que o Estado seja dirigido pelos representantes da modificação ocorrida 

na estrutura econômica.  

 

 Entendemos que, atualmente, a correlação de forças entre a classe proletariada e a 

classe burguesa, no interior do Estado integral, posto na sociedade civil, está 

hegemonicamente voltada à classe burguesa. Esta classe se organiza de forma articulada e 

estratégia, tanto no que se refere à coerção, Estado stricto sensu, quanto ao consenso na 

sociedade civil. A questão que emerge é posta por Gramsci: é preciso que o Estado queira 

uma modificação, esta modificação resulta da correlação de forças posta pela sociedade civil. 

Assim, finalizamos este tópico com perguntas acerca do PGA, no âmbito dos dois 

municípios estudados: Como ocorrem as PPP nos municípios de Castro e Ponta Grossa? Eles 

são similares? Porque a escolha dos dois municípios?  Estas problematizações são as reflexões 

do tópico a seguir. 
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3.2 O PROJETO EDUCACIONAL GLOBAL VIA PROGRAMA GESTÃO PARA A 

APRENDIZAGEM - PGA E SUA MATERIALIDADE NOS MUNICÍPIOS DE CASTRO E 

PONTA GROSSA 

Pretendemos, neste tópico, discorrer a respeito da PPP entre o município de Castro e 

de Ponta Grossa e a FL, no que concerne ao PGA. Para tanto utilizamos, especialmente, os 

Termos de parcerias e cooperação técnica firmados entre ambos (DOC17; DOC18). 

Indicamos que esta PPP não se encontra isolada, como vimos no capítulo 2: ela faz parte de 

um projeto global que se encontra em curso desde a década de 1990.  

Decidimos problematizar as PPP nos municípios de Castro e Ponta Grossa 

concomitantemente, visto existe grande semelhança, tanto no que se refere ao período quanto 

aos conteúdos dispostos nos Termos de cooperação técnica entre os dois municípios. O termo 

de cooperação técnica entre a FL e Castro foi firmado em 24 de agosto de 2016, e o Termo de 

cooperação técnica entre Ponta Grossa e FL foi firmado em 30 de agosto de 2016.  Neste 

sentido, inicialmente, tratamos de localizar os municípios supracitados em seus aspectos 

históricos, geográficos, políticos e educacionais e, após, problematizamos as  

PPP.  

O município de Castro está localizado na Região Centro-Sul do Estado do Paraná 

(Região dos Campos Gerais), tendo por municípios limítrofes Carambeí, Campo Largo, Cerro 

Azul, Doutor Ulisses, Itaperuçu, Piraí do Sul, Ponta Grossa e Tibagi. Ele está situado a 156,60 

km da capital, e sua população censitária é de 67.084 habitantes. Quanto à atividade 

econômica, o município de Castro tem como base a atividade agropecuária, sendo 

considerado um dos maiores produtores do Estado do Paraná.  

 Ponta Grossa é um município localizado no Segundo Planalto Paranaense, na região 

dos Campos Gerais. Situado no centro do entroncamento rodoferroviário, torna-se importante 

devido a sua participação no Corredor de Exportação do Paraná. É possuidor do maior parque 

agroindustrial do Estado, e tem suas raízes no tropeirismo. Situado a 117,70 Km da capital, 

possui uma população censitária de 311.611 habitantes, quase cinco vezes mais populoso que 

o município de Castro. Como forma de ilustração, indicamos os limites dos dois municípios, 

que podem ser observados nos mapas da página seguinte.  
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Figura 4 - Município de Castro (PR) e Ponta Grossa (PR) – limites – 2018 

  

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (2018). Sistematizado pela 

autora. 
 

  Quanto aos aspectos educacionais, apresentamos dados gerais, no que se refere aos 

dois municípios, por meio de tabelas, principalmente no que concerne à esfera administrativa 

municipal, foco da nossa pesquisa. Iniciamos com o número de matrículas.  

Tabela 3 - Número de Matrículas em Castro (PR) e Ponta Grossa (PR) – por dependência administrativa 

2017 – 2018  

MUNICÍPIOS ETAPA DA 

EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Município de 

Castro 

 

Educação 

Infantil 

Creche - 750 285 1.035 

Pré-

escola 

- 1.773 361 2.134 

Ensino Fundamental 4.754 5.035 923 10.715 

Município de 

Ponta Grossa 

Educação 

Infantil 

Creche - 2.341 1.877 4.218 

Pré-

escola 

- 7.078 2.216 9.294 

Ensino Fundamental 20.442 20.518 9.659 50.619 

Fonte: IPARDES (2018). Sistematizado pela autora. 

 

Verificamos que o número de matrículas no Ensino fundamental e da Educação 

infantil, na esfera pública, é maior que o da particular, nos dois municípios. As matrículas, 

tanto no Ensino fundamental quanto na Educação infantil do município de Ponta Grossa são 

mais que o dobro do município de Castro, vista a quantidade populacional. A seguir, 

indicamos as funções docentes no Ensino regular. 
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Tabela 4 - Funções Docentes no Ensino Regular – Município de Castro (PR) e Ponta Grossa (PR) – 2017 – 

2018 

MUNICÍPIOS MODALIDADE 

DE ENSINO 

ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Município de 

Castro 

 

Educação 

Infantil 

Creche - 106 31 137 

Pré-

escola 

- 170 28 198 

Ensino Fundamental 255 290 81 604 

Município de 

Ponta Grossa 

Educação 

Infantil 

Creche - 184 173 357 

Pré-

escola 

- 501 159 659 

Ensino Fundamental 954 1.128 605 2.593 

Fonte: IPARDES (2018). Sistematizado pela autora. 

 

As funções docentes na esfera municipal, no Ensino Fundamental, possuem maior 

número nos dois municípios. Em relação aos estabelecimentos do ensino regular, dispomos os 

dados na tabela a seguir. 

Tabela 5 - Estabelecimentos de Ensino Regular – Município de Castro (PR) e Ponta Grossa (PR) – 2017 – 

2018  

MUNICÍPIOS MODALIDADE DE 

ENSINO 

ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR TOTAL 

Município de 

Castro 

 

Educação 

Infantil 

Creche - 12 7 19 

Pré-

escola 

 

- 

25 9 34 

Ensino Fundamental 15 26 7 48 

Município de 

Ponta Grossa 

 

Educação 

Infantil 

Creche - 53 45 98 

Pré-

escola 

 

- 

 

89 

 

41 

 

98 

Ensino Fundamental 43 84 30 157 

Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Sistematizado pela autora. 

 

Os estabelecimentos de Ensino regular seguem a mesma lógica, em maior número no 

município de Ponta Grossa, e no Ensino Fundamental, na esfera municipal pública. A partir 

destes dados e das reflexões posta ao longo dos capítulos anteriores, emerge a 

problematização central deste tópico: Como ocorre a relação das PPP entre o município de 

Castro – PR e a FL, via PGA? 

 Assim, tratamos especificamente dos Termos de cooperação técnica e de como 

funciona a PPP a partir dos dados que foram identificados. É importante lembrar que o nosso 

trabalho não visa a avaliar ou verificar se o PGA possui legitimidade ou qualidade em seguir 

os seus propósitos educacionais: nossa problemática localiza-se em uma esfera de maior 

amplitude. Ela visa a questionar o porquê da existência desta parceria, porque ela foi firmada. 

Entendemos que é um processo de propaganda, ou seja, de significativa publicização acerca 
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da competência da esfera privada na gestão da esfera pública que permeia o seio social, como 

já discutido no capítulo 1, sobre as vantagens de se firmar parcerias. 

 Para além, trata-se de uma escolha política que ocorreu em alguns municípios 

brasileiros, como identificado no mapa disposto na Figura 3, sobre as redes municipais 

participantes do projeto Formar 2018. Neste sentido, destacamos a fala da Secretária de Ponta 

Grossa, sobre a parceria com a rede Formar: 

 

“Eu acho que essas trocas de experiências são fundamentais e só vem engrandecer 

nosso trabalho e o trabalho da rede Formar” (Secretária de Educação de Ponta 

Grossa) (VÍDEO4, grifos nosso). 

 

Esta fala exemplifica a escolha política feita pelos municípios, ao aderirem às PPP. 

Assim, no movimento de pesquisa sobre a PPP entre o município de Castro e a FL, 

identificamos, por meio do Relatório anual da FL (2008) que, em 2008, o Centro de Educação 

Profissional Olegário Macedo, que fica em Castro – PR, participou do programa Parceiros 

Vitae de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico.  Este programa teve o aporte de recursos da 

FL, do Instituto Unibanco, do Banco Itaú BBA, da Fundação José Carvalho e da Fundação 

Itaú Social.  

O programa Parceiros Vitae de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico foi 

continuação de uma iniciativa idealizada pela Vitae em 1996, gerido pela Fundação de Apoio 

à Tecnologia (FAT), com o patrocínio de um fundo formado por vários investidores. Teve 

como objetivo estimular iniciativas de modernização curricular e tecnológica de escolas 

técnicas e agrotécnicas de nível médio em todo o Brasil. Este programa foi realizado no 

Centro de Educação Profissional Olegário Macedo de forma pontual, não verificamos outros 

programas entre os municípios de Castro e Ponta Grossa e a FL. 

Ao adentrar os Termos de cooperação técnica (DOC17; DOC18), indicamos que eles 

possuem vigência de 2 anos. Para além da FL e dos municípios estudados, consta como 

parceiro nos Termos de cooperação técnica a Elos orientação e planejamento educacional 

Ltda., como já problematizado no tópico anterior. Os Termos de cooperação técnica 

fundamentam-se no artigo 116 da lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da 

Constituição Federal de 1988, e institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública, dando outras providências: 

 

Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, 

acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades 

da Administração. 

§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da 

Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de 
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trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

III - etapas ou fases de execução; 

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso; 

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das 

etapas ou fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que 

os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente 

assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou 

órgão descentralizador (BRASIL, 1988). 

 

 Verificamos que a essência de um convênio está assentada em um tripé, assim 

constituído: tem natureza de um acordo; é celebrado entre pessoas de direito público ou entre 

estas e particulares, cujos interesses são convergentes, o que afasta o intuito de lucro.  Neste 

sentido, existem diversas normas que regulam os mais variados tipos de convênios. Há 

convênios sem repasse de recursos financeiros, com repasse, de cooperação técnica, etc. Cada 

tipo está submetido a uma legislação própria ou específica; porém, atendendo sempre as 

balizas do art. 116 da Lei nº 8.666/1993. O Termo de Cooperação “é o instrumento por meio 

do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão da administração pública federal direta, 

autarquia, fundação pública, ou empresa estatal dependente, para outro órgão ou entidade 

federal da mesma natureza” (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2011, p. 110). 

O Parecer 15/2013 da Advocacia Geral da União define o acordo de cooperação como 

um instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública ou 

entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos com o objetivo de firmar interesse de 

mútua cooperação técnica, visando à execução de programas de trabalho, projetos/atividade 

ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos entre 

os partícipes. Normalmente, as duas partes fornecem, cada uma, a sua parcela de 

conhecimento, equipamento, ou até mesmo uma equipe, para que seja alcançado o objetivo 

acordado, não havendo, contudo, nenhum tipo de repasse financeiro. Desta maneira, o Termo 

ou acordo cooperação é diferente de convênios, contratos de repasse e termos de execução 

descentralizada, pelo simples fato de não existir a possibilidade de transferência de recursos 

entre os partícipes (UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, 2017). 

 Após estas análises quanto às questões legais, amparamo-nos em Araújo e Pinto 

(2017, p. 20), e nas reflexões já realizadas no capítulo 1, que ressaltam o aparato legal-

institucional construído com o fim da Ditadura Militar e representado pela Constituição 

Federal de 1988. Este manteve formas de articulação entre Estado e mercado. Neste sentido, a 

partir de 1990, houve alterações no texto constitucional e nos pareceres norteadores da 
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organização e do funcionamento da gestão pública, com o intuito de minimizar as políticas 

estruturais de proteção social e de regulação do mercado. Este processo de redefinição do 

aparelho estatal e de seu funcionamento tem sido longo, incluindo alterações e marcos 

regulatórios dos diferentes níveis governamentais.  

 Assim, o Termo de cooperação técnica do PGA que foi firmado nos municípios de 

Castro – PR e Ponta Grossa possui 08 cláusulas, com as seguintes disposições: Primeira, Do 

objeto; Segunda, Das obrigações das partes; Terceira, Da vigência; Quarta, Término; Quinta, 

Da comunicação entre as partes; Sexta, Dos direitos autorais do curso; Sétima, Da divulgação 

do projeto e das marcas dos patrocinadores, executores e apoiadores e Oitava, Das disposições 

gerais. 

 Na primeira cláusula é indicado, como objeto do termo, a união de esforços entre as 

partes para a realização do PGA (DOC17). Com o intuito de melhor visualização, dispomos 

um quadro com as obrigações das Secretarias Municipais de Educação dos municípios 

estudados, as quais foram resumidas, e as obrigações da FL e Elos educacional: 

Quadro 31 - Obrigações das Secretarias municipais e da FL e Elos educacional – 2016 – 2018  

OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA  OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO/ELOS 

2.1.1. Designar uma equipe na Secretaria 

responsável por:  

a) coordenar as ações do programa na rede e 

acompanhar resultados; 

b) Realizar reuniões semanais entre equipe 

pedagógica da Secretaria com a equipe de 

coordenação do programa; 

c) Articular e facilitar comunicação entre a equipe da 

coordenação do programa com escolas da rede; 

d) Participar de um curso de aperfeiçoamento 

profissional. 

2.1.2. Garantir condições para realização de 

encontros presenciais: 

a) Disponibilizar local e definir horário para 

realização de encontros presenciais; 

b) Garantir, no calendário escolar, as datas de 

encontro presencial e de reuniões pedagógicas; 

c) Monitorar e acompanhar a formação de gestores 

para que atinjam critérios de certificação; 

d) Arcar com despesas de formadores do parceiro 

técnico para os encontros presenciais, incluindo 

deslocamento (aéreo e/ou terrestre), alimentação e 

hospedagem; 

e) Assegurar a infraestrutura para realização de 

encontro presencial; 

f) Disponibilizar um funcionário da SME para 

prestar assistência. 

2.1.3. Assegurar condições para realização das 

atividades pedagógicas do programa: 

  

2.2.1. Contratar profissionais capacitados a 

desenvolver o programa de formação de gestores 

Gestão para a Aprendizagem. 

2.2.2. Disponibilizar vagas para participação do 

programa Gestão para a Aprendizagem aos 

coordenadores pedagógicos e diretores do Ensino 

Fundamental selecionados na rede municipal. 

2.2.3. Realizar encontros presenciais conforme 

definido no Anexo I. 

2.2.4. Enviar o material necessário para o encontro 

presencial a ser utilizado no curso com 1 (uma) semana 

de antecedência para que seja impresso pela rede. 

2.2.5. Fornecer à Secretaria Municipal de Educação 

SME relatório de aproveitamento dos participantes 

no curso Gestão para a Aprendizagem, nas atividades 

presenciais e a distância, mensalmente. 

2.2.6 Enviar para a SME uma planilha, ao final do 

curso, com as entregas das atividades e participação 

nos encontros de cada participante, para a validação e 

emissão do certificado. 

2.2.7. Emitir os certificados para todos os cursistas 

que tiverem no mínimo 75% de carga horária do curso, 

incluindo necessariamente as atividades práticas, 

conforme disposto na cláusula 1.2.2. 

a) Atividades práticas correspondem a atividades a 

serem realizadas na escola com a participação de todos 

os segmentos da comunidade, como: avaliação da 

escola, reuniões pedagógicas, observação de aula e 

filmagem da devolutiva a professores observados, entre 

outras, de acordo com o módulo opcional de cada 

escola.  

Continua na página seguinte 
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Continuação da página anterior 

OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA  OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO/ELOS 

a) Fornecer condições para que as equipes técnicas, 

os gestores e professores realizem atividades a 

distância; 

b) Permitir o uso de filmagens de sala de aula e de 

feedback como metodologia de aperfeiçoamento 

docente;  

c) Preparar cópias dos materiais didáticos; 

d) Possibilitar horários para que os gestores realizem 

as reuniões; 

e) Garantir que os formadores possam realizar 

reuniões com as equipes gestoras, liberando o acesso 

à plataforma do curso.  

2.1.4. Garantir a continuidade do PGA; 

2.1.5. Publicar o extrato do presente Termo na 

imprensa oficial. 

 

Fonte: Termos de cooperação técnica dos municípios de Castro e Ponta Grossa (DOC17; DOC18, grifos nossos). 

Sistematizado pela autora. 

 

 A partir destas obrigações, identificamos que, apesar de os Termos de cooperação 

técnica, em sua configuração legal, terem como princípio a não transferências de recursos, os 

municípios precisam arcar com todas as condições de implementação do programa, como: 

despesas com o deslocamento dos formadores, cópia de materiais e equipamentos nas 

localidades do curso, e garantir condições para os encontros presenciais. Ou seja, mesma 

indicação posta no Edital de Seleção do PGA (DOC16) analisado no tópico anterior. Neste 

sentido, problematizamos as condições financeiras que perpassam os dois municípios.  

 No que se refere à valorização docente, em específico, os vencimentos iniciais dos 

professores, os dois municípios foram estudados no Grupo de Pesquisa: Estado, Políticas e 

Gestão em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO
52

 e 

sistematizados na pesquisa de pós-doutorado (PNPD/CAPES) intitulada Valorização docente: 

um estudo sobre planos de carreira das redes municipais de educação da região sudeste e 

centro oriental do Paraná (LIMA; MASSON, 2017). A questão central desta pesquisa foi 

verificar como a forma dos planos de carreira dos docentes está organizada e se garante a 

atratividade no ingresso e a permanência na carreira docente
53

.  Assim, a partir da lei do plano 

de carreira de Castro, Lei n° 183/2007; e de Ponta Grossa, Lei nº 12.269/2015, verificou-se 

que o vencimento inicial dos professores de nível médio normal, requisito mínimo em seus 

                                                           
52

 Maiores informações em: <http://www2.unicentro.br/gepoge/quem-

>.somos/?doing_wp_cron=1494522958.8640210628509521484375>.  
53

 Para além dos municípios de Castro e Ponta Grossa (Região Centro Oriental), os municípios estudados nesta 

pesquisa foram os das Regiões Sudeste e Centro-Oriental do Paraná: Antônio Olinto; Bituruna; Cruz Machado; 

Fernandes Pinheiro; General Carneiro; Guamiranga; Imbituva; Ipiranga; Irati; Ivaí; Mallet; Paula Freitas; Paulo 

Frontin; Porto Vitória; Prudentópolis; Rebouças; Rio Azul; São João do Triunfo; São Mateus do Sul; Teixeira 

Soares; União da Vitória. Arapoti; Carambeí; Imbaú; Jaguariaíva; Ortigueira; Palmeira; Piraí do Sul; Reserva; 

Sengés; Telêmaco Borba; Tibagi; Ventania. 

http://www2.unicentro.br/gepoge/quem-%3e.somos/?doing_wp_cron=1494522958.8640210628509521484375
http://www2.unicentro.br/gepoge/quem-%3e.somos/?doing_wp_cron=1494522958.8640210628509521484375
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concursos, em Castro, é de 1.067,82 reais; e em Ponta Grossa é de 1.095,25 reais
54

, 

atendendo, assim, ao piso salarial. Porém, a pesquisa ressalta que um dos municípios com 

maior problema no que se refere à carreira é Ponta Grossa.   

 Portanto, entendemos que a valorização docente está essencialmente ligada à uma 

remuneração que possibilite, ao profissional, condições para a satisfação de suas 

necessidades. A pesquisa retrata que o “piso salarial não pode ser confundido com o 

vencimento, uma vez que este pode estar acima daquele, especialmente para os profissionais 

que possuem formação superior ao nível médio, exigido pela Lei nº 11.738” (LIMA; 

MASSON, 2017, p. 66). Neste sentido, este mínimo se torna o teto. A pesquisa também 

identificou um grande número de estagiários assumindo funções de professores regentes. 

 Para além destas informações, identificamos alguns problemas relacionados aos 

aspectos financeiros que perpassam os dois municípios. No município de Ponta Grossa, 

ressaltamos que alguns alunos deixam de ir para escolas por falta de transporte no município 

(CUNHA, 2018), e que possui grande fila de espera nas creches. Em Castro, ressalta-se o 

grande número de indústrias que se instalaram no município (G1 vídeo, 2018), acarretando 

crescimento desordenado e dificultando as condições financeiras da prefeitura em adaptações.  

 A partir destes problemas que perpassam os municípios, emergem algumas 

problemáticas: Será que o problema dos municípios se localiza no âmbito da gestão? Em 

relação ao salário inicial dos professores, será que a formação inicial em nível superior como 

requisito mínimo não fomentaria um salário inicial mais elevado? Existe a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, para além de outras instituições privadas na imediações.  Por que as 

secretarias priorizam a PPP, tendo em vista outros problemas que perpassam as escolas? Por 

que as secretarias não estabeleceram parcerias com a Universidade Estadual pública que 

existe em seu entorno, visto que acarretaria em menos despesas e mais qualidade? 

 Entendemos, como já problematizado no capítulo 2, que as PPP, entre outros motivos, 

decorrem de escolhas políticas realizadas pelos municípios, e que estão atrelados a um projeto 

global maior, o qual indica esse tipo de configuração para que seja alcançada uma qualidade 

educacional. Porém, são escolhas realizadas por sujeitos situados em um determinado tempo e 

espaço e que possuem uma visão de mundo e de sociedade, para além de uma formação 

específica. Justifica-se, assim, que não são todas as prefeituras que, com o mesmo perfil, 

estabelecem as PPP.  

                                                           
54

 Dados de 2016 disponíveis nos sites das prefeituras. 
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 Além das questões financeiras, indicamos que a Secretaria precisou reorganizar toda a 

sua estrutura organizacional, como calendário e remanejamento de profissionais. Neste 

sentido, percebemos que esta parceria está em consonância com os estudos de Peroni (2018, 

p. 223, grifos do autor) ao indicar que, 

 

[...] não são mudanças apenas de natureza técnica, mas na gestão, no currículo, nas 

concepções e objetivos, o que temos chamado, em nossas últimas pesquisas, de 

“conteúdo da educação”: o poder público repassa para o setor privado a direção e 

execução das políticas educacionais, que seria sua incumbência. 

 

 Desta maneira, as políticas permanecem como uma execução estatal; porém, o privado 

interfere no conteúdo da educação, desde o currículo, pela via das suas próprias avaliações, 

até a gestão e organização escolar. Entendemos que, destas obrigações, a FL acaba ditando e 

monitorado o conteúdo da gestão escolar.  

 Verificamos que a contrapartida da FL e da Elos educacional posta nos Termos de 

cooperação técnica limita-se ao desenvolvimento do PGA, junto dos coordenadores 

pedagógicos e diretores.  Estes disseminarão o PGA para o restante da rede, para além dos 

professores e de todos os segmentos da comunidade, como especificado no item a, elencado 

no quadro 31.  

 Destacamos que, na cláusula sexta, Dos direitos autorais do curso, no item 6.3, 

 

As partes reconhecem também que será de propriedade exclusiva do Instituto 

Lemann todos os documentos e materiais resultantes da implementação do curso, 

assim como a titularidade de todos os direitos de autor, decorrentes da e/ou 

relacionados à referida implementação, e os resultados, intermediários ou finais, 

incluindo, mas não somente, todos os estudos, projetos, avaliações e outros 

documentos que as Partes vierem a produzir em virtude deste Termo (DOC17). 

 

 Entendemos que os dados adquiridos pela FL acerca do munícipio ficam sem o acesso 

do próprio município após o encerramento do programa. Assim, esta PPP fere a autonomia do 

município, visto que ele não pode seguir ou modificar as determinações do PGA. Este age de 

forma sistêmica e cíclica, para além de ser uma fonte de informação à FL sobre a estrutura 

organizacional e gestacional do município. 

 De modo geral, percebemos que os Termos de cooperação técnica analisados são 

simplistas e sem detalhamento sobre como irá ocorrer a PPP em sua operacionalização. A 

cláusula principal a ser analisada concentra-se nas obrigações das partes envolvidas, as quais 

já foram explicitadas. Para além, indicamos que, apesar de ser mencionado na cláusula 

Segunda, item 2.1.5. “Publicar o extrato do presente Termo na imprensa oficial” (DOC17; 

DOC18), não obtivemos êxito na busca pelos Termos no diário oficial dos dois municípios, o 
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que acarretou em um movimento exaustivo de pedidos, via protocolo, realizados nas 

prefeituras, como já explicitamos na introdução da presente pesquisa.  

 Deste modo, no último tópico, propomo-nos a refletir e indicar a concepção de gestão 

educacional e de políticas de formação continuada, duas categorias identificadas no 

movimento da pesquisa, nos dois municípios pesquisados. 

3.3 PROGRAMA GESTÃO PARA A APRENDIZAGEM – PGA: AS CONCEPÇÕES DE 

GESTÃO EDUCACIONAL E DE POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA  

Vimos, no decorrer do presente capítulo, que o PGA é uma parceria da FL com 

estados e municípios de grande parte do território brasileiro. Atua de forma integrada nas 

redes em que estabelece parceria e cria estratégias para secretarias de educação junto aos 

gestores das escolas.  Identificamos que a ocorrência das PPP entre as escolas e a FL via PGA 

ocorre via Edital de seleção. Neste movimento, percebemos que a classe burguesa se organiza 

de forma articulada e estratégica no interior do Estado ampliado, com o intuito de se manter 

enquanto classe dirigente. Tanto no que se refere à coerção, Estado stricto sensu, quanto ao 

consenso na sociedade civil, que em uma de suas múltiplas formas é posta via as PPP.  

 Problematizamos a contrapartida das ações realizadas pelas redes de ensino e pela FL 

e Elos educacional e entendemos, via Edital de seleção e Termos de cooperação técnica 

(DOC16; DOC17; DOC18), que as condições financeiras de implementação do PGA ficam ao 

encargo das secretarias. Para além de incutir uma reorganização de toda a estrutura 

organizacional, fere, assim, a autonomia do entre federativo municipal e o princípio da gestão 

democrática, posto principalmente na Constituição Federal de 1988 e na LDB de 1996. Desta 

forma, a execução das políticas educacionais nos municípios que aderiram ao PGA encontra-

se no âmbito estatal, com determinações do âmbito privado. 

 Neste prisma, neste tópico final, propomo-nos a refletir sobre a problemática: Qual a 

concepção de gestão educacional e de políticas de formação continuada que perpassa o 

PGA? No movimento de apreensão de uma resposta, percebemos que, por meio dos Termos 

de cooperação técnica (DOC17; DOC18) e do Edital de seleção (DOC16), esta apreensão é 

insuficiente. Este fato ocorreu visto a pouca discussão a respeito destas duas categorias nos 

documentos: estes são rasos e não aprofundam estas questões. Tendo em vista este fato, 

refletimos a partir de nosso amplo rol de documentações que foram selecionadas e já 

mencionadas no decorrer de todo o trabalho. 
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 Neste sentido, detivemo-nos nos vídeos, 30 sobre Gestão e 7 acerca de Políticas de 

formação continuada, e trabalhos discutidos no capítulo 2, Quadro 15, os quais tratam do 

PGA. Assim, iniciamos esta discussão a partir da retomada das reflexões acerca das categorias 

de análise Estado, sociedade civil e hegemonia para, então, adentrar nas concepções de gestão 

educacional e políticas de formação continuada. 

 Iniciamos pontuando, especificamente, as características do Estado brasileiro que, para 

Bauer (2012), distingue-se como autoritário, desde o mais remoto instante inaugural. 

Corrobora, assim, para as questões relativas à participação democrática da sociedade na 

política, exprimindo demandas dos setores dominados. Em outras palavras, “[...] o 

capitalismo monopolista do Estado se originou sob a hegemonia inconteste do capital 

financeiro internacional, tendo, portanto, um caráter dependente” (BAUER, 2012, p. 31), o 

que resultou, atualmente, em um país subdesenvolvido, dependente e em dívida pública.  

 Ao refletir sobre a naturalização das PPP no seio social e, principalmente, entre os 

educadores que fazem estas escolhas políticas, o autor supracitado discorre que, 

 

[...] devido a intensa propaganda ideológica, os trabalhadores vivem em uma 

“comunidade” de onde foi obscurecido ou mesmo subtraído ideologicamente o 

conteúdo concreto das relações sociais que exprimem a desigualdade econômica, as 

regras de distribuição do poder político e as relações de dominação subjacentes 

(BAUER, 2012, p. 19) 

  

A partir desta indicação que, como já vimos, é a realização da força do consenso 

emitida pelo Estado ampliado por meio da sociedade civil, ressaltamos que, para compreender 

este paradigma, não basta só o estudo da teoria. Existe uma complexidade de fatores de ordem 

prática e teórica, os quais perpassam o objeto. Neste sentido, verificamos, por meio do 

capítulo 1, a importância dos espaços de conquistas realizados pelos agentes privados para 

garantir hegemonia na educação das redes municipais, principalmente após o 

desenvolvimento do TPE. Entendemos, neste movimento, como um pensamento pode criar 

proporções significativas no senso comum. “Torna-se evidente, assim, por que não é possível 

a separação entre a chamada filosofia ‘científica’ e a filosofia ‘vulgar’ e popular, que é apenas 

um conjunto desagregado de ideias e de opiniões” (GRAMSCI, 1999, p. 98). 

Desta forma problematizamos, a partir de determinações do real, o PGA, em que 

percebemos que, “[...] em meio à irracionalidade da sociedade dominada pela economia de 

mercado, pela propriedade privada, a ação do Estado e seus investimentos é sempre 

mediatizada pela natureza dos conflitos que se estabelecem no conjunto das forças sociais” 

(BAUER, 2012, p. 29). A partir da correlação das forças sociais no interior do Estado 



129 

 

ampliado e da atualidade de direção hegemônica posta pela classe burguesa, identificamos 

que  

A noção ideológica de Estado construída pelo pensamento burguês ou liberal busca 

permanentemente representá-lo para os diferentes segmentos da sociedade como a 

materialização do interesse geral e principal responsável pela realização da harmonia 

e do consenso ideal entre os cidadãos. Tal coesão propalada pelos liberais somente 

pode ser assumida pelo Estado burguês mediante uma estrutura de dominação 

institucionalizada e burocratizadamente organizada que possibilite historicamente à 

classe economicamente dominante tornar-se simultaneamente a classe politicamente 

hegemônica e dirigente da vida social. Garantindo-se, desta forma, em última 

instância, as condições de exploração sobre as classes empobrecidas e proletarizadas 

capazes de incrementar o processo de reprodução e acumulação do capital (BAUER, 

2012, p. 109).  

 

 Nesta busca permanente da classe burguesa, em disseminar seu pensamento liberal 

para seguir enquanto classe hegemônica, identificamos sua nova estratégia por meio do 

levantamento de pesquisas sobre as PPP realizado no capítulo 1, feitas principalmente por 

intermédio da gestão. Indicamos que a concepção de gestão que perpassa o PGA se pauta na 

concepção de resultados medidos por sistemas de avaliações. Ou seja, o foco é a gestão por 

resultados, por meio da lógica empresarial. Neste sentido, os recursos são priorizados em 

relação às questões pedagógicas. Esta concepção perpassa a maioria de seus documentos e 

relatórios anuais, como apreendido no capítulo 2. Como forma de ilustração, dispomos o 

excerto a seguir: 

Com base nos resultados do estudo quantitativo, é possível ainda conjecturar que 

a presença de melhores condições de ensino e infraestrutura nas escolas tratamento 

pode ser consequência da efetiva gestão dos recursos e/ou de uma maior obtenção 

de recursos pelos seus gestores. Como existem muitos programas estaduais e 

federais por adesão, é provável que as redes dessas escolas tenham sido mais bem-

sucedidas nesse sentido, aprimorando seus fatores escolares (DOC03, p. 31). 

 

 Neste sentido, Sandri (2018, p. 111) apresenta apontamentos acerca da gestão por 

resultados: 

A concepção de Gestão Escolar para Resultados, por exemplo, resume a participação 

da comunidade escolar em ações pontuais como reparar danos da estrutura da escola, 

mobilizações do estilo "gincanas”, campanhas de arrecadação de recursos e de 

materiais, trabalho voluntário, enfim participação em atividades imediatas, de curta 

duração e pragmáticas. Tais ressignificações, além de aparecerem no contexto das 

políticas educacionais, estão nas propostas de gestão escolar das mais diversas 

naturezas, como são os casos dos projetos sugeridos pelo empresariado brasileiro 

para as escolas públicas [...]. 

 

A lógica empresarial é transferida para o âmbito educacional, fazendo com que perca o 

princípio de um direito social. Neste sentido, a meritocracia é fomentada como medição de 

avaliações internas, para além das já postas externamente. Assim, os professores mais 

competentes são premiados. Como já verificado no capítulo 2, a Educação pública não se 

encontra atualmente como um serviço exclusivo do Estado stricto sensu. Percebe-se que 
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existe a vinculação dos princípios empresariais no setor público, retirando as suas 

competências. Este movimento faz emergir o direcionamento dos agentes privados por meio 

da sociedade civil organizada. Desta forma, 

 

[...] abrindo espaço para que entes privados ou organizações do terceiro setor 

influenciem no gerenciamento dos sistemas de ensino em determinada região, num 

modelo de gestão compartilhada ou por concessão, em que o público é administrado 

privadamente, a pretexto de melhorar a qualidade da educação, numa noção de 

qualidade instrumental ao mercado. Nesse bojo, encontram-se também propostas de 

construção de um “indicador nacional” de eficiência na gestão e de ampliação das 

parcerias com o setor privado (PINHEIRO, 2018, p. 121). 

 

 Como refletimos ao longo do trabalho, esta conjuntura posta ocorre via o conjunto das 

ideologias burguesas, que são constituídas por meio da mídia, amplas propagandas, igrejas e 

todo o aparelho da sociedade civil em meio à correlação de forças. O PGA, de forma 

específica, é propagado pelos seus inúmeros vídeos postados no site da FL, pelas suas 

palestras, conferências e pela sua página
55

 no facebook.  

 Para além da questão dos resultados incluídos na gestão, emergem as problemáticas ao 

PGA: Por que Gestão para a aprendizagem? Gestão que possibilita a aprendizagem de quem?  

Qual o sentido de vincular Avaliações internas como forma de monitoramento? Neste sentido, 

entendemos que a proposta gestacional localiza-se na gestão por resultados, principalmente 

nas avaliações propostas. A título de ilustração, trouxemos o excerto a seguir. 

 

As avaliações externas são vistas como instrumentos que contribuem para a 

Educação. Ao mesmo tempo, o professor deseja formação para ter melhor 

apropriação dos resultados (DOC2, p. 3). 

 

 A partir desta constatação e de nosso levantamento acerca da forma de constituição do 

PGA, podemos apreender sua vinculação com a MATHEMA, empresa especialista em ensino 

de Matemática, significa dizer que são resultados voltados para as avaliações em disciplinas 

específicas e já conhecidas em programas empresariais, que trabalham em prol de 

padronizações curriculares, português e matemática. E as outras disciplinas? E a autonomia 

das secretarias em discutir o Projeto Político Pedagógico nas escolas?  

 Desta maneira e sem discussões de amplitude política, propaga-se a ideia de que a 

gestão escolar pública realmente não funciona, sendo indicado o empresariado como 

sinônimo de eficiência e eficácia para, de fato, realizar a gestão com qualidade. O 

empresariamento como sinônimo de competência não é algo novo no Brasil: ele vem se 

ampliando. Vimos, no capítulo 1, que o principal marco de seu início foi posto pelo 

movimento TPE e, atualmente, com a indicação da nova proposta da BNCC.  

                                                           
55

 Mais informações em: <https://www.facebook.com/fundacaolemann/>.  

https://www.facebook.com/fundacaolemann/
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 A partir da percepção do paradigma de gestão posto pelo PGA, em consonância com o 

modelo discutido em seus programas de uma forma geral, indagamos: Este paradigma de 

gestão está localizado em qual contexto de políticas de formação continuada? 

 Para discutirmos a concepção de políticas de formação continuada posta no PGA, 

reportamo-nos, como já indicado no capítulo 2, a Masson (2009), na sua indicação de que 

existem duas concepções que remetem às políticas de formação de professores: a sócio–

histórica e a neopragmática. 

 Retomando o que foi indicado, a concepção neopragmática caracteriza-se com a 

implementação da epistemologia da prática, da formação inclinada para a lógica das 

competências. Em outras palavras, possui uma abordagem técnico-instrumental, não 

possuindo discussões teóricas, mas aspectos vinculados à prática profissional de forma 

utilitarista. Deste modo, esta concepção termina por contribuir para a reprodução da 

desigualdade. 

 Defendemos a concepção de políticas de formação continuada denominada por 

Masson (2009) como sócio-histórica. Esta concepção busca a formação voltada para a 

emancipação dos sujeitos. Ela foi:  

 

[...] construída pelo movimento de educadores, representado pela ANFOPE, e possui 

caráter amplo, que defende pleno domínio e compreensão da realidade, com 

consciência que possibilite interferir e transformar as condições da escola, da 

educação e da sociedade. Essa concepção de formação busca se desenvolver em 

bases teoricamente sólidas e fundada nos princípios de uma formação de qualidade, 

com relevância social (MASSON, 2009, p. 17).  

 

A autora indica que, atualmente, pela crise profunda de uma tradição cultural, 

emergem as escolas do tipo profissional, as quais possuem interesses de ordem prática. Neste 

sentido, a nossa perspectiva indica a vinculação entre a teoria e a prática para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Em contrapartida, percebemos que  

 

O enfoque presente nas políticas de formação de professores a partir da década de 

1990, período em que o Brasil realizou uma ampla reforma na educação, demonstra 

uma adequação às ideias neopragmáticas, relativistas e subjetivistas, principalmente 

pela ênfase na epistemologia da prática, na concepção de professor reflexivo e na 

lógica das competências (MASSON, 2009, p. 145). 

 

Assim, a concepção de políticas de formação posta pelo PGA está em consonância 

com a concepção posta em todos os outros programas da FL e, a partir de nossos estudos, 

caracteriza-se como neopragmática. Para além das ilustrações postas nos documentos no 

capítulo 2, trouxemos este excerto para exemplificar a concepção posta: 
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AS CINCO ESTRATÉGIAS A partir das aulas observadas, encontramos cinco 

estratégias utilizadas pelos professores. Elas serão detalhadas nas próximas páginas 

e podem ser replicadas ou adaptadas em aulas de todas as disciplinas. Para cada 

uma delas, trazemos exemplos reais de aulas em que foram usadas (DOC01, p. 6, 

grifo nosso). 

 

 Ressaltamos que o material didático indicado é uma espécie de manual, um receituário 

com indicações detalhadas de como proceder. Neste sentido, aumenta a responsabilidade dos 

professores, na medida em que, se não for seguido, não trará bons resultados. Assim, há uma 

política de culpabilização do docente. Gramsci (2001, p. 12, grifos do autor), ao analisar 

programas prontos para o ambiente escolar, problematiza: 

 

Com novos programas, que coincidem com uma queda geral do nível do corpo 

docente, simplesmente não existirá mais nenhuma “bagagem” a organizar. Os novos 

programas deveriam ter abolido completamente os exames; prestar um exame, hoje, 

deve ser muito mais um “jogo de azar” do que antigamente. Uma data é sempre uma 

data, qualquer que seja o professor examinador, e uma “definição” é sempre uma 

definição; mas e um julgamento, uma análise estética ou filosófica? 

  

 Neste sentido, ressaltamos que as políticas de formação continuada sob a concepção 

neopragmática proposta pelo PGA corroboram com o enfraquecimento das análises teóricas 

dos professores acerca das disciplinas a serem ministradas. Consequentemente, este 

paradigma de formação não proporciona uma análise da conjuntura posta no seio social. Deste 

modo, perpetuam os princípios neoliberais, em prol da classe burguesa hegemônica. 

Percebemos que, para além de uma formação rasa e voltada para as avaliações dos alunos, os 

professores também são alvo deste tipo de formação posto pelo paradigma neopragmático. 

Desta maneira, a concepção de mundo no seio social vai se delineando por indução da 

ideologia burguesa como consenso posto pelo Estado ampliado.  

  

Pela própria concepção do mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, 

precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham um mesmo modo de 

pensar e de agir. Somos conformistas de algum conformismo, somos sempre 

homens-massa ou homens-coletivos. O problema é o seguinte: qual é o tipo histórico 

de conformismo, de homem-massa do qual fazemos parte? Quando a concepção do 

mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos 

simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa, nossa própria 

personalidade é compósita, de uma maneira bizarra [...] (GRAMSCI, 1999, p. 94).  

 

 Na nossa análise, o paradigma de políticas de formação continuada proposto pelo PGA 

fomenta esta desagregação, pois não proporciona um viés crítico e emancipado para o 

desenvolvimento profissional. Neste movimento, indicamos que nosso objetivo com essas 

análises finais não foi problematizar ou verificar o posicionamento das secretarias dos 

municípios de Castro e Ponta Grossa quanto às suas escolhas políticas. Isto porque, como 
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vimos, não se trata de um problema localizado, é um paradigma global e materializado no 

território brasileiro, e especificamente nos municípios estudados. 

  Neste panorama, cabe a nós, dentro do território das pesquisas em políticas 

educacionais, trazer estes elementos e problemáticas para a análise e realidade, especialmente 

das redes municipais que, como vimos no capítulo 1, existem muitos trabalhos publicados no 

que tange as parcerias, e seus resultados demonstraram que, em algumas, ocorreu a 

desobrigação do aparelho estatal quanto ao cumprimento do direito à educação, para além de 

baixos salários aos professores e salas superlotadas. Vimos que, apesar do número de 

pesquisas ser expressivo, existem poucas localidades municipais pesquisadas, principalmente 

no Estado do Paraná. Ou seja, ainda há muito o que produzir. Neste movimento, foram 

identificados os Arranjos de desenvolvimento da educação - ADs que, na observação de 

Pinheiro (2018, p. 145), evidenciam 

 

[...] uma contaminação das políticas educacionais pela lógica gerencialista, 

desconsiderando as especificidades, a natureza e a finalidade da educação pública. O 

exemplo mais tácito está nas propostas de inserção de Organizações Sociais no 

regime de colaboração, por meio dos Arranjos de Desenvolvimento da Educação, 

abarcando territórios com vários municípios, contrapondo princípios constitucionais 

de colaboração, cooperação e a autonomia dos entes federados (PINHEIRO, 2018, 

p. 145). 

 

Assim, percebemos uma política educacional hegemônica pelos ditames da lógica 

gerencialista em favor do capital. Neste panorama, podemos fazer uma analogia ao Moderno 

príncipe de Maquiavel, em que escreve no contexto do Estado moderno. Nas palavras de 

Gramsci (2016, p. 13),  

 

O caráter fundamental do Príncipe é o de não ser um tratado sistemático, mas um 

livro “vivo”, no qual a ideologia política e a ciência política fundem-se na forma 

dramática do “mito”. Entre a utopia e o tratado escolástico, formas nas quais se 

configurava a ciência política até Maquiavel, este deu à sua concepção a forma da 

fantasia e da arte, pela qual o elemento doutrinário e racional personifica-se em um 

condottiero, que representa plástica e "antropomorficamente” o símbolo da “vontade 

coletiva”.  

 

Desta forma, este livro vivo, que visava a atender as necessidades de um povo situado 

em uma determinada época, explica necessidades políticas localizadas em um determinado 

tempo e espaço. E atualmente? Quem é o condottiero presente nas políticas educacionais? 

Como ele se materializa nos municípios e determina a vontade coletiva? Restam, ainda, 

algumas questões proporcionadas, especialmente pelo movimento do objeto de análise: Por 

que a mudança de nome para Formar? Qual o significado desta mudança? Existem outros 

programas da FL com o mesmo formato sistêmico?  
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Assim, podemos apreender, a partir de nosso estudo, como um projeto global se 

materializa em dois municípios paranaenses via PPP por meio do PGA. Isto responde a nossa 

problemática de pesquisa, a qual foi verificar qual a concepção de gestão educacional e de 

políticas de formação continuada presente na FL, especificamente no PGA nos municípios de 

Castro e Ponta Grossa no estado do Paraná. 

 

  

 

CONCLUSÕES 

Objetivamos, nesta pesquisa, apreender a concepção de gestão educacional e de 

políticas de formação continuada presentes no PGA efetivado pela FL nos municípios de 

Castro e Ponta Grossa, no Estado do Paraná. Esta dissertação foi pensada no sentido de 

problematizar as PPP, verificando em qual momento histórico as FASFIL começaram a atuar 

no âmbito educacional, especificamente na esfera administrativa municipal.  

Entre algumas questões que emergiram no nosso movimento de análise, as de maior 

relevância estão relacionadas com o projeto educacional proposto pela FL e sua articulação 

com o projeto educacional global em curso desde meados da década de 1990, proposto pelos 

Organismos Internacionais. Isto para além das questões relativas aos aspectos legais que 

permeiam as PPP, das pesquisas que se propõem a discutir as PPP no âmbito municipal e da 

atuação da FL no âmbito educacional brasileiro, de uma maneira geral. 

Sabemos que mesmo ao concluir uma pesquisa, ela não se encontra acabada, devido 

ao próprio movimento do objeto e as questões que emergem em suas reflexões finais. Ou seja, 

estamos sempre em processo de elaboração do conhecimento, postas a complexidade e a 

contradição da realidade. Sob este prisma, no presente momento podemos pontuar alguns 

elementos que foram apreendidos no movimento de conclusão desta pesquisa. 

No capítulo 1, para além de refletir a concepção de Estado e de políticas educacionais, 

as problemáticas centrais foram: Em que momento histórico brasileiro as FASFIL começaram 

a atuar no âmbito educacional? Qual o contexto histórico em que emergiram as PPP, 

especificamente na esfera administrativa municipal? Como as pesquisas acadêmicas 

discutem sobre as PPP na esfera administrativa municipal? Assim, no movimento de busca 

por respostas, foi possível perceber que: 
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 Para implementar o projeto societário global, na perspectiva espistemetodológica 

gramsciana, os agentes que compõem o Estado ampliado agem por meio da força e do 

consenso. Este consenso é disseminado pela classe burguesa, por valores éticos e 

morais que se adequam a um discurso progressista; porém, de propósitos neoliberais. 

Neste sentido, a Educação pública não se encontra atualmente como um serviço 

exclusivo do Estado stricto sensu. Isto porque existe a vinculação dos princípios 

empresariais no setor público, retirando suas competências. Este movimento faz 

emergir o direcionamento das políticas educacionais pelos agentes privados, por meio 

da sociedade civil organizada. Como a FL faz parte da sociedade civil organizada e 

esta, pela nossa perspectiva é Estado em sua forma integral, logo a FL é Estado. Neste 

sentido, direciona as políticas de formação continuada e de gestão por meio de 

emissão de consensos. 

 As PPP emergem como resultados de um projeto de sociabilidade neoliberal global da 

chamada Terceira Via, desde o final dos anos 1990. Neste sentido, há uma direção 

posta, no Brasil, de um projeto societário pautado pelas leis de mercado e do 

neoliberalismo, que desobriga o aparelho estatal quanto às realizações de políticas 

públicas. Este projeto foi posto, especialmente pela publicização, que se iniciou com o 

aparelho de reformas do Estado. As FASFIL, neste sentido, propagam o discurso de 

justiça social e uma solução de conciliação entre as esferas pública e privada para 

conter a crise posta. 

 Pela crise do próprio movimento do capital, identificado como uma desarticulação no 

regime de colaboração e uma descontinuidade administrativa e política, emerge a 

estratégia posta por meio da Terceira via e materializada pelas PPP na esfera 

administrativa municipal. Este ente administrativo, especialmente em decorrência do 

movimento posto pela municipalização e descentralização da gestão, aumenta sua 

demanda de instrução elementar. Pela desobrigação do aparelho estatal, pelas 

aberturas legais, pela busca de qualidade e do cumprimento desta demanda, alguns 

municípios fazem parcerias com o setor privado, principalmente no que concerne ao 

âmbito da gestão. 

 Identificamos, por meio das pesquisas sobre o tema, que o resultado das PPP foi a 

desobrigação do aparelho estatal quanto ao cumprimento do direito à educação, baixos 

salários dos professores, salas superlotadas e privatização quase direta da Educação 

Infantil em algumas localidades. Os agentes privados, aproveitando-se deste nicho 
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econômico que se tornou a abertura posta pelas PPP, vendem seus produtos 

identificados como apostilamentos, formação continuada dos professores, formação de 

gestores, programas de gestão, etc. Seu intuito está para além do financeiro: encontra-

se na propagação da ideologia neoliberal burguesa. 

No capítulo 2, as principais questões elencadas para reflexão foram: Quais são as 

particularidades do projeto educacional da FL? Qual a sua relação com os organismos 

internacionais? Como a FL atua no contexto das políticas educacionais brasileiras da 

atualidade? Visto que o programa sobre o qual estamos nos debruçando se chama Programa 

Gestão para a aprendizagem- PGA, por que a gestão ocupa um lugar de destaque pela FL? 

Sob a luz da teoria e de nossas análises, verificamos que: 

 O paradigma educacional da FL está em consonância com o projeto societário global 

neoliberal que está em curso desde a década de 1990. Este projeto foi pensado, 

articulado e sistematizado pelo âmbito empresarial, tendo como 

parceiros/colaboradores/financiadores os Organismos Internacionais, especificamente 

OCDE, UNESCO, PREAL e BM.  

  A FL, para além do projeto de parceria entre as redes públicas, propaga o paradigma 

educacional neoliberal no seio social por outros meios, como seminários e distribuição 

de documentos. Identificamos indicadores elaborados pela FL que orientam seu 

conselho para diversos tipos de tomada de decisão e na utilização de novas 

oportunidades de mercado. Também identificamos que a atuação da FL na educação 

pública vai além dos projetos, programas, movimentos e materiais elaborados, pois ela 

se aperfeiçoou em desenvolver conferências, seminários e palestras. Estes eventos são 

desdobramentos dos seus programas e projetos. 

 A partir destes seminários podemos perceber a dimensão e a extensão da atuação da 

FL no Brasil. Esses seminários e conferências são a fonte principal dos vídeos 

disponibilizados pela FL em seu site na internet, para além de depoimentos de 

participantes das diversas parcerias e de informações acerca dos programas e projetos 

elaborados. 

 A nossa perspectiva espistemetodológica indica a vinculação entre a teoria e a prática 

para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem, sem sobreposição desta última e 

com o princípio do trabalho como categoria fundante do ser social. A FL tem como 

paradigma educacional a vinculação de qualidade como fundamento do capital 
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humano, ou seja, a formação tanto profissional quanto dos alunos como vinculadas aos 

interesses do empresariado.  

 A concepção de gestão educacional que perpassa o paradigma educacional da FL é a 

gestão por resultados, em que se propõe a lógica empresarial no âmbito escolar. Este 

fato ocorre na medida em que os recursos a serem utilizados são otimizados e possuem 

prioridade em relação à finalidade de cunho pedagógico. A concepção de políticas de 

formação continuada é pautada no discurso de formação voltada para a emergência de 

líderes e gestores de sala de aula, tendo como finalidade o desenvolvimento 

econômico social. Formar professores pautados na teoria do capital humano de forma 

que os futuros trabalhadores devem ser formados para garantir o processo de 

mundialização e acumulação de capital. 

No capítulo 3, propomo-nos a refletir as seguintes questões: A concepção de Gestão 

educacional e políticas de formação continuada posta pela FL em seus documentos e 

programas gerais está em consonância com a concepção posta no PGA? Quais são as 

particularidades deste programa? O PGA desenvolvido nos municípios de Castro e Ponta 

Grossa possuem as mesmas características? Por que os dois municípios foram escolhidos 

para participarem deste programa? A partir destas questões, nossas análises permitiram 

algumas conclusões: 

 O PGA é uma parceria da FL com estados e municípios, que atua de forma sistêmica e 

articulada em redes de ensino, criando estratégias para Secretarias de Educação junto 

aos gestores das escolas. Podemos perceber um discurso de que, para obter uma 

qualidade educacional, deslocam-se princípios do âmbito empresarial para o escolar. 

Este discurso, sob a perspectiva do empresariado, permeia o PGA, em consonância 

com seu paradigma educacional geral, voltado para o progresso econômico.  

 Na PPP, a contrapartida das ações realizadas pelas redes de ensino é principalmente de 

arcar com despesas de formadores do parceiro técnico; assegurar a infraestrutura; e 

assegurar condições para realização das atividades pedagógicas do programa. 

 No início do ano de 2018, o PGA não constava no site da FL. Em seu lugar, com o 

mesmo formato sistêmico, a FL implementou o programa denominado Formar. Todas 

as redes que formaram parceria no PGA estabeleceram parceria no Formar, mas com 

duração de três anos. Assim, podemos inferir que o nosso objeto de estudo, o PGA, 

modificou-se com o passar do tempo, de acordo com rearranjos desenvolvidos pela 
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FL. Identificamos que existe uma articulação sistemática e contínua entre a classe 

burguesa para se manter enquanto classe hegemônica.  

Em relação à PPP entre a FL e os municípios de Castro e Ponta Grossa, por meio do PGA, 

inferimos que: 

 Há um movimento em dois sentidos, de fomentar a finalidade educacional voltada à 

ideologia empresarial neoliberal e de conhecimento dos processos educativos que são 

desenvolvidos nas escolas. 

  Problematizamos a contrapartida das ações realizadas pelas redes de ensino e pela FL 

e Elos educacional e entendemos, via Edital de seleção e Termos de cooperação 

técnica (DOC16; DOC17; DOC18), que as condições financeiras de implementação 

do PGA ficam ao encargo das secretarias. Para além de incutir uma reorganização de 

toda a estrutura organizacional, fere, assim, a autonomia do entre federativo municipal 

e o princípio da gestão democrática. Desta forma, a execução das políticas 

educacionais nos municípios que aderiram ao PGA se encontra no âmbito estatal, com 

determinações do âmbito privado. 

 Ao problematizar as condições financeiras que perpassam os dois municípios, 

entendemos que eles perpassam problemas de questões econômicas, e que as PPP 

ocorreram, entre outros motivos, por uma questão de escolha política. Entendemos 

que, como resultado as políticas educacionais, nesses municípios, permanecem com 

uma execução estatal; porém, com os agentes privados interferindo em seu conteúdo. 

 Indicamos que a concepção de gestão que perpassa o PGA pauta-se na concepção de 

resultados medidos por sistemas de avaliações. Ou seja, o foco é a gestão por 

resultados, por meio da lógica empresarial. Neste sentido, os recursos são priorizados 

em relação às questões pedagógicas. Esta concepção perpassa a maioria de seus 

documentos e relatórios anuais. A lógica empresarial é transferida para o âmbito 

educacional, fazendo com que perca o princípio de um direito social. Neste sentido, a 

meritocracia é fomentada como medição de avaliações internas, para além das já 

postas externamente. Assim, os professores mais competentes são premiados. 

 Ressaltamos que as políticas de formação continuada, sob a concepção neopragmática 

proposta pelo PGA, corroboram com o enfraquecimento das análises teóricas dos 

professores acerca das disciplinas a serem ministradas. Consequentemente, este 
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paradigma de formação não proporciona uma análise da conjuntura posta no seio 

social. Percebemos que, para além de uma formação rasa e voltada para as avaliações 

dos alunos, os professores também são alvo deste tipo de formação posto pelo 

paradigma neopragmático. Desta maneira, a concepção de mundo, no seio social, vai 

se delineando por indução da ideologia burguesa, como consenso posto pelo Estado 

ampliado. 

Após esta visão geral sobre as nossas principais conclusões, indicamos que não temos 

ingenuidade no entendimento de que a PPP estabelecida entre os dois municípios estudados e 

a FL obteriam outros resultados.  Contudo, temos clareza do papel que possui a pesquisa na 

área de políticas educacionais. Neste sentido, objetivamos, neste estudo, sistematizar a 

realidade para que, com a apropriação e aproximação do real, possamos avançar no 

conhecimento e estabelecer um movimento de denúncia e de outra hegemonia, para além de 

reorganização de nossas bases enquanto pertencentes à classe subalterna.  

Neste sentido, ressaltamos a perspectiva gramsciana, a qual indica que a classe subalterna 

precisa se organizar e construir novos modos de ação e concepção de mundo próprios e 

críticos, desvinculados da filosofia burguesa. Eles são necessários e precisam estar 

comprometidos com a transformação social e o trabalho associado.  

 A partir das nossas análises, podemos realizar algumas reflexões da teoria com a 

prática. A classe burguesa comumente desenvolve uma educação diferente para a classe 

subalterna e para a elite dominante. Para a classe subalterna há uma educação voltada ao 

trabalho assalariado; às elites, uma educação voltada para a direção de classe. Neste sentido, a 

educação propagada pelas PPP, voltada para o trabalho como sinônimo de qualidade, não é a 

mesma educação de qualidade oferecida para a classe dominante.  

 A qualidade educacional para o proletariado, segundo Gramsci ao analisar a 

conjuntura do âmbito escolar de seu tempo (1976, p. 101), seria posta por  

 

[...] uma escola desinteressada. Uma escola em que seja dada a criança a 

possibilidade de formar-se, de se tornar homem, de adquirir os princípios gerais que 

servem para o desenvolvimento do caráter. Uma escola humanista, em suma, como a 

entendiam os antigos e os mais recentes homens do Renascimento. Uma escola que 

não hipoteque o futuro da criança e não obrigue a sua vontade, a sua inteligência e a 

sua consciência em formação a mover-se num sentido pré-estabelecido. Uma escola 

de liberdade e de livre iniciativa e não uma escola de escravidão e mecânica. 

 

  Para Gramsci, uma escola de qualidade está para além de uma formação voltada para o 

trabalho assalariado e explorador; a qualidade consiste em uma escola desinteressada, em que 

haja uma formação humanista, que englobe o trabalho como ato fundante do ser social. 
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Assim, para que o aluno não possua uma formação pré-determinada. Neste sentido, a escola 

de qualidade propagada pela classe burguesa seria uma escola a qual Gramsci denomina como 

interessada, em que a elite dominante educa a classe subalterna para o trabalho assalariado, 

incutindo nela uma cultura burguesa de submissão. 

 Assim, superar o senso comum no seio social, que tem como base a filosofia burguesa, 

significa “[...] redirecionar a práxis política no sentido de propiciar às classes subalternas a 

libertação das formas de pensar homogeneizadas pelo pensamento liberal e o fortalecimento 

de seus projetos e ações na construção de uma contra-hegemonia” (SIMIONATTO, 2009, p. 

45); em outras palavras, a construção de outra hegemonia, que supere a hegemonia capitalista 

burguesa. Gramsci (1999, p. 103, grifo do autor) indica que  

 

A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 

“hegemonias” políticas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, 

depois no da política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria 

concepção do real. A consciência de fazer parte de uma determinada força 

hegemônica (isto é, a consciência política) é a primeira fase de uma ulterior e 

progressiva autoconsciência, na qual teoria e prática finalmente se unificam. 

 

Visto que a concepção de gestão educacional é pensar sobre os fins educacionais, o 

tipo de homem que será formado a partir de determinados valores, visão de mundo e de 

sociedade, a questão que emerge nas considerações finais sobre a reflexão do nosso objeto de 

estudo é: Qual o tipo de ser humano que será formado a partir das concepções de gestão e de 

políticas de formação continuada postas pela FL?   

Assim, nossos resultados indicam a urgência da formação sob o prisma de outra 

hegemonia, pois acreditamos que os subalternos podem fomentar uma filosofia crítica e 

própria a partir da educação, formal e informal, pelo aprofundamento e estudo na área das 

políticas educacionais. Este movimento, consequentemente, trará consciência aos subalternos 

do movimento e funcionamento da sociedade capitalista e neoliberal. Nesta sociedade, como 

vimos, a classe burguesa possui finalidades de dominação, pelo convencimento e pela força, e 

não de conciliação de classes. 
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APÊNDICES A: MATRICULAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 1991 

1991 TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

PRÉ-ESCOLA 3.628.285 15.058 872.730 1.711.032 1.029.465 

CLASSE 

ALFABETIZAÇÃO 

1.655.609 X X X X 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

29.203.724 98.828 16.021.282 9.514.736 3.568.878 

1ª A 4ª SÉRIE 18.293.176 X X X X 

5ª À 8ª SÉRIE 9.820.003 X X X X 

ENSINO MÉDIO 3.772.698 103.092 2.472.964 177.268 1.019.374 

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Elaborado pela autora. 

 

 

APÊNDICE B: MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2001 

2001 TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

PRÉ-ESCOLA 

URBANA 

4.818.803 1.629 317.861 3.275.406 1.223.907 

PRÉ-ESCOLA 

RURAL 

658.642 78 27.246 609.060 22.258 

PRÉ-ESCOLA 

TOTAL 

5.477.445 1.707 345.107 3.884.466 1.246.165 

CLASSE 

ALFABETIZAÇÃO 

URBANA 

652.866 1.187 11.361 392.974 247.344 

CLASSE 

ALFABETIZAÇÃO 

RURAL 

170.228 34 3.419 161.448 5.327 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

URBANO 

35.298.089 27.416 14.917.534 17.144.853 3.208.286 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

RURAL 

6.433.983 707 761.196 5.633.548 38.532 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TOTAL 

41.732.072 28.123 15.678.730 22.778.401 3.246.818 

1ª A 4ª SÉRIE 

URBANO 

19.727.684 7.616 5.575.363 12.473.246 1.671.459 

1ª A 4ª SÉRIE 

RURAL 

5.113.157 193 413.249 4.676.049 23.666 

5ª À 8ª SÉRIE 

URBANO 

15.570.405 19.800 9.342.171 4.671.607 1.536.827 

5ª À 8ª SÉRIE 

RURAL 

1.320.826 514 347.947 957.499 14.866 

ENSINO MÉDIO 

URBANO 

8.398.008 88.537 6.962.330 232.661 1.114.480 

ENSINO MÉDIO 

RURAL 

128.027 13.870 80.585 26.294 7.278 

ENSINO MÉDIO 

TOTAL 

8.526.035 102.407 7.042.915 258.955 1.121.758 

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE C: MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2011 

2011 TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

PRÉ-ESCOLA 4.681.345 1.193 56.538 3.493.307 1.130.307 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

30.358.640 25.096 9.705.014 16.526.069 4.102.461 

ANOS INICIAIS 16.360.770 7.084 2.872.378 11.138.287 2.343.021 

ANOS FINAIS 13.997.870 18.012 6.832.636 5.387.782 1.759.440 

ENSINO MÉDIO 8.400.689 114.939 7.182.888 80.833 1.022.029 

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Elaborado pela autora. 

 

 

APÊNDICE D: MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - 2017 

2017 TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

PRÉ-ESCOLA 

PARCIAL/URBANA 

X X 41.003 2.794.255 X 

INTEGRAL/URBANA X X 1.488 355.031 X 

PRÉ-ESCOLA P/RURAL X X 8.713 648.068 X 

INTEGRAL/RURAL X X 51 24.156 X 

PRÉ-ESCOLA TOTAL 

(URBANA/RURAL E 

PARCIAL/INTEGRAL) 

X X 51.255 3.821.510 X 

ANOS INICIAIS 

PARCIAL URBANA 

X X 1.660.427 6.447.996 X 

INTEGRAL/URBANA X X 216.071 1.477.645 X 

ANOS INICIAIS 

PARCIAL RURAL 

X X 127.253 1.662.684 X 

INTEGRAL/RURAL X X 18.893 497.182 X 

ANOS FINAIS PARCIAL 

URBANA 

X X 4.264.154 3.226.034 X 

INTEGRAL/URBANA X X 436.270 637.272 X 

ANOS FINAIS PARCIAL 

RURAL 

X X 221.337 853.550 X 

INTEGRAL/RURAL X X 29.819 279.928 X 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TOTAL (ANOS FINAIS 

E ANOS INICIAIS 

PARCIAL/INTEGRAL 

E URBANA/RURAL) 

X X 6.914.224 15.082.291 X 

ENSINO MÉDIO 

PARCIAL URBANA 

X X 5.849.769 40.268 X 

INTEGRAL/URBANA X X 475.181 1.115 X 

ENSINO MÉDIO 

PARCIAL RURAL 

X X 286.495 4.907 X 

INTEGRAL/RURAL X X 24.228 464 X 

ENSINO MÉDIO 

TOTAL 

X X 6.635.673 46.754 X 

Fonte: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE E: TRABALHOS SELECIONADOS PARA ANÁLISE SOBRE 

RELAÇÃO PPP- 2018 

Título Ano  Autor IES/REVISTA Categoria 

O Programa Gestão Nota 

10 do Instituto Ayrton 

Senna e a Educação em 

Santarém-PA. 

2013 Walter Lopes de 

Sousa 

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ 

 

Tese 

A lógica do mercado na 

Educação pública 

municipal – a parceria 

público-privada em 

Catalão/Goiás. 

2014 

 

Fernanda Ferreira 

Belo Rodrigues 

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 

 

Tese 

A cogestão dos Centros de 

Educação Infantil ‘Nave-

mãe’: uma parceria público 

privada analisada. 

2016 

 

Cassia Alessandra 

Domiciano 

 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

 

Tese 

Parceria público-privada 

em educação: arranjos de 

educação em municípios do 

Vale do Jequitinhonha e a 

Fundação Vale. 

2016 Mara Lucia Ramalho 

 

PONTIFÍCIA 

UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS 

GERAIS 

 

Tese 

A Parceria Público-Privada 

do Instituto Ayrton Senna e 

a prefeitura municipal de 

Benevides-Pa: entre os 

desafios (pro)postos e os 

limites da realidade. 

2014 Oneide Campos Pojo 

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARÁ 

 

Tese 

A organização do trabalho 

pedagógico na escola e o 

sistema apostilado de 

ensino: estudo de caso. 

2014 

 

Alessandra Aparecida 

Cain 

 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO (ARARAQUARA) 

Tese 

A oferta educacional na 

educação infantil: um 

estudo dos conveniamentos 

em municípios pequenos do 

interior paulista. 

2015 

 

Patrícia Adriana 

Abdalla 

 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO (RIO CLARO) 

 

Dissertação 

Formação continuada de 

professores e a 

municipalização do ensino: 

O processo de parceria 

entre municípios e sistemas 

privados de ensino no Polo 

20 da UNCME-SP. 

2013 

 

Gustavo Jose Prado 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

 

Dissertação 

Projeto "Educação 

Repaginada" de Salto/SP : 

contradições de uma 

alternativa à adoção de 

"sistemas privados de 

ensino". 

2013 Rosilene Rodrigues 

da Silva Souza 

 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

 

Dissertação 

Parceria Público/Privada 

em Educação: análise do 

Projeto Alfabetizar com 

Sucesso/Programa Circuito 

Campeão no município de 

Surubim/PE. 

2014 Antonio Agostinho 

da Silva Filho 

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

 

Dissertação 
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O projeto autonomia 

carioca: parceria público-

privada no ensino 

fundamental do município 

do Rio de Janeiro (2010-

2014). 

2016 

 

Elaine Rodrigues de 

Avila 

 

UNIVERSIDADE 

ESTÁCIO DE SÁ 

 

Dissertação 

Matrícula obrigatória na 

educação infantil: impactos 

no município de Santa 

Maria – RS. 

2016 Camila Moresco 

Possebon 

 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA 

MARIA 

 

Dissertação 

A prática do Instituto 

Ayrton Senna na rede 

pública municipal de 

educação em São José dos 

Pinhais/PR. 

2014 

 

Marli Patricia Mikrut 

 

UNIVERSIDADE TUIUTI 

DO PARANÁ 

 

Dissertação 

A participação das 

instituições não 

governamentais na gestão 

da escola pública: uma 

análise do Programa "Nave-

Mãe" no município de 

Campinas-SP. 

2016 

 

Silvia Helena 

Chicone 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

 

Dissertação 

Formação docente e 

educação a distância no 

município de Água Branca-

AL: limites e possibilidades 

de superação. 

2016 Vitoria Eloise Dantas 

e Silva 

 

FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE 

 

Dissertação 

Educação infantil e as 

relações público-privado no 

município de Campinas: o 

programa Naves-Mãe. 

2016 Nelia Aparecida da 

Silva 

 

UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE 

CAMPINAS 

 

Dissertação 

Adoção de Sistema de 

Ensino Apostilado em 

Ipeúna, SP. 

2011 Alessandra Aparecida 

Cain 

EDUCAÇÃO: TEORIA E 

PRÁTICA 

Artigo 

Breve retrato da atuação 

dos Grupos Empresariais 

Objetivo, COC e Positivo 

nos municípios do estado 

de São Paulo. 

2012 Luciana Sardenha 

Galzerano ; Roberta 

Cristina Gobi ; Kátia 

Tamara Luiz 

 

EDUCAÇÃO: TEORIA E 

PRÁTICA 

Artigo 

An analysis of the “Bolsa 

Creche” Program in the 

municipality of 

Piracicaba/SP. 

2007 Cássia Alessandra 

Domiciano ; Theresa 

Maria de Freitas 

Adrião 

EDUCAÇÃO: TEORIA E 

PRÁTICA 

Artigo 

Comparação entre os 

sistemas de gestão privados 

adotados pelos municípios 

de São José dos Campos e 

Cosmorama. 

2010 Inajara Iana da 

Silva ; Denise 

Pinheiro ;Theresa 

Maria de Freitas 

Adrião 

ROTEIRO Artigo 

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações e Portal de periódicos - CAPES. Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE F: VÍDEOS DA FUNDAÇÃO LEMANN SOBRE GESTÃO 

SELECIONADOS PARA ANÁLISE – 2018 

TÍTULO ASSUNTO DATA DISPONÍVEL 

EM: 

Gestão de Sala 

de aula 

Conheça o curso Gestão de Sala de Aula 

para professores, oferecido pela 

Fundação Lemann e pela Elos 

Educacional. 

17/07/201

5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=x8

wcLZPl8fg&list=P

LF5D39CC3A82A

B8B7  

Curso gestão de 

sala de aula 

para professores 

Conheça o curso Gestão de Sala de Aula 

para professores, oferecido pela 

Fundação Lemann e pela Elos 

Educacional. 

17/07/201

5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=x8

wcLZPl8fg&t=15s  

Excelência com 

Equidade: As 

lições das 

escolas 

brasileiras 

(PLAY LIST 

COM 22 

VÍDEOS) 

 

O gestor, seja ele o diretor ou o 

secretário de educação, deve sempre ter 

em mente que todas as suas ações devem 

ter sempre um objetivo principal: garanti 

o aprendizado dos alunos. Tendo esse 

foco as chances de uma boa estão 

escolar e municipal são muito maiores. 

O estudo Excelência com Equidade, 

realizado pela Fundação Lemann e Itaú 

BBA, apresenta boas práticas de ensino 

e gestão que mostram que é possível ter 

educação de qualidade para todos. A 

série de vídeos Excelência com 

Equidade: Boas práticas mostra as 

estratégias usadas por diretores, 

professores e alunos de escolas que 

conseguiram atingir excelentes 

resultados mesmo com a comunidade 

escolar estando entre os 25% mais 

pobres do país. 

03/07/201

5 

 

https://www.youtub

e.com/playlist?list=

PLiRvxKpahS16Fd

X2wO1nJGWOm

MgnT95Ud  

Desafios da 

inclusão na 

gestão escolar 

(Silvana Drago) 

Fundação 

Lemann 

Silvana Drago, da Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo, contou sobre 

a experiência do programa Inclui. Que 

capacita escolas e pessoas para melhor 

atender os estudantes com deficiências 

fisícas e intelectuais da rede de ensino 

da capital 

24/02/201

2 

https://www.youtub

e.com/watch?v=A

M5W_S1o-3A  

Formação em 

Gestão para 

Aprendizagem 

 

Conheça a formação Gestão para 

Aprendizagem, oferecida pela Fundação 

Lemann e pela Elos Educacional para 

equipes de Secretarias de Educação, e 

gestores(as) escolares - diretores(as) e 

coordenadores(as) pedagógicos(as). 

20/10/2/1

5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ah

HMNX9fz1Y  

Formação em 

Gestão de Sala 

de Aula 

 

Conheça a formação Gestão em Sala de 

Aula, oferecida pela Fundação Lemann 

e pela Elos Educacional para 

professores(as), equipes de Secretarias 

20/10/201

5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BH

mUFwB7OkY  

https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&list=PLF5D39CC3A82AB8B7
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&list=PLF5D39CC3A82AB8B7
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&list=PLF5D39CC3A82AB8B7
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&list=PLF5D39CC3A82AB8B7
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&list=PLF5D39CC3A82AB8B7
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=x8wcLZPl8fg&t=15s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRvxKpahS16FdX2wO1nJGWOmMgnT95Ud
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRvxKpahS16FdX2wO1nJGWOmMgnT95Ud
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRvxKpahS16FdX2wO1nJGWOmMgnT95Ud
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRvxKpahS16FdX2wO1nJGWOmMgnT95Ud
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRvxKpahS16FdX2wO1nJGWOmMgnT95Ud
https://www.youtube.com/watch?v=AM5W_S1o-3A
https://www.youtube.com/watch?v=AM5W_S1o-3A
https://www.youtube.com/watch?v=AM5W_S1o-3A
https://www.youtube.com/watch?v=ahHMNX9fz1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ahHMNX9fz1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ahHMNX9fz1Y
https://www.youtube.com/watch?v=BHmUFwB7OkY
https://www.youtube.com/watch?v=BHmUFwB7OkY
https://www.youtube.com/watch?v=BHmUFwB7OkY
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de Educação, e gestores(as) escolares - 

diretores(as) e coordenadores(as) 

pedagógicos(as). 

Novas Redes - 

Gestão para a 

Aprendizagem 

2017 

Sete redes públicas de educação foram 

selecionadas para o programa Gestão 

para a Aprendizagem. Com foco na 

gestão pedagógica, o programa oferece 

apoio personalizado e formações 

gratuitas para cada rede 

21/02/201

7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ss7

_Rc5kGYM  

Quem são os 

consultores do 

Gestão Para a 

Aprendizagem? 

Conheça os novos consultores da equipe 

Gestão para a Aprendizagem, um 

programa feito por quem vive e respira 

educação! 

09/02/201

7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Vo

FiLfTVTU0  

Gestão 

pedagógica e 

experiência de 

Goiás (3/5) 

 

Quais estratégias de gestão pedagógica 

podem impactar a aprendizagem dos 

meus alunos? Neste vídeo o professor 

Raph Gomes compartilha experiências 

que fizeram Goiás ter um grande salto 

de aprendizagem. 

27/01/201

7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Q

MXPpO6fC3M  

Salman Khan: 

novas 

possibilidades 

para a gestão de 

sala de aula 

Salman Khan, criador da Khan 

Academy, conta como os vídeos e a 

plataforma de exercícios ajudam na 

gestão de sala de aula. E como é 

importante experimentar diferentes 

dinâmicas na sala da aula como tutoria, 

cooperação, atividades em grupo. 

10/10/201

3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3J

ml00cQyls  

Como garantir 

que a 

comunidade 

ajude na gestão 

da escola 

A gestão de uma escola não depende 

apenas dos professores, alunos, diretor e 

pais, muitas vezes a comunidade do 

entorno do colégio é fundamental para 

garantir o bem estar e segurança dos 

alunos, professores e funcionários da 

escola. Veja alguns exemplos de 

aproximação sugeridos pela diretora do 

CIEP Glauber Rocha, no Rio de Janeiro. 

22/08/201

3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=u5

YxpB8IOoM  

PGA-Pela 

Aprendizagem 

dos Alunos - 

Sonia Guaraldo 

Sonia é parte da equipe do programa 

Gestão para Aprendizagem 2017. Ela 

acredita que transformar a sala de aula é 

dar suporte à gestão escolar. Conheça 

sua trajetória! 

17/02/201

7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zQ

0GirUNPek&list=P

LiRvxKpahS14h5y

eu65Ghw9lwjG_hj

4L3  

Educação como 

prioridade na 

gestão do 

munícipio 

Enquanto Joane Vilela esteve a frente da 

secretaria municipal de educação de Foz 

do Iguaçu, o prefeito se envolvia 

pessoalmente na secretaria, 

estabelecendo ele mesmo metas de 

resultados para melhorar a qualidade de 

educação da cidade. 

03/07/201

3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=W

U2qYxvB1PU  

Gestão e 

liderança de 

sistemas de 

ensino com 

foco na 

Fala de Heloisa Luck: Diretora do 

CEDHAP Centro de Desenvolvimento 

Humano Aplicado S/S Ltda. 

 

20/01/201

1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=scz

r8jkPxm8  

https://www.youtube.com/watch?v=Ss7_Rc5kGYM
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7_Rc5kGYM
https://www.youtube.com/watch?v=Ss7_Rc5kGYM
https://www.youtube.com/watch?v=VoFiLfTVTU0
https://www.youtube.com/watch?v=VoFiLfTVTU0
https://www.youtube.com/watch?v=VoFiLfTVTU0
https://www.youtube.com/watch?v=QMXPpO6fC3M
https://www.youtube.com/watch?v=QMXPpO6fC3M
https://www.youtube.com/watch?v=QMXPpO6fC3M
https://www.youtube.com/watch?v=3Jml00cQyls
https://www.youtube.com/watch?v=3Jml00cQyls
https://www.youtube.com/watch?v=3Jml00cQyls
https://www.youtube.com/watch?v=u5YxpB8IOoM
https://www.youtube.com/watch?v=u5YxpB8IOoM
https://www.youtube.com/watch?v=u5YxpB8IOoM
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=WU2qYxvB1PU
https://www.youtube.com/watch?v=WU2qYxvB1PU
https://www.youtube.com/watch?v=WU2qYxvB1PU
https://www.youtube.com/watch?v=sczr8jkPxm8
https://www.youtube.com/watch?v=sczr8jkPxm8
https://www.youtube.com/watch?v=sczr8jkPxm8
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melhoria da 

aprendizagem 

dos alunos 

A prioridade da 

educação na 

gestão pública - 

5º LGE 

Izolda Cela, secretária de educação do 

Estado do Ceará, falou ao público do 5º 

Seminário Líderes em Gestão Escolar 

sobre os desafios de gestores para 

alcançar o aprendizado dos alunos de 

suas rede. 

10/04/201

3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uY

TyjALH8Sw  

Fundação 

Lemann 

Transforma: 

Gestão Para a 

Aprendizagem 

Sobral é referência nacional em 

educação se destacando no Ideb (Índice 

de Desenvolvimento da Educação 

Básica) e em temas como gestão para a 

aprendizagem. Júlio da Costa, ex-

secretário da Educação da cidade, fala 

sobre a importância da gestão para 

garantir uma educação de qualidade para 

todos os alunos. 

10/04/201

7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Fqs

wuHTH3IY  

7º Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

LGE - Mesa de 

abertura - Denis 

Mizne  

Temas: Liderar- educar e transformar 

(playlist com 17 vídeos) 

20/05/201

5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Jlh

9JOaxdL0&list=PL

iRvxKpahS15xi2A

qXbKDUawqG0sfy

nbC  

3º Seminário 

LGE: A 

importância dos 

padrões 

educacionais -  

 

Aula Nota 10 (Palestra) 3º SEMINÁRIO 

Líderes em Gestão escolar. XX Fórum 

Estadual da UNDIME/SP (play lista 

com 17 vídeos) 

02/11/201

1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=IAI

7W_T_BaM&list=

PL172E8B4137B3

362C  

Melhores 

Momentos do 1º 

Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

O seminário Líderes em Gestão Escolar 

é uma iniciativa da Fundação Lemann e 

da Undime- SP e tem como objetivo 

oferecer aos dirigentes municipais de 

educação conhecimentos relevantes e 

ferramentas eficazes, que podem 

contribuir para a tomada de decisões 

daqueles que estão na linha de frente da 

educação 

Fala dos Gestores Municipais do Estado 

de SP. Sob o lema: Liderar Educar e 

Transformar. (play list com 19 vídeos) 

20/01/201

1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=m

ADqo7hc4NI&list=

PL9222C0A97D7A

513D  

Planejamento 

sempre em 

primeiro lugar - 

Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

O secretário municipal de educação de 

Potim, José Romain, conta que as 

histórias de sucesso apresentadas nos 

seminários Líderes em Gestão Escolar, 

servem de inspiração para dirigentes que 

como ele, estão a frente da educação de 

pequenos municípios. Romain também 

destaca a possibilidade de trocar 

experiências com seus pares. A 

Fundação Lemann, em parceria com a 

UNDIME-SP, realiza anualmente o 

30/01/201

4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=r37

nmeqVaLo  

https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw
https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw
https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw
https://www.youtube.com/watch?v=FqswuHTH3IY
https://www.youtube.com/watch?v=FqswuHTH3IY
https://www.youtube.com/watch?v=FqswuHTH3IY
https://www.youtube.com/watch?v=Jlh9JOaxdL0&list=PLiRvxKpahS15xi2AqXbKDUawqG0sfynbC
https://www.youtube.com/watch?v=Jlh9JOaxdL0&list=PLiRvxKpahS15xi2AqXbKDUawqG0sfynbC
https://www.youtube.com/watch?v=Jlh9JOaxdL0&list=PLiRvxKpahS15xi2AqXbKDUawqG0sfynbC
https://www.youtube.com/watch?v=Jlh9JOaxdL0&list=PLiRvxKpahS15xi2AqXbKDUawqG0sfynbC
https://www.youtube.com/watch?v=Jlh9JOaxdL0&list=PLiRvxKpahS15xi2AqXbKDUawqG0sfynbC
https://www.youtube.com/watch?v=Jlh9JOaxdL0&list=PLiRvxKpahS15xi2AqXbKDUawqG0sfynbC
https://www.youtube.com/watch?v=IAI7W_T_BaM&list=PL172E8B4137B3362C
https://www.youtube.com/watch?v=IAI7W_T_BaM&list=PL172E8B4137B3362C
https://www.youtube.com/watch?v=IAI7W_T_BaM&list=PL172E8B4137B3362C
https://www.youtube.com/watch?v=IAI7W_T_BaM&list=PL172E8B4137B3362C
https://www.youtube.com/watch?v=IAI7W_T_BaM&list=PL172E8B4137B3362C
https://www.youtube.com/watch?v=mADqo7hc4NI&list=PL9222C0A97D7A513D
https://www.youtube.com/watch?v=mADqo7hc4NI&list=PL9222C0A97D7A513D
https://www.youtube.com/watch?v=mADqo7hc4NI&list=PL9222C0A97D7A513D
https://www.youtube.com/watch?v=mADqo7hc4NI&list=PL9222C0A97D7A513D
https://www.youtube.com/watch?v=mADqo7hc4NI&list=PL9222C0A97D7A513D
https://www.youtube.com/watch?v=r37nmeqVaLo
https://www.youtube.com/watch?v=r37nmeqVaLo
https://www.youtube.com/watch?v=r37nmeqVaLo
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Seminário Líderes em gestão Escolar, 

um evento voltado aos Dirigentes 

Municipais de Educação de São Paulo. 

O objetivo do encontro é transmitir aos 

gestores conhecimentos relevantes e 

ferramentas eficazes, que podem 

contribuir para a tomada de decisões 

daqueles que estão na linha de frente da 

educação. 

Pela 

Aprendizagem 

dos Alunos - 

Sonia Guaraldo  

Sonia é parte da equipe do programa 

Gestão para Aprendizagem 2017. Ela 

acredita que transformar a sala de aula é 

dar suporte à gestão escolar. Conheça 

sua trajetória! (play list sobre Gestão par 

aprendizagem 11 vídeos) 

 

17/02/201

7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zQ

0GirUNPek&list=P

LiRvxKpahS14h5y

eu65Ghw9lwjG_hj

4L3  

 

A prioridade da 

educação na 

gestão pública - 

5º LGE- Líderes 

da  

Gestão escolar 

  

Izolda Cela, secretária de educação do 

Estado do Ceará, falou ao público do 5º 

Seminário Líderes em Gestão Escolar 

sobre os desafios de gestores para 

alcançar o aprendizado dos alunos de 

suas rede. 

10/04/201

3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uY

TyjALH8Sw&t=37

s  

Palestra Heloisa 

Lück 

 

Movimento da Secretaria da Educação 

de SP. Fala sobre Gestão de Sistema. 

Legitima a Educação enquanto negócio 

e a importância das PPP para o 

desenvolvimento da Educação.  

03/02/201

1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oA

oCxpyfmi8  

Planejamento 

sempre em 

primeiro lugar - 

Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

 

O secretário municipal de educação de 

Potim, José Romain, conta que as 

histórias de sucesso apresentadas nos 

seminários Líderes em Gestão Escolar, 

servem de inspiração para dirigentes que 

como ele, estão a frente da educação de 

pequenos municípios. Romain também 

destaca a possibilidade de trocar 

experiências com seus pares. A 

Fundação Lemann, em parceria com a 

UNDIME-SP, realiza anualmente o 

Seminário Líderes em gestão Escolar, 

um evento voltado aos Dirigentes 

Municipais de Educação de São Paulo. 

O objetivo do encontro é transmitir aos 

gestores conhecimentos relevantes e 

ferramentas eficazes, que podem 

contribuir para a tomada de decisões 

daqueles que estão na linha de frente da 

educação. 

30/01/201

4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=r37

nmeqVaLo&t=14s  

5º Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

 

O Seminário Líderes em Gestão Escolar, 

mais tradicional evento promovido pela 

Fundação Lemann, é também o 

momento onde a maioria dos secretários 

de educação do Estado São Paulo podem 

10/04/201

3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sT

wPJ1i_bDQ&list=P

LiRvxKpahS14HP

4RRhwwktJ1q0i34

https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0GirUNPek&list=PLiRvxKpahS14h5yeu65Ghw9lwjG_hj4L3
https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=uYTyjALH8Sw&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=oAoCxpyfmi8
https://www.youtube.com/watch?v=oAoCxpyfmi8
https://www.youtube.com/watch?v=oAoCxpyfmi8
https://www.youtube.com/watch?v=r37nmeqVaLo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=r37nmeqVaLo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=r37nmeqVaLo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=sTwPJ1i_bDQ&list=PLiRvxKpahS14HP4RRhwwktJ1q0i34Ddv2
https://www.youtube.com/watch?v=sTwPJ1i_bDQ&list=PLiRvxKpahS14HP4RRhwwktJ1q0i34Ddv2
https://www.youtube.com/watch?v=sTwPJ1i_bDQ&list=PLiRvxKpahS14HP4RRhwwktJ1q0i34Ddv2
https://www.youtube.com/watch?v=sTwPJ1i_bDQ&list=PLiRvxKpahS14HP4RRhwwktJ1q0i34Ddv2
https://www.youtube.com/watch?v=sTwPJ1i_bDQ&list=PLiRvxKpahS14HP4RRhwwktJ1q0i34Ddv2
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se encontrar para trocar experiências e 

passar por uma intensa maratona de 

palestras onde entram em contato com 

conteúdo elaborado especialmente para 

eles. Em sua 5ª edição, o encontro 

quebrou seu recorde de público reunindo 

dirigentes e representantes de mais de 

320 munícipios, e atraindo cerca de 500 

pessoas nos três dias de encontro. (play 

list com 13 vídeos) 

Ddv2  

2º Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

- Financiamento 

 

Financiamento: De onde virão os 

recursos da educação e para onde devem 

ir. Daniel Cara, (Coordenador da 

Campanha Nacional pelo direito a 

Educação) Moacir Feitosa (Secretária de 

Educação de São Luiz do Maranhão) e 

César Callegari (Presidente do Conselho 

Nacional do FUNDEB) 

21/01/201

1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Qu

9G3qoK8_w  

2º Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

- Padrões de 

Ensino 

 

Direções sobre Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino Fundamental. 

Lúcia Couto (Secretária de Educação de 

Diadema e representante da UNDIME 

da região do ABC) César Callegari 

(Relator das DCNs do Conselho 

Nacional de Educação) e Paula Lousano 

(Fundação Lemann). 

 

24/01/201

1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=vw

DMg3g4HrA  

6º Seminário 

Líderes em 

Gestão Escolar 

– Liderar – 

Educar – 

Transformar  

Fala de Cleuza Repulho, presidente da 

UNDIME Nacional, na mesa de abertura 

do 6o Seminário Líderes em Gestão 

Escolar (play list com 20 vídeos). 

15/04/201

4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

l7n7Yr56y8&list=P

LiRvxKpahS16s-

EcQ_ssjZAweutR7

nXu0  

4º LGE/ Mesa 

de Abertura 

 

Mesa de abertura do 4º Seminário 

Líderes em Gestão Escolar. Fala de 

Sueli Maia – Presidente da UNDIME – 

SP  

09/05/201

2 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Gp

Vc3nZbjoY  

7º Seminário 

LGE - PME e 

alinhamento 

com a SEE - 

Herman 

Voorwald e 

Marialba 

Carneiro 

 

O Plano Municipal de Educação - 

alinhamento com a Secretaria Estadual 

de Educação  Herman Voorwald 

(Secretário Estadual de Educação) 

Marialba Carneiro (Comissão do Plano 

Municipal de Educação - Undime SP) 

26/05/201

5 

https://www.youtub

e.com/watch?v=vg

ohQaiZjZo  

2º Seminário 

LGE: Porque 

faltam recursos 

para educação 

no Brasil?- 

Daniel Cara 

 

Durante o 2º Seminário Líderes em 

Gestão Escolar, o coordenador da 

Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, Daniel Cara, falou sobre o 

financiamento do setor e comentou o 

papel dos gestores municipais na 

administração dos recursos da educação. 

08/04/201

0 

https://www.youtub

e.com/watch?v=FO

vT48fnPtQ  

https://www.youtube.com/watch?v=sTwPJ1i_bDQ&list=PLiRvxKpahS14HP4RRhwwktJ1q0i34Ddv2
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9G3qoK8_w
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9G3qoK8_w
https://www.youtube.com/watch?v=Qu9G3qoK8_w
https://www.youtube.com/watch?v=vwDMg3g4HrA
https://www.youtube.com/watch?v=vwDMg3g4HrA
https://www.youtube.com/watch?v=vwDMg3g4HrA
https://www.youtube.com/watch?v=-l7n7Yr56y8&list=PLiRvxKpahS16s-EcQ_ssjZAweutR7nXu0
https://www.youtube.com/watch?v=-l7n7Yr56y8&list=PLiRvxKpahS16s-EcQ_ssjZAweutR7nXu0
https://www.youtube.com/watch?v=-l7n7Yr56y8&list=PLiRvxKpahS16s-EcQ_ssjZAweutR7nXu0
https://www.youtube.com/watch?v=-l7n7Yr56y8&list=PLiRvxKpahS16s-EcQ_ssjZAweutR7nXu0
https://www.youtube.com/watch?v=-l7n7Yr56y8&list=PLiRvxKpahS16s-EcQ_ssjZAweutR7nXu0
https://www.youtube.com/watch?v=-l7n7Yr56y8&list=PLiRvxKpahS16s-EcQ_ssjZAweutR7nXu0
https://www.youtube.com/watch?v=GpVc3nZbjoY
https://www.youtube.com/watch?v=GpVc3nZbjoY
https://www.youtube.com/watch?v=GpVc3nZbjoY
https://www.youtube.com/watch?v=vgohQaiZjZo
https://www.youtube.com/watch?v=vgohQaiZjZo
https://www.youtube.com/watch?v=vgohQaiZjZo
https://www.youtube.com/watch?v=FOvT48fnPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=FOvT48fnPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=FOvT48fnPtQ
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Daniel comentou sobre a transferência 

da gestão dos recursos públicos para os 

gestores educacionais e ressaltou a falta 

de preparo dos mesmos para realizar a 

tarefa. O especialista explicou ainda que 

embora o investimento seja alto em 

alguns lugares, a má gestão e o desvio 

de verba destinada à educação para 

fundos de aposentadoria causam um 

grande impacto na qualidade da 

educação. 

 

 

 

APÊNDICE G: VÍDEOS DA FUNDAÇÃO LEMANN SOBRE POLÍTICAS DE 

FORMAÇÃO CONTÍNUADA DE PROFESSORES PARA ANÁLISE – 2018  

TÍTULO CONTEÚDO DATA DISPONÍVEL EM 

Como formar 

professores 

melhores na rede 

pública? - Palestra 

com Denis Mizne 

Formação de professores técnicas 

didáticas: as contribuições do livro nota 10 

25/02/2012 https://www.youtube.

com/watch?v=NdTI

MjsPoDM  

QEdu: 

Aprendizado em 

foco, a melhor 

fonte de dados 

sobre educação 

brasileira 

 

É um portal aberto e gratuito, onde você 

irá encontrar informações sobre a 

qualidade do aprendizado em cada escola, 

município e estado do Brasil. Queremos 

que, por meio do QEdu, toda a sociedade 

brasileira tenha a oportunidade de 

conhecer melhor a educação no país. 

12/12/2013 https://www.youtube.

com/watch?v=mRNu

4mANe2w  

Mozart Neves fala 

sobre o QEdu 

 

É um portal aberto e gratuito, onde você 

irá encontrar informações sobre a 

qualidade do aprendizado em cada escola, 

município e estado do Brasil. Queremos 

que, por meio do QEdu, toda a sociedade 

brasileira tenha a oportunidade de 

conhecer melhor a educação no país. 

05/11/2012 https://www.youtube.

com/watch?v=EOHO

9-YfFlc  

Fundação Lemann 

Transforma: 

Tecnologias 

Educacionais 

 

Com inovação e tecnologias de alta 

qualidade é possível contribuir para o 

aprendizado dos alunos e ampliar as 

oportunidades. Saiba mais sobre o poder 

da inovação conhecendo nossa história 

junto à Escola Municipal Profª Maria 

Meduneckas 

13/04/2017 https://www.youtube.

com/watch?v=i4R0xd

6QaMI  

POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS: 

Como garantir que 

todos os alunos 

brasileiros tenham 

um bom professor 

todos os dias na 

sala de aula? 

 

A Fundação Lemann e o Itaú BBA se 

uniram para tentar responder a uma difícil 

questão "Como garantir que todos os 

alunos brasileiros tenham um bom 

professor todos os dias na sala de aula?" 

(play list com 49 vídeos) 

19/04/2013 https://www.youtube.

com/watch?v=RZfFH

DYSu5Y&list=PLiR

vxKpahS174ST07PE

vokEXl5TYvP2v8  

Como utilizar o 

FUNDEB? (Parte 

Em encontro promovido em Águas de 

Lindóia, SP, a Fundação Lemann reuniu 

29/11/2011 https://www.youtube.

com/watch?v=FqZX

https://www.youtube.com/watch?v=NdTIMjsPoDM
https://www.youtube.com/watch?v=NdTIMjsPoDM
https://www.youtube.com/watch?v=NdTIMjsPoDM
https://www.youtube.com/watch?v=mRNu4mANe2w
https://www.youtube.com/watch?v=mRNu4mANe2w
https://www.youtube.com/watch?v=mRNu4mANe2w
https://www.youtube.com/watch?v=EOHO9-YfFlc
https://www.youtube.com/watch?v=EOHO9-YfFlc
https://www.youtube.com/watch?v=EOHO9-YfFlc
https://www.youtube.com/watch?v=i4R0xd6QaMI
https://www.youtube.com/watch?v=i4R0xd6QaMI
https://www.youtube.com/watch?v=i4R0xd6QaMI
https://www.youtube.com/watch?v=RZfFHDYSu5Y&list=PLiRvxKpahS174ST07PEvokEXl5TYvP2v8
https://www.youtube.com/watch?v=RZfFHDYSu5Y&list=PLiRvxKpahS174ST07PEvokEXl5TYvP2v8
https://www.youtube.com/watch?v=RZfFHDYSu5Y&list=PLiRvxKpahS174ST07PEvokEXl5TYvP2v8
https://www.youtube.com/watch?v=RZfFHDYSu5Y&list=PLiRvxKpahS174ST07PEvokEXl5TYvP2v8
https://www.youtube.com/watch?v=RZfFHDYSu5Y&list=PLiRvxKpahS174ST07PEvokEXl5TYvP2v8
https://www.youtube.com/watch?v=FqZXRnzDxb0
https://www.youtube.com/watch?v=FqZXRnzDxb0
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I) 

 

gestores municipais de educação de todo o 

estado. Foram debatidos temas de interesse 

dos secretários, como financiamento da 

educação, sistemas de avaliação, carreira 

docente, entre outros. A agenda de 

palestras foi definida tendo como critério a 

aplicabilidade dos conteúdos apresentados. 

O objetivo, afinal, é ajudar estes 

profissionais em seu desafio diário de 

melhorar a educação pública no Brasil. 

RnzDxb0  

Valorização do 

Professor 

 

Nos últimos anos, apoiamos iniciativas de 

educadores e educadoras de todo o Brasil, 

colaborando para que - cada vez mais - 

participem da construção de políticas 

públicas e do debate educacional. Veja 

este trabalho feito lado a lado com 

professores, professoras, gestoras e 

gestores escolares (prêmio educador nota 

10). 

23/12/2017 https://www.youtube.

com/watch?v=YfWg

15VIggU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqZXRnzDxb0
https://www.youtube.com/watch?v=YfWg15VIggU
https://www.youtube.com/watch?v=YfWg15VIggU
https://www.youtube.com/watch?v=YfWg15VIggU
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ANEXO A: SOLICITAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA VIA E-MAIL 

Conversa estabelecida entre a Consultora do Programa Gestão para a aprendizagem da 

Fundação Lemann e a autora do presente estudo. 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

 

 

 



172 

 

ANEXO B: PROTOCOLOS PREFEITURA DE CASTRO 
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ANEXO C: PROTOCOLOS PREFEITURA DE PONTA GROSSA 
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ANEXO D: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PREFEITURA DE CASTRO 

 



180 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 

 



184 

 

 



185 

 

 



186 

 

 



187 

 

 



188 

 

 



189 

 

ANEXO E: TERMO DE PARCERIA - PREFEITURA DE PONTA GROSSA 
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ANEXO F: GESTÃO DE APRENDIZAGEM – EDITAL DE SELEÇÃO 
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