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RESUMO

A fronteira entre as esferas público e privada no Brasil tem, nas últimas décadas se tornado
cada vez mais sutil. Diversas formas de privatização do público foram apontadas em
pesquisas anteriores, indicando a inserção, cada vez mais agressiva, da lógica privatista no
interior da coisa pública. Esta pesquisa tem como objeto de análise principal a ação de uma
organização da sociedade civil, em atividade desde o início da década de 1990 e com atuação
consistente, de forma direta ou indireta, na educação pública brasileira. A Fundação Itaú
Social foi analisada por meio da metodologia de Análise de Redes Sociais, a partir da qual foi
possível descortinar suas relações com outras organizações da sociedade civil e com o poder
público, sob a justificativa da responsabilidade social empresarial, evidenciando a grande
abrangência de sua atuação. Os resultados da pesquisa apontaram que a Fundação age apoiada
em três sustentáculos principais: o primeiro foi categorizado nesta tese como ‘formação’, a
partir da qual alcança professores, gestores escolares e de redes de ensino e intelectuais; o
segundo foi categorizado enquanto ‘produção de conhecimento’, a partir da qual justifica a
necessidade de aplicação em escala de suas tecnologias e o terceiro, o ‘financiamento’, a
partir do qual induz a aplicação de seu modus operandi na educação pública. Foram
elaborados os grafos das parcerias que realizou no ano de 2018, tendo sido analisado, por
vezes, outros anos de acordo com a necessidade que a pesquisa demonstrou ao longo de sua
execução. O referencial teórico Gramsciano levou a identificar a Fundação Itaú Social como
um poderoso Aparelho Privado de Hegemonia que, junto a outros de alcances e potências
diferenciadas, formam uma complexa rede social composta por uma fração da burguesia
brasileira, que influencia e age sobre a educação pública em várias frentes, em especial, nas
políticas, nas práticas e no consenso.

Palavras-chave: política educacional; relação público-privado; responsabilidade social
empresarial



ABSTRACT

The boundary between the public and private spheres in Brazil have, in recent decades,
become more and more subtle. Various forms of privatization of the public have been pointed
out in previous research, indicating the insertion, increasingly aggressive, of the privatist logic
within the public sector. This research has as main object of analysis the action of a civil
society organization, active since the beginning of the 1990s and with consistent performance,
directly or indirectly, in Brazilian public education. Fundação Itaú Social was analyzed using
the Social Network Analysis methodology, from which it was possible to unveil its relations
with other civil society organizations and with the public power, under the justification of
corporate social responsibility, showing the wide scope of your performance. The results of
the research showed that the Foundation acts based on three main pillars: the first was
categorized in this thesis as ‘training’, from which it reaches teachers, school managers and
teaching and intellectual networks; the second was categorized as ‘knowledge production’,
from which it justifies the need for the scale application of its technologies, and the third,
‘financing’, from which it induces the application of its modus operandi in public education.
The graphs of the partnerships that took place in 2018 were drawn up, and other years were
sometimes analyzed according to the need that the research demonstrated throughout its
execution. The Gramscian theoretical framework led to the identification of the Fundação Itaú
Social as a powerful
private apparatus of hegemony that, together with others of different scope and powers, form
a complex social network composed of a fraction of the Brazilian bourgeoisie, which
influences and acts on public education on several fronts, especially in policies, practices and
consensus.

Keywords: educational policy; public-private relationship; corporate social responsibility
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CAPÍTULO I - UM ITAÚ DE VANTAGENS FEITO PRA VOCÊ!!!

O slogan do banco Itaú, que dá título à esta tese, poderia sintetizar de maneira

eficiente os discursos da chamada “direita para o social” (MARTINS, 2009). Buscando

educar o consenso (NEVES, 2005) para minimizar a oposição e a resistência ao seu projeto

neoliberal (MONTAÑO, 2014). As empresas têm propagado o discurso de que a elas também

cabem contribuir para o desenvolvimento sustentável, em termos ecológicos, econômicos e

sociais da população. A partir de tal constatação, e das ações que dela decorreram,

evidenciou-se, ainda mais e de novas maneiras, a movediça fronteira entre as esferas pública e

privada no contexto brasileiro.

Entretanto, as relações que agora transmutam-se discursivamente em bem público, não

são recentes. A simbiose entre o público e privado no Brasil é ontológica, interligada desde a

posse da colônia pelos portugueses, perpassando por toda a constituição do Brasil enquanto

nação.

Segundo Saviani (2005), só é possível falar em público e privado em educação no

Brasil após 1890, tendo em vista que tais categorias pressupõem uma interligação semântica

na qual “[...] o público só pode ser compreendido por referência ao privado e vice-versa”

(SAVIANI, 2005. p. 168). Sob tal perspectiva, o autor compreende que no Brasil, somente a

partir do advento dos grupos escolares seria possível a delimitação nítida da educação pública

brasileira e, por referência, a delimitação também do privado.

Entretanto, compreender as relações que se deram entre as duas esferas ao longo da

história brasileira se faz necessário, tendo em vista, que a ignorância do passado pode causar

incompreensão do presente. (LE GOFF, 2012). Nessa perspectiva, buscando circunscrever o

anacronismo posto por Saviani, parte-se neste trabalho, do pressuposto de que, ainda que o

público e o privado no Brasil só tenham delineado-se de maneira mais sólida após a República

(1889), é apontada a influência da Igreja desde o início da colonização na estruturação,

delineamento e consolidação da educação pública e privada e que, portanto, a não observação

do período, ainda que marginalmente, traz inconsistências para a compreensão e análise das

relações entre as esferas pública e privada no presente e no escopo desta tese.

Os primórdios desta relação iniciam-se no processo de colonização, ainda em 1549,

quando da chegada da primeira expedição ao Brasil. Desembarcaram em terras tupiniquins

seis Padres Jesuítas cuja missão consistia em fundar escolas e colégios no Brasil; as primeiras

destinadas ao ensino de ofícios e da língua portuguesa aos nativos e os segundos objetivando
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escolarizar a elite agrária que se estabeleceria no país. O financiamento das ações educativas

da Companhia de Jesus no Brasil era também de origem privada,

a manutenção das escolas e dos colégios dos jesuítas se dava graças ao dízimo do
orçamento da Ordem dos Templários sediada em Tomar, Portugal. Tratava-se,
portanto, de um subsídio privado. Dessa maneira, as instituições de ensino dos
jesuítas no Brasil eram confessionais, mantidas por uma instituição privada e a
serviço dos interesses do Estado (Coroa Portuguesa) (AKKARI et al, 2011, p. 473)

Não foi planejado, ao longo dos 210 anos em que os jesuítas estiveram à frente da

educação brasileira1, um sistema público estatal de educação para a colônia. Tal fato pode ter

origem na simbiose existente à época entre o Estado e a Igreja Católica. Nesta tese, considera-

se a segunda como um ente privado desde a gênese do Estado brasileiro.

Ao passo que a ação do Estado concentrou-se em “organizar a economia e a

administração, preocupado que estava em impulsionar atividades que garantissem a

exploração das terras do Novo Mundo, a Igreja, por meio da Companhia de Jesus,

desempenhou o papel de agente educacional e cultural da colonização” (XAVIER, 2012, p.

235), desresponsabilizando, portanto, o Estado da constituição de um sistema estatal com esta

finalidade.

A fronteira pouco nítida entre o público e o privado não se interrompe com a expulsão

da Companhia de Jesus de todas as Colônias Portuguesas. Embora o espaço deixado no

ensino brasileiro tenha feito com que o Estado assumisse, “pela primeira vez, os encargos da

educação” (ROMANELLI, 2012. p. 37), as ações individuais para a educação das elites

marcaram ainda mais a fluidez dessa fronteira.

A ausência dos jesuítas na organização, execução e financiamento da educação

brasileira originou a criação de um novo imposto para custear a educação. O Subsídio

Literário era destinado a pagar as aulas régias2 implementadas por Marquês de Pombal.

Porém, os recursos, ainda assim, eram escassos e a Coroa, em dados momentos, delegou à

família o pagamento dos professores. A ausência de estrutura física apropriada para a

escolarização fazia com que a utilização dos espaços privados para efetivação da educação

estatal não fosse incomum. (XAVIER, 2003).

A forte presença dos preceptores, na virada do século XIX para o XX, encontra-se
ligada à existência de uma extensa rede de escolarização doméstica que chegou a
ultrapassar a rede de escolas públicas, fossem elas imperiais ou republicanas. Essa
rede doméstica podia incluir professores pagos por um chefe de família ou por um

1 Os Jesuítas estiveram no Brasil atuando em educação de 1549 até 1759.
2 As aulas Régias foram instituídas pelo Alvará Régio de 28 de junho de 1759. “Cada aula regia constituía uma
unidade de ensino, com professor único, instalada para determinada disciplina. Era autônoma e isolada, pois não
se articulava com outras nem pertencia a qualquer escola.” (FÁVERO, 2000. p. 98)
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grupo de pais, ou ainda o professor podia ser pago pelo Estado mas permanecer
trabalhando em locais improvisados, como a casa de uma das famílias contratantes
ou a casa do próprio professor. (AKKARI, et al, 2011, p. 237).

Após a independência política em 1822 e no bojo dos movimentos que antecederam à

república, por influência de ideias liberais de origem norte americana e francesa, o Brasil

inicia a abertura para a entrada de intervenções da iniciativa privada na educação, em especial

de cunho religioso.

O movimento protestante se insere no contexto educacional brasileiro, não apenas

formando os filhos da elite, mas também, abrindo escolas paroquiais de primeiras letras para

os filhos dos proletários, atendendo, inclusive, à conformação da ordem social vigente:

Essas escolas de primeiras letras filtravam os alunos considerados potencialmente
dotados de espírito de iniciativa, futuros líderes dos trabalhadores, cooptando - os
com bolsas de estudo para darem continuidade aos estudos em seus colégios no
Brasil e nos seus Colleges e Universidades nos EUA, transformando-se em pastores
protestantes ou profissionais liberais, defensores das ideias e dos valores norte-
americanos, de acordo com as expectativas da elite republicana brasileira (AKKARI,
2011, p. 476).

Nesse contexto, o Estado pouco se responsabiliza pela educação das classes populares

enquanto a iniciativa privada se ocupa da educação das elites dirigentes do país formando,

desde a sua gênese, um sistema educativo organizado de forma dual, ou seja, a escola da

formação intelectual das elites e do acolhimento para as classes populares. (LIBÂNEO, 2012).

Do ponto de vista legal, a Constituição de 1824 e a Lei de 15 de outubro de 1827 (que

manda criar as escolas de primeiras letras nos locais mais populosos do império) não tratam

das iniciativas privadas na promoção da educação, mas a penetração da Igreja Católica na

tessitura da lei de 1827 é explicitada através do currículo por ela determinado:

Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de arithmetica,
pratica de quebrados, decimaes e proporções, as nações mais geraes de geometria
pratica, a grammatica da lingua nacional, e os principios de moral chritã e da
doutrina da religião catholica e apostolica romana, proporcionandos á
comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a Cosntituição do Imperio e
a História do Brazil. (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1827, s/p. Grifos meus).

Dois anos antes da Proclamação da República, o decreto nº 7.247 de autoria do

Deputado Leôncio de Carvalho, então ministro e Secretário de Estado dos Negócios do

Império, em seu artigo 1º traz à baila o conteúdo ausente na lei de 1827: “Art. 1º É

completamente livre o ensino primario e secundario no municipio da Côrte e o superior em

todo o Império, salvo a inspecção necessária para garantir as condições de moralidade e

hygiene.” (IMPÉRIO DO BRAZIL, 1879, s/p).
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Nesse sentido, é possível inferir, na análise da legislação e da história da educação no

Brasil que o público se dissolve nas ações da Igreja e fortifica a iniciativa privada na oferta de

educação desde a colonização até depois da proclamação da república. (SEVERINO, 2005).

Mesmo após a Independência, a situação educacional não se modificaria em
essência. Certamente, no projeto político das elites imperiais, o espaço para a
organização de um sistema público de ensino encontrava-se limitado em virtude da
própria organização social vigente, marcada pela superposição de uma reduzida elite
proprietária de terras, a quem estava reservado o direito à instrução, e uma massa de
escravos, homens livres pobres, mestiços e pequenos comerciantes e prestadores de
serviços, desprovidos do estatuto de cidadania. Configurava-se um país de caráter
agrário, onde as elites ministravam o ensino privado, considerado desnecessário para
a (e pela) população pobre. (XAVIER, 2012. p. 237).

As categorias público e privado quando trata-se de análise na educação brasileira, se

clarificam a partir do avanço da industrialização e a consequente criação de uma classe média

sob os auspícios de um ideário liberal. O Estado é pressionado à assumpção da função de

promotor do bem comum e, a partir da revolução de 1930 inspirada nas bases do Iluminismo,

finalmente inaugura um sistema público de ensino. (SEVERINO, 2005).

Este é o período no qual o binarismo público- privado começa a se tornar mais

tangível, em especial, através da ação dos Pioneiros da Educação Nova, que constituíram “um

conjunto de formulações, críticas e propostas de organização relativas ao ensino público

brasileiro, que constituem ponto de partida crucial para se entender a relação entre educação,

Estado e sociedade no Brasil republicano” (XAVIER, 2012. p. 239).

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é um documento de grande importância

para a análise das relações entre as esferas pública e privada no Brasil cuja publicização deu-

se no bojo da constituição de um país em pleno desenvolvimento econômico, em que os

interesses entre privatistas e publicistas se estabelecem em parâmetros mais claros e em que o

Brasil passa por intensas reformas na educação.

[...] não se pode negar que o papel do Estado foi crescendo no interior do terreno
educacional, sobretudo a partir de 1926 e mais ainda após 1930. Mas,
curiosamente, como esta intervenção rompia com as exigências da
oficialização através de exames3, de vez que a Reforma Campos de 1931
estatuía um currículo básico unificado para as escolas públicas e privadas, isto
possibilitou politicamente o crescimento da rede privada e sua diversificação em
grupos religiosos (católicos e evangélicos) e grupos empresariais (CURY,
1992. p.34).

3 Durante o Império e nos primeiros anos da república, os estudantes que se pretendessem ao ensino superior
deveriam requerer o certificado de conclusão do ensino secundário ao Ginásio Nacional (Depois nominado
Imperial Colégio de Pedro II e, por último, Colégio Pedro II) a partir de um exame de madureza que os
habilitava ao ingresso nos cursos superiores. O Colégio Pedro II se configurava no modelo e padrão da educação
secundária no Brasil.
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O Decreto nº 19.890 (BRASIL,1931), de que trata Cury (1992), regula o ensino

secundário no Brasil e institui que estão autorizadas a ministrarem essa etapa da escolarização,

além do Colégio Pedro II, as instituições sob regime de inspeção oficial. Embora houvesse a

centralização do Estado na delimitação do currículo e dos métodos de ensino, era permitida à

iniciativa privada a abertura e a equiparação de instituições ao Colégio Pedro II, o que lhes

permitia, inclusive, a expedição de certificações.

O currículo previsto para o ensino secundário não incluiu, em nenhum de seus 07 anos

de escolarização, o ensino religioso como disciplina obrigatória, o que já refletia os ideais

positivistas trazidos pelas mãos dos Escolanovistas.

O movimento da Escola Nova reuniu intelectuais que defendiam, em linhas gerais, a

laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e a coeducação. Tais intelectuais, identificados como

Pioneiros da Educação Nova, travaram um intenso debate público com os setores privatistas,

em especial com a Igreja Católica, tendo sido por ela acusados de defesa do monopólio do

Estado sobre a educação. (XAVIER, 2003).

No bojo deste amplo embate cada vez mais acirrado, a Constituição de 1934 favorece

a ampliação dos estabelecimentos particulares eximindo-os do pagamento de impostos,

conservando as condições de reconhecimento oficial pelo Estado e o retorno do Ensino

Religioso, agora facultativo, como disciplina nas escolas públicas primárias, secundárias,

profissionais e normais. No campo da educação pública definiu-se o “ensino primário integral

gratuito e de frequência obrigatória extensivo aos adultos” e a “tendência à gratuidade do

ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar acessível” (art. 150, §único, alínea a e

b). (BRASIL. 1934).

Neste período, o diálogo direto entre Estado e os representantes das escolas

particulares, fomentado pelos dispositivos aprovados na Constituição, se torna mais frequente,

o que acentuou “a disputa entre interesses privados e interesses públicos, particularmente, no

que tange à definição dos critérios de distribuição de verbas estatais.” (ROCHA apud

XAVIER, 2003, p. 241).

A outorga da Constituição de 1937 retira do texto a ênfase dada anteriormente à

obrigação do Estado com a educação e apresenta, ao contrário do texto com inspiração liberal

de outrora,

a Constituição do Estado Novo [que] é claramente inspirada nas constituições de
regimes fascistas europeus. Amplia-se a competência da União para fixar as bases e
determinar os quadros da educação nacional, traçando as diretrizes a que deve
obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da juventude (VIEIRA,
2007, p. 298).
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Entretanto, embora haja um movimento de centralização, há também o favorecimento

da iniciativa individual e de associações e pessoas coletivas públicas e particulares no que

tange à arte, à ciência e ao ensino. Tal disposição pode ser medida em importância ao

inaugurar o título “Da Educação e da Cultura” no seu art. 128. O artigo 129 coloca a ação do

Estado como supletiva à responsabilidade da família no provimento da educação de seus

filhos ao declarar que:

a infância e à juventude, a que faltarem os recursos necessários à educação em
instituições particulares, é dever da Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar,
pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a
possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e
tendências vocacionais.(ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, 1937. s/p).

No período em tela, os contornos da luta ideológica entre privatistas (defensores do

ensino privado e confessional) e publicistas (defensores da escola pública, laica, gratuita e

universal) se liquefazem. O governo, concomitantemente, cercou-se de um grupo de

intelectuais que dava um ar de modernidade e conservou o poder da Igreja Católica cedendo

algumas decisões de sua prerrogativa aos setores mais tradicionais da instituição. (XAVIER,

2003).

A aparente calmaria mediada pelo Governo ruiu com o fim da ditadura Varguista e se

acirrou novamente em torno das questões levantadas por ocasião da construção da Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) cujas discussões tiveram início em 1948.

Antes disso, porém, é importante destacar que uma nova Constituição reinsere em seu

texto os ideais liberais interrompidos pelo Estado Novo, assegurando, no que tange ao ensino,

a livre iniciativa do ente particular, obedecendo a normatização vigente. A gratuidade foi

assegurada no ensino primário oficial e no ensino ulterior a este, apenas àqueles que provarem

insuficiência ou falta de recursos. Vieira (2007) aponta ainda, que a Constituição de 1946 traz

pela primeira vez o termo ensino oficial que o diferencia daquele ministrado por instituições

privadas. Além disso, abre a possibilidade de o ensino oficial não ser gratuito no nível

subsequente ao primário.

É importante atentar para o fato de que a Carta Magna de 1946 traz em seu art. 31 -

inciso V, alínea b - a proibição da cobrança de impostos por parte dos governos, fossem eles

federal, estadual ou municipal, sobre instituições de educação que investissem suas rendas no

país e em educação. Tal dispositivo é mantido e ampliado na reforma da constituição ocorrida
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no ano de 1965, propiciando a acumulação de capital dessas instituições e fomentando a

entrada definitiva da educação no (quase) mercado4.

Promulgada em 1961, a primeira LDB – Lei nº 4024/61 – teve longo processo de

tramitação durante o qual a oposição, entre os interesses da iniciativa privada e dos defensores

da escola pública, protagonizou disputas em torno da definição das funções da família, do

Estado e da Igreja na educação brasileira.

A distribuição dos recursos também se colocou como ponto de inflexão entre

privatistas e publicistas no processo de tramitação. A influência dos primeiros obteve êxito ao

aprovar que os recursos destinados à educação seriam aplicados “preferencialmente na

manutenção e desenvolvimento do sistema público de ensino” (art.93) em oposição ao que

desejavam os segundos, a saber, a exclusividade dos recursos públicos para instituições

públicas de ensino. Ainda foi aprovada a destinação de bolsas de estudo em instituições

credenciadas (art. 94), ou seja, tornava-se letra de lei a transferência de recursos públicos para

instituições privadas de ensino.

A cooperação técnica e financeira a instituições privadas também foi contemplada a

partir do disposto em seu art. 95 em cuja redação consta o “financiamento a estabelecimentos

mantidos pelos Estados, municípios ou particulares, para a compra, construção ou reforma de

prédios escolares e respectivas instalações e equipamentos de acôrdo com as leis especiais em

vigor.” (BRASIL, 1961).

A possibilidade de bolsas de estudo e o financiamento com recursos públicos de

compra e reformas de espaços físicos e equipamentos em instituições particulares acenavam

para a expansão do ensino privado baseando-se, inclusive, na ideia de que a sua inserção

atendia à demanda a qual o Estado não poderia atender sozinho.

Teixeira (1960) teceu críticas ao projeto que era discutido no Congresso antes mesmo

de sua promulgação, afirmando que a lei em questão concedia “categoria pública ao ensino

privado. Realmente, parece que algo de incoercível compele o país a fazer do público o

privado, ou seja, a dar ao privado as regalias e privilégios do público.” (TEIXEIRA, 1960, p.

16).

Romanelli (2012) afirma que o Estado, de fato, nunca exerceu exclusividade sobre a

oferta de ensino por não haver recursos disponíveis para tanto. Para tal afirmação, demonstra

que em 1959, no que tange ao ensino médio – nível de ensino que mais interessava às

entidades privadas católicas e leigas – o ensino público detinha apenas 34% das matrículas.

4 O conceito de quase-mercado será desenvolvido no Capítulo II.
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A lei aprovada em 1961, segundo Severino (2005) explicita o compromisso que se

firmou entre os liberais e os católicos em decorrência das discussões do projeto de lei que

acabou por colocar os católicos a favor de um “modelo privado de gestão educacional”,

entretanto, o compromisso firmado possibilita o aparecimento de um terceiro grupo de

interesse, denominado empresários da educação, cuja influência será fortificada durante a

Ditadura Civil Militar iniciada em 1964. (SEVERINO, 2005. p. 33).

Cunha (2007) considera que durante o regime (1964-1985), os governos militares

favoreceram, consistentemente, o grupo empresarial através de subsídios indiscriminados e

pela atribuição de certas prerrogativas aos conselhos de educação cujos membros eram

nomeados livremente pelo executivo nacional e estadual que sofriam pressão e articulação dos

privatistas no que tange ao provimento de conselheiros.

Vários têm sido os mecanismos pelos quais os empresários do ensino conseguiram o
apoio governamental para seus empreendimentos: imunidade fiscal, garantia de
pagamento das mensalidades pelos alunos, mediante bolsas de estudo distribuídas
pelo poder público, e até mesmo a inibição de iniciativas governamentais de criação
e/ou ampliação de escolas, para disporem de uma espécie de reserva de mercado.
Mais do que isso, as instituições educacionais receberam incentivos fiscais para
financiar diretamente seus empreendimentos. (CUNHA, 2007. p.812).

A ditadura civil militar, quando da reforma constitucional de 1965, não só mantém os

privilégios fiscais em seu texto como os amplia ao estender a isenção fiscal às rendas

decorrentes da atividade educativa privada. Tal dispositivo, ratificado na Constituição Federal

de 1967 (art. 20, inciso III, alínea c) e na Emenda Constitucional nº 1 de 1969 (art. 19, inciso

III, alínea c), coloca as instituições privadas de ensino em uma posição financeira bastante

vantajosa.

O Decreto nº 72.495 de 1973, que estabeleceu as normas para a concessão de amparo

técnico e financeiro às entidades particulares de ensino, considera as instituições privadas

como parte de sua capacidade de atendimento. Em seu artigo 12, a simbiose entre o público e

o privado se materializa ao indicar aos agentes públicos que evitem “a criação de

estabelecimentos públicos onde o atendimento da escola particular for considerado suficiente

para absorver a demanda efetiva ou suscetível de expandir a oferta para atender à demanda

contida.” (BRASIL, 1973, s/p).

Aos conselhos estaduais de educação foi dada a prerrogativa de regulamentação, o que

beneficiou o atendimento aos interesses privatistas por serem tais órgão compostos, em sua

maioria, por empresários do ensino, em especial, na concessão de bolsas de estudos e de

transferências de recursos provenientes do Salário-Educação (CUNHA, 2007) além de
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autorizações indiscriminadas para o funcionamento de instituições privadas de ensino

(SAVIANI, 2008).

O movimento em torno das questões educacionais no período de ditadura no Brasil

compõe um cenário político em cujo capital internacional buscava a ampliação de seu

mercado externo e a formação de mão de obra de baixo custo.

Para adequar o sistema educacional às necessidades do modelo de desenvolvimento
econômico adotado e responder às pressões sociais, o governo buscou a ajuda
internacional, principalmente, através dos chamados “Acordos MEC-USAID”
(Ministério da Educação e Cultura-United States Agency for International
Development), cujos técnicos tiveram participação direta na reorganização do
sistema educacional brasileiro. Para os países centrais, que implementavam a
expansão do capitalismo, os investimentos na área de educação dos países
periféricos tinham por objetivo expandir mercados, introduzindo novos hábitos de
consumo nas camadas mais altas da população e, ao mesmo tempo, criar, através do
ensino, mão-de-obra de baixo nível. (CLARK; SILVA, 2006. p. 128).

As reformas que se deram no período basearam-se fortemente nas recomendações

contidas nos acordos assinados, incluída a reforma do ensino de 1º e 2º graus presente na Lei

nº 5692 (CLARK, 2006, p. 128-129).

Mais do que o fortalecimento do empresariado nas questões educacionais, a ditadura

civil militar traz em seu ideário a inserção de um pensamento privatista dentro da gestão

pública de educação que se explicita

no esforço em agilizar a burocracia aperfeiçoando os mecanismos administrativos
das escolas; na insistência em adotar critérios de mercado na abertura dos cursos e
em aproximar o processo formativo do processo produtivo; na adoção dos
parâmetros empresariais na gestão do ensino; na criação de "conselhos curadores",
com representantes das empresas, e na inclusão de empresários bem sucedidos como
membros dos conselhos universitários; no empenho em racionalizar a administração
do ensino, enxugando sua operação e reduzindo seus custos, de acordo com o
modelo empresarial. (SAVIANI, 2008).

O processo que culminaria na queda da ditadura civil-militar iniciou-se durante o

mandato de Ernesto Geisel (1974 -1979) e foi levado a cabo em 1985 pelo presidente João

Batista Figueiredo (1979-1985) num processo que, garantindo a segurança dos algozes da

ditadura, deu lugar à Nova República.

A perspectiva de restituição da democracia no país requereu a reforma das bases legais

para uma nova organização social que se inicia. Com o objetivo de remover o “lixo

autoritário” legal (PEPPE, 1987, p. 52), em 1987 convoca-se o Congresso Nacional

Constituinte que daria ao país, em 1988, sua nova Constituição.

A Constituinte foi composta por 559 congressistas eleitos pelo voto direto em 1986 e

contava com o auxílio dos chamados “notáveis” – especialistas nas matérias a serem
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legisladas pelos parlamentares. O grupo teve orientação política de centro-direita capitaneados

pelos quatro maiores partidos políticos à época - PMDB (Partido do Movimento Democrático

Brasileiro), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PDS (Partido Democrático Social) e PFL

(Partido da Frente Liberal) – grupo que ficou conhecido como Centrão.

O capítulo da educação, um dos mais discutidos no processo constituinte, foi marcado

pelo embate entre dois grupos de pressão: o primeiro em favor da escola pública e gratuita e o

segundo organizado em torno dos interesses das instituições privadas de ensino leigas e

confessionais. É importante ressaltar, que posta a possibilidade da democracia, as discussões

acerca do binarismo público-privado, aparentemente conciliado nas décadas de chumbo,

voltam a tomar força contando com a permitida constituição de sindicatos e entidades de

maior abrangência e escopo de ação5.

No início da década de 1990, o empresariado, interessado em compor uma “nova

sociabilidade mais adequada aos interesses privados do grande capital” (SHIROMA,

GARCIA E CAMPOS, 2011. p. 226), organizou-se de forma sistemática baseando-se em

fóruns nacionais e mundiais para indicar algumas premissas que deveriam nortear as reformas

educacionais brasileiras dali em diante.

Diante de todo o exposto, é importante salientar que a inter-relação entre público e

privado no contexto nacional fez-se desde a gênese da educação brasileira. Tal inferência

pode ser verificada, primeiramente, na presença maciça da Igreja no oferecimento (por vezes

quase que exclusivo) de vagas e, posteriormente, nas disputas travadas em torno do

financiamento público e na construção de todas as legislações promulgadas em matéria

educacional – com destaque para as Constituições e para a LDB de 1961, de 1996 e suas

posteriores emendas.

É possível concluir, que a influência e interferência do empresariado nos rumos da

educação não representa uma inovação na educação brasileira. Os fatos históricos narram a

inserção de representantes dessa classe na formulação de legislações diversas e em espaços de

discussão importantes no cenário educacional brasileiro (MARTINS, 2009), compondo parte

da arena de disputas em torno da hegemonia de um modelo societário e da função social da

educação.

Segundo Neves (2005), nos anos de reabertura política no Brasil, após a ditadura civil

militar (1964-1985), há uma complexificação econômica e político ideológica da sociedade

promovida por uma abertura na participação da sociedade na política (NEVES, 2005).

5 A tramitação e os embates na construção do capítulo da CF, são discutidos no Capítulo II deste trabalho.



20

Nesse sentido, contra a criação acelerada das organizações de trabalhadores, a

burguesia também precisou se organizar através de mecanismos não estatais que visavam, em

última instância salvaguardar sua própria perspectiva societária. As classes médias, então,

seguiram a mesma trajetória. Emerge assim, “uma complexa rede de organizações de massa,

de sujeitos políticos coletivos”. (NEVES, 2005, p. 85).

É nesse contexto de emersão e fortalecimento das redes de organização da sociedade

civil, de maneira geral, mas de forma específica na educação, que formularam-se as questões

que deram origem à construção do objeto desta tese.

Martins (2019) enfatiza que tal movimento de organização do empresariado, no

entanto, não é exclusividade brasileira, tendo sido observado em toda a América Latina.

[...] os empresários têm se fortalecido como uma das vozes mais significativas na
disputa pelo controle dos conteúdos, métodos e finalidades da educação da classe
trabalhadora, ou seja, pela condução da política educativa latinoamericana,
intensificando seu condicionamento aos interesses privados. (MARTINS, 2019, p.
23).

Em pesquisa exploratória preliminar, verificou-se a inserção de diversos atores

privados na constituição do discurso público sobre educação no Brasil. A atuação dessas

entidades se dá de diferentes formas, incluindo entrevistas concedidas à mídia, realização de

pesquisas, elaboração de projetos, concessão de prêmios, apoio financeiro à outras entidades,

elaboração de material informativo, cursos de formação e participação em audiências públicas

nas casas legislativas, dentre outras ações.

Um dos mais importantes nós desta arena de disputas na qual insere-se o empresariado

é o Movimento Todos pela Educação (TPE) que, não por coincidência, tem sido

recorrentemente chamado a professar publicamente o discurso competente (CHAUÍ, 1997)

em matéria educacional tanto na mídia como no Congresso Nacional. (MARTINS, 2016).

Em análise aos parceiros, apoiadores e mantenedores dos sujeitos coletivos que mais

atuam na temática, identificou-se um agente recorrente: A Fundação Itaú Social (FIS). No que

tange ao TPE, por exemplo, a lista de mantenedores possui 16 sujeitos, composta,

principalmente, por institutos e fundações ligadas ao empresariado. Dentre esses, 5 integram o

setor bancário ou rentista dos quais 3 pertencentes à ITAÚSA holding S.A. Ainda compondo

a lista de mantenedores, encontra-se um único sujeito individual, Milú Villela, a maior

acionista individual da ITAÚSA holding S.A.

A presença marcante do Banco Itaú no TPE, no entanto, está longe de ser sua única

frente de ação em educação. O Itaú Unibanco, atualmente o maior banco da América Latina,
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só no ano de 2018, investiu cerca de 218 milhões de reais em seus projetos a partir de seus

braços sociais, o Instituto Unibanco e a Fundação Itaú Social.

A maior parte do investimento, aproximadamente 129 milhões de reais, foram

destinado a programas e projetos capitaneados pela FIS cuja missão, constante em sua home

page é “Desenvolver, implementar e compartilhar tecnologias sociais para contribuir com a

melhoria da educação pública brasileira.”6

A FIS propõe-se a “Ser um polo de desenvolvimento educacional articulador,

agregador e produtor de conhecimento, para a consolidação da educação e da proteção de toda

criança, adolescente e jovem, como prioridades da sociedade”7

O alto valor investido, a quantidade e alcance de seus projetos e programas, sua ampla

rede de parceiros e suas relações com o poder público justificam a relevância do tema a ser

tratado nesta tese e embasaram as questões que nortearam o desenvolvimento deste estudo.

Quais e como se dão as relações entre a FIS e o poder público brasileiro? Quem são os

sujeitos individuais e coletivos que mantém relações no planejamento e execução das ações

em educação promovidas pela FIS? Qual o alcance de sua atuação? Afinal, de que maneira

age e que influência exerce essa fundação ligada ao capital financeiro nas políticas de

educação de meninas e meninos brasileiros?

Tendo em vista a necessidade de preenchimento dessas lacunas do conhecimento

científico identificadas no campo conceitual acerca do tema, propomos a análise da atuação

da Fundação Itaú Social no campo da educação nacional, englobando as publicações próprias,

as publicações encomendadas e financiadas, os projetos próprios e os apoiados ou financiados,

suas parcerias com o poder público, dentre outras diversas frentes de atuação que emergiram

ao longo da pesquisa.

A investigação que segue, tem como pano de fundo as formas de atuação da iniciativa

privada, em especial, através de suas fundações, tendendo a uma nova forma de organização

social, que envolve a participação do terceiro setor na proposição e delineamento da política

de educação no Brasil.

Quanto a esta questão, Saviani (2009), ao analisar o Plano de Desenvolvimento da

Educação (PDE), reflete sobre a tendência de aproximação entre o poder público e o

empresariado assumida pelo Partido dos Trabalhadores (PT) após a eleição de Luís Inácio

Lula da Silva (2002-2010), que segundo o autor, teria sido preservada por sua sucessora

Dilma Rousseff, desde 2011.

6 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/documentos/> Acesso em 05/01/2020
7 Idem.
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No contexto indicado, o PDE assume plenamente, inclusive na denominação, a
agenda do “Compromisso Todos pela Educação”, movimento lançado em 6 de
setembro de 2006 no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Apresentando-se como uma
iniciativa da sociedade civil e conclamando a participação de todos os setores sociais,
esse movimento se constituiu, de fato, como um aglomerado de grupos empresariais
com representantes e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar,
Fundação Itaú-Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau,
Fundação Roberto Marinho, Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural,
Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, Instituto Ayrton Senna, Cia. Suzano, Banco
ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros. (SAVIANI, 2009. p. 32).

Nesse sentido, é percebida a influência e, talvez, o protagonismo de um grupo

emergente nas políticas públicas de educação brasileiras. Os reformadores empresariais

(RAVITCH, 2011; FREITAS, 2012b) buscam um espaço ativo nas proposições das políticas

públicas engajando-se no ideário da terceira via utilizando-se de um discurso construído a

partir da responsabilidade social das empresas e da primazia das estratégias de mercado na

educação.

Com base no exposto, delinearam-se os objetivos pretendidos com a pesquisa proposta:

Objetivo Geral:

 Analisar a atuação da Fundação Itaú Social e traçar sua rede social no que tange à

educação pública brasileira.

Objetivos Específicos:

 Estabelecer e analisar as conexões entre os agentes privados e públicos nas ações da

FIS.

 Discutir os conceitos de Responsabilidade Social Empresarial;

 Analisar o investimento social privado na educação pública e suas possíveis

implicações para a sociedade brasileira.

Para o alcance dos objetivos supracitados, ao localizarmos sua problematização no

âmbito das Ciências Humanas, é necessário que atentemos para as características complexas e

dinâmicas que marcam a vida social. Os fenômenos, sob tal perspectiva de análise se

apresentam de forma única, pois, o conhecimento acerca do objeto de pesquisa não é estático,

ao contrário, modifica-se com a interferência do pesquisador, de suas vivências, crenças e

ideologias (LÖWY, 2000; BRANDÃO, 2003).
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Para a investigação da ação e da influência de uma entidade em um determinado

campo, como é o proposto nesta pesquisa, a abordagem qualitativa configurou-se, sob nossa

ótica, na melhor opção, por suas características de investigação. Tal decisão está baseada no

fato de que

[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa,
nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis (MINAYO, 1995. p. 21-22).

Não é possível, portanto, sob a ótica que aqui deseja-se imprimir, analisar esse

contexto de maneira puramente quantitativa. A pesquisa proposta busca trabalhar com o

universo das significações e dos processos cíclicos de interações e influências estabelecidos

entre os diferentes sujeitos e instituições. Assim, os aspectos quantitativos aqui presentes

serão analisados sob uma ótica que obedece aos pressupostos da pesquisa social de cunho

qualitativo.

Dessa forma, neste estudo refutaremos o paradigma investigativo positivista do

modelo durkheimiano, no qual se afirma a necessidade da “separação radical entre o sujeito e

o objeto do conhecimento” e que considera “a ciência social como neutra ou livre de valores”

(SANTOS FILHO, 1995. p. 23).

Ainda que a inexistência da neutralidade seja admitida, deve-se evitar que a influência

daquele que pesquisa sobre o objeto cognoscível derive em idiossincrasia. Desta forma, a

explicitação dos pressupostos metodológicos faz-se necessária à medida que neste movimento

o

pesquisador desvela, para si próprio e para seus leitores, os princípios que muitas
vezes, inconscientemente, norteiam seu trabalho. A explicitação destes princípios é,
também, uma forma de relativizar a subjetividade presente no mesmo, de
circunscrevê-la, de não permitir que ela fuja ao controle, pois negar a possibilidade
da neutralidade axiológica não é, ou pelo menos não deve ser, a construção de um
discurso ultra relativista, onde “vale tudo”, sem nenhum critério de objetividade
(NAJJAR, 2004. p. 13).

Nesta perspectiva, em concordância com Najjar, compreende-se a importância de que

sejam aqui esclarecidas as bases teórico-epistemológicas e metodológicas sobre as quais a

análise em tela será erigida e os motivos pelos quais determinados conceitos serão utilizados.

O campo de análise acerca das políticas públicas guarda disputas semânticas acerca do

termo em si e do processo de definição da agenda. Segundo Howlett, Ramesh e Perl (2013) as
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principais definições para política pública estão expressas nos trabalhos de Thomas Dye

(1972) e William Jekins (1978).

Ainda segundo os autores, a definição de Dye configura-se como a mais conhecida no

campo e, embora sucinta, oferece o início da problematização sobre a análise de políticas

públicas. Dye define política pública como “tudo o que um governo decide fazer ou deixar de

fazer” (DYE apud HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013. p. 06). Tal definição deve ser

contestada na medida em que apoia a existência do governo enquanto agente principal e

desconsidera, nesta perspectiva, a influência de outros sujeitos. Porém, é importante destacar,

que Dye em sua definição considera as ações e omissões presentes na política pública como

elementos dela constitutivos.

Jekins avança na definição ao conceituar política pública como “um conjunto de

decisões inter-relacionadas, tomadas por um ator ou grupo de atores políticos, e que dizem

respeito à seleção de objetivos e meios necessários para alcançá-los, dentro de uma situação

específica em que o alvo dessas decisões estaria, em princípio, ao alcance desses atores”

(JEKINS apud HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013. p. 08).

Nesse sentido, o autor coloca em xeque a inexorabilidade do governo em relação ao

processo de formulação da política pública envolvendo outros atores e sujeitos em sua

definição. Tal conceito nos parece útil ao passo que, ao analisar a ação da Fundação Itaú

Social, não podemos desconsiderar as influências de sujeitos individuais e coletivos ao longo

do processo. A análise de políticas públicas, portanto,

[...] não se limita apenas à busca dos registros oficiais da tomada de decisão
governamental que se encontram nas leis, nos atos, nas regulamentações e nos
relatórios oficiais. Embora estes documentos sejam fonte vital de informação, as
políticas públicas vão além do registro da investigação formal e das decisões oficiais,
para englobar o reino das decisões potenciais ou daquelas que não foram tomadas
(HOWLETT, RAMESH E PERL, 2013. p. 09)

A concordância quanto à influência de outros sujeitos para além do governo instituído,

nos leva ao afastamento dos referenciais analíticos que vinham sendo desenvolvidos nas

décadas de 1970 e 1980 de caráter linear. Tais referenciais colocam o processo político em

fases subsequentes de maneira estanque e sem retro influência entre as fases de definição de

agenda, formulação, adoção da política, implementação, avaliação e reajuste (MAINARDES,

FERREIRA E TELLO, 2011).

Da mesma forma, nos afastamos de outras definições que “enfatizam o papel da

política pública na solução de problemas” ao considerar que essas “superestimam aspectos

racionais e procedimentais” ignorando o “embate em torno de ideias e interesses” que se
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configuram na essência de todo o ciclo das políticas públicas e das políticas sociais (SOUZA,

2003. p. 13).

Nesta pesquisa, o conceito de política pública se afasta desta inflexibilidade e

utilitarismo ao considerar que esta refere-se a “um processo mais do que um produto” que

envolve necessariamente “negociação, contestação ou mesmo luta entre os diferentes grupos”

(OZGA, 2000).

Por todo o exposto, a política pública é compreendida enquanto um processo não

finalizado e exposto a múltiplas influências em todos os contextos em que se insere. Mais do

que uma sequência de ações hierarquicamente organizadas e emanadas pelo poder central, a

política pública se insere na vida cotidiana e por ela é reinterpretada de acordo com as

particularidades históricas e sociais de cada localidade e cada sujeito que com ela entra em

contato.

Tal assertiva, por sua característica flexível, não poderia estar ancorada em uma

definição de Estado enquanto instrumento político exclusivo de um determinado grupo social.

Nesse sentido, refuta-se a ideia de que o “Estado adquiriu uma existência particular, ao lado e

fora da sociedade civil; mas este Estado não é mais do que a forma de organização que os

burgueses necessariamente adotam, tanto no interior como no exterior, para garantir recíproca

de sua propriedade e de seus interesses” (MARX, 1993. p.98).

Gramsci (2017) ao caracterizar o estado capitalista, amplia o conceito de Marx,

compreendendo que a função coercitiva do Estado como única via de dominação exaure-se e

não comporta mais as análises que se dão em meados do Sec. XX, quando formula o conceito

de Estado Ampliado ou Estado Integral.

Para o autor, “por Estado deve-se entender, além do aparelho de governo, também o

aparelho “privado” de hegemonia ou sociedade civil” (GRAMSCI, 20178. p. 258. Grifo do

autor). O autor coloca também, que o

[...] conceito de Estado, [...], habitualmente, é entendido como sociedade política (ou
ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a massa popular segundo o tipo de
produção e a economia de um dado momento), e não como um equilíbrio da
sociedade política com a sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre
toda a sociedade nacional, exercida através das organizações ditas privadas, como a
igreja, os sindicatos, as escolas, etc), [...] (GRAMSCI, 2005. p. 84).

Gramsci (2017) afirma, ainda, que “[...] seria possível dizer, [de] que Estado =

sociedade política + sociedade civil, isto é hegemonia couraçada de coerção” sendo a

sociedade civil “o conjunto de organismos designados vulgarmente como “privados” e a

8 Texto escrito por Gramsci entre 1926 e 1937.
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sociedade política identificada como o Estado stricto sensu, aquele que corresponde ao

“domínio direto ou de comando” (GRAMSCI, 2001. p. 20).

Carlos Nelson Coutinho (2003) afirma que tanto a sociedade civil quanto a sociedade

política comungam do objetivo de conservar a hegemonia da base econômica que as sustenta,

porém, há distinções na forma para alcançar tal objetivo.

Enquanto que na sociedade política a dominação é exercida por meio da coerção,

representando uma ditadura de classes, a sociedade civil domina as classes subalternas a partir

do consenso e da direção política das questões essenciais que lhe garantem a sustentação de

suas premissas. Desta maneira,

enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nos aparelhos
repressivos de Estado (controlados pelas burocracias executiva e policial-militar) os
portadores materiais da sociedade civil são o que Gramsci chama de ‘aparelhos
privados de hegemonia’, ou seja, organismos sociais coletivos voluntários e
relativamente autônomos em face da sociedade política” (COUTINHO, 2003. p. 95)

Nicos Poulantzas, em suas últimas obras, apresentou uma outra definição do fenômeno

estatal, retomando o pensamento de Gramsci (COUTINHO, 2003) e que, neste trabalho é

considerada ao tratarmos do Estado:

o Estado é constituído-divido de lado a lado pelas contradições de classe. Isso
significa que uma instituição, o Estado, destinado a reproduzir as divisões de classe,
não é, não pode ser jamais [...] um bloco monolítico sem fissuras, cuja política se
instaura de qualquer maneira a despeito de suas contradições, mas é ele mesmo
dividido (POULANTZAS, 1980. p. 152).

Assim, em acordo com Poulantzas (1980) afastamo-nos de “uma visão do Estado

como um dispositivo unitário de alto a baixo, fundamentado numa repartição hierárquica e

homogênea dos centros de poder” (p. 153) e aproximamo-nos da ideia de que dentro do

Estado as diversas classes e frações do bloco no poder se aliam, discutem e disputam a

hegemonia. Nesse sentido, o Estado representa a “condensação material de uma relação

contraditória” (POULANTZAS, 1980, p. 153).

Contraditória porque “muito mais que com um corpo de funcionários e de pessoal de

estado unitário e cimentado em torno de uma vontade política unívoca, lida-se com feudos,

clãs, diferentes facções, em suma, com uma multidão de micropolíticas diversificadas”

identificando neste movimento não linear e heterogêneo de avanços, recuos, retrocessos e

hesitações a “expressão necessária da estrutura do Estado” (POULANTZAS, 1980. p. 156).

Compreendendo, então, o Estado como uma materialização das relações de poder e as

políticas públicas como um processo necessariamente contraditório, imerso em uma arena de
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negociação e contestação, é possível inferir que há uma profusão de “sedes de poder”

(POULANTZAS, 1980, p. 153).

Santos (1982) define que na sociedade burguesa coexistem dois modos ou duas formas

de poder que são complementares entre si, mas que tem sido tratadas separadamente. O

“poder cósmico” e o “poder caósmico”.

O primeiro é o poder centralizado, fisicamente localizado em instituições formais e
hierarquicamente organizado [...] o segundo, o poder caósmico, é o poder inerente às
relações e interações sociais sempre que estas são desiguais ou assimétricas[...] é um
poder sem centro, atomizado, móvel, múltiplo, sem uma localização específica, em
suma, caótico. (SANTOS, 1982, p. 27)

Ainda segundo Santos (1982), os liberais refutam a coexistência de tais poderes e se

limitam à ideia da existência de um poder monolítico emanado do Estado, ideia esta que

inviabiliza a existência de uma influência mútua entre eles marcando, assim, a separação

conceitual e inexorável entre o Estado e a Sociedade Civil.

Tal ideário, com o diagnóstico de crise, a modificação do modo de acumulação

capitalista e as reformas no Estado, traz a possibilidade de uma transformação nas formas de

articulação entre Sociedade Civil e Estado. Nesse contexto, Santos afirma que

[...] o Estado está-se a expandir sob forma de sociedade civil. [...] e porque o Estado
se expande na forma de sociedade civil, o controlo social pode ser executado sob a
forma de participação social, a violência, sob a forma de consenso, a dominação de
classe, sob a forma de ação comunitária. [...] Desta maneira, os processos nativos da
sociedade civil, as interações, os contextos e ambiências que constituem o tecido da
acção social são integrados na estratégia global da dominação política capitalista.
(SANTOS, 1982. p. 28-29. Grifos do autor)

É neste paradigma de política pública e de Estado que se insere a discussão sobre a

Fundação Itaú Social e sua ação sobre a educação no Brasil. As políticas propostas para a área,

assim como os discursos publicizados e as parcerias entre instituições públicas e agentes

privados tecem a arena de disputas pela hegemonia tanto no que tange ao deslocamento do

sentido de educação enquanto direito de todos quanto nas suas práticas vistas como de

interesse social suprapartidário. Tais ações e interações são levadas a cabo pelo Governo,

pelas entidades ligadas ao grande capital, pela comunidade científica, pela sociedade civil

organizada, dentre outros em maior ou menor poder de influência.

Nesse sentido, em busca de seguir uma abordagem analítica que corresponda e se

relacione com os pressupostos teórico-epistemológicos revelados e com o objeto empírico de

análise desta tese, o constructo teórico-metodológico é composto pela observação e análise

dos elementos constitutivos das ações da FIS e as redes de interpenetração, cooperação e

apoio que se fazem a partir daí.
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Nessa lógica, a Análise de Redes Sociais (ARS) torna-se uma ferramenta fundamental

para uma melhor compreensão das correlações de forças que se dão a partir da reconfiguração

do capitalismo no cenário atual, que incluem, necessariamente, a ação e interação entre

agentes e corporações privadas e o Estado.

Segundo Börzel (2008) a palavra rede vem difundindo-se rapidamente em várias áreas

do conhecimento sem, no entanto, ter um sentido unívoco. Para a autora, o termo “tem se

tornado um termo da moda” (p. 218).

De modo mais assertivo, Souza e Quandt (2008) afirmam que a ARS “é uma

ferramenta metodológica de origem multidisciplinar [...] cuja principal vantagem é a

possibilidade de formalização gráfica e quantitativa de conceitos abstraídos a partir de

processos característicos da realidade social” (SOUZA; QUANDT, 2008. p. 31).

Seguindo tal perspectiva, a partir dessa ferramenta, identifica-se como possível

analisar, de forma gráfica, e ao mesmo tempo, qualitativa as relações entre os atores que estão

inseridos em uma determinada rede.

A ARS utiliza nomenclaturas e conceitos característicos próprios de sua análise, cujos

significados precisam estar claros. Nesse sentido, alguns pressupostos serão elencados de

forma a situar o leitor e circunscrever os termos que doravante serão utilizados. É preciso, no

entanto, esclarecer que nem todos os aspectos relacionados na ARS serão observados ao

longo deste trabalho, priorizando aqueles que dialogam com o objeto de estudo aqui

delimitado.

No escopo que buscamos nesta tese, será utilizada a perspectiva de rede multimodal

(definida enquanto uma rede que agrega atores de diferentes tipos) por abranger atores

individuais e coletivos, de direito público e privado, com e sem fins lucrativos, dentre outros.

Será importante também a inclusão das redes de afiliação, que são tipos especiais de redes

multimodais, a partir dos quais é possível identificar atores que participam de maneira

simultânea de mais de uma rede. (SOUZA; QUANDT, 2008)

Os atores são identificados enquanto indivíduos ou grupos de indivíduos, corporações,

etc. As fundações, como é a FIS, são nomeadas também de atores. A “relação que estabelece

uma conexão ou troca de fluxos entre dois atores” (SOUZA; QUANDT, 2008. p. 31) é

nomeada elo relacional. Esses elos relacionais podem estar ligados à tipos de conexões

diferentes, desde o compartilhamento de opiniões pessoais, até a transferência de recursos.

Outro conceito fundamental é o Grau Nodal cujo objetivo é verificar o grau de ações

de um determinado nó ou ponto, observando as linhas a ele ligadas, o que demonstra a
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centralidade e arco de atuação de um nó específico dentro de uma determinada rede social.

(SOUZA; QUANDT, 2008, p. 31)

A delimitação da rede é de suma importância para a pesquisa, tendo em vista que é

necessário definir suas fronteiras para uma investigação sólida e profunda. Nesse sentido,

dentre as possibilidades de métodos a serem investigados e pelas características das relações a

serem analisadas e dos atores envolvidos, optou-se pelo modelo de redes ego-centralizadas

com “alter” relações a partir da qual identifica-se “os nós focais (egos) e, posteriormente,

identifica os nós aos quais esses egos estão conectados. Os nós secundários (alter) são então

investigados quanto às suas possíveis interconexões (conexões entre si)” (SOUZA; QUANDT,

2008. p. 47).

Definido, no escopo desta tese, a FIS como o nó focal principal da rede que busca-se

desvelar, outros atores foram revelando-se relevantes tanto nas suas relações com a FIS

quanto com outros nós da rede, sendo possível observar graficamente uma rede de grande

complexidade e altamente abrangente.

Foram construídos os grafos (representações gráficas das redes sociais) de alguns

programas e projetos de maior relevância e cujos dados disponíveis nos permitiram a análise.

Nesta pesquisa, delimitamos apenas as redes que incidiram de forma direta sobre a educação

pública e os sujeitos que dela fazem parte e utilizamos para a construção dos elementos

gráficos o software Gephi 0.9.2.

Alguns instrumentos metodológicos foram adotados na construção desta pesquisa

buscando evitar a tentadora opção da simplificação das relações identificadas.

A análise documental representa, no contexto a ser analisado, um importante

instrumento através do qual pode ser possível inferir presenças e ausências no contexto da

constituição da política, tendo em vista “que as políticas sociais e concepções dos atores

sociais que ocupam a administração pública [e os atores privados que com ela relacionam-se

direta ou indiretamente] estão também expressas, mesmo que não totalmente explícitas nesses

textos. ” (ADRIÃO, 2006. p. 21). A este cenário acrescentam-se as influências que aqui

buscamos focalizar, demonstrando as inter-relações dos agentes públicos e privados em uma

arena de disputas pelos sentidos e destinos das políticas públicas.

A natureza relativa do documento impõe ao pesquisador uma análise criteriosa, não

apenas do que ele demonstra superficialmente, mas de tudo o que pode representar perante o

contexto de sua produção (LE GOFF, 1992). Ou seja, todo documento traz em si, ideologias

presentes no momento de sua constituição. O pesquisador que baseia sua análise em um dado
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documento, ao considerá-lo um relato fiel da realidade, incorre em erro substancial, tendo em

vista que

o documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem,
consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram,
mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez
esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O
documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para
evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados
desmistificando-lhe o seu significado aparente (LE GOFF, 1992, p. 547-548).

Desse modo, a análise documental realizada neste estudo não possui uma visão

ingênua sobre os documentos selecionados. Procurou-se convergir a análise de maneira tal a

considerar em seu corpus analítico, o contexto histórico e social e as influências que se fazem

sentir no passado e presente.

Nessa perspectiva de influência do passado sobre o presente e o futuro, não é possível

construir conhecimento novo baseado no desconhecimento do antigo, ou melhor, do

anteriormente produzido. Assim, a revisão bibliográfica se constitui em procedimento

metodológico indispensável à construção de uma pesquisa sólida. Livros, revistas científicas,

artigos de jornais e informações diversas buscadas nos sítios virtuais das organizações

públicas e privadas serão de grande relevância para o descortinamento das nuances das ações

da FIS.

Como enunciado anteriormente, embora a análise que ora propomos esteja circunscrita

ao âmbito nacional, não podemos ignorar o constructo histórico do neoliberalismo global. Isso

porque a partir da nova organização posta por sua intelligentsia como irresistível, políticas

nacionais modificaram-se como resultado dos embates ocorridos entre seus defensores e

críticos. Nesse sentido, uma discussão sobre as bases neoliberais no mundo, no Brasil e na

educação faz parte do arcabouço teórico desta tese. Para tanto, utilizamos enquanto referência

conceitual de defesa e crítica neoliberal, autores como Hayek (1994), Anderson (2010);

Adrião e Peroni (2005); Batista (1994); dentre outros.

Uma discussão sobre a teoria da terceira via, as parcerias público-privadas, a

influência do empresariado sobre os rumos da educação nacional e o crescimento do terceiro

setor no contexto educacional brasileiro é basilar no entendimento do objeto dessa pesquisa.

Assim, buscamos fundamentos para a discussão necessária em autores como Giddens (2001,

2008), Bresser Pereira (1998, 2007, 2010), Cury (1998, 2006), Cunha (1981, 1995), Oliveira

(2005, 2009), dentre outros.

Os textos políticos foram desvelados por meio da análise documental dos textos

produzidos por atores importantes nas ações investigadas. Dentre as relações e atores a serem
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analisados, debruçamo-nos sobre os elos relacionais e sobre os nós da rede da FIS, ou seja,

seus principais parceiros na concepção e execução de programas e projetos educacionais que

possuem incidência direta sobre a educação pública.

A despeito do percurso aqui descrito, é importante ressaltar que a pesquisa e os atores

elencados neste texto, não se constituíram em pressupostos rígidos e que a trajetória da

pesquisa em si, incorporou outros elementos surgidos em seu cotidiano, na análise dos

documentos e com a necessária interlocução com o objeto e com os conteúdos dos textos

políticos presentes em vários meios de disseminação.

Embora os estudos a respeito das relações entre o público e o privado na educação

tenham crescido, significativamente, a produção acerca do objeto que propomos é bastante

restrita, estando o campo carente de conhecimento científico sobre as fundações de

instituições financeiras e sua ação sobre a educação.

No caso da FIS, especificamente, ao buscar no catálogo de teses e dissertações da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o termo “Fundação

Itaú Social” retornaram 24 ocorrências, das quais apenas 9 relacionadas à área da educação.

Dessas, apenas 2 trabalhos resultantes de pesquisa de doutorado.

Compreendemos, portanto, a importância desta pesquisa enquanto ferramenta de

estímulo às discussões e, principalmente, enquanto produção de conhecimento sobre um ator

que se tem mostrado protagonista no fomento à inserção e estabelecimento da lógica

empresarial na educação brasileira.

Por todo o exposto, após este primeiro e introdutório capítulo, no qual desvelamos os

aportes e percurso teórico-metodológico da pesquisa, construímos o Capítulo II intitulado

‘DESAFIE O FUTURO!9 O ideário neoliberal e a Terceira Via: Pressupostos Teóricos e a

contextualização brasileira’, cujo conteúdo traz à tona as questões relativas à influência

neoliberal na constituição da agenda política brasileira, em especial, a partir dos anos de 1990

quando se fortalecem no país as bases de sustentação para a Reforma do Estado. O discurso

de crise do Estado, apoiado pela influência de organismos multilaterais e do ideário neoliberal,

leva a uma reorganização que traria a sua modernização passando, assim, da administração

burocrática a um Estado moderno, contando com os princípios da eficiência e eficácia caros a

uma administração de mercado. Tal ideário é refutado nesta tese, buscando demonstrar que a

diminuição do Estado e sua desresponsabilização sobre a execução das políticas públicas

sociais atende aos interesses do capitalismo, que se reestrutura a partir da Crise dos anos de

9 Os títulos dos capítulos fazem alusão aos slogans do setor bancário brasileiro. Foram utilizados slogans dos
bancos Santander; Caixa Econômica Federal; Bradesco (da década de 1990 e atual) e do Banco do Brasil.
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1970. Considerando que todo processo social guarda em si contradições, busca-se demonstrar

as resistências no campo da educação em direção a um Estado que garanta a todos e todas os

direitos sociais conquistados ao longo dos anos.

As reformas resultantes desses debates abrem espaços para um potente discurso que

utiliza o mesmo diagnóstico de crise do ideário neoliberal, mas que ao contrário dele, renova

discursivamente alguns elementos historicamente ligados à social democracia. A Terceira Via

também é tema discutido no segundo capítulo desta tese, buscando ancorar a reforma do

Estado no que tange à educação e demonstrar a atuação da sociedade civil, propagada

falsamente como autônoma e neutra.

O terceiro setor emerge no ideário do senso comum como um setor privado com fins

públicos que agiria, segundo esta perspectiva, em prol do bem comum. A ideia de que este

seja um campo neutro de disputas entre o primeiro setor (identificado como o Estado) e o

segundo setor (identificado como o mercado), é refutada nesta tese na qual busca-se dar

visibilidade à íntima relação entre os setores sociais delineados assim, como situar a terceira

via como uma reorganização do capital face à exaustão do modelo neoliberal.

O terceiro capítulo, ‘PARA SER BOM PRA GENTE, TEM QUE SER BOM PRA

VOCÊ! A constituição do consenso nacional: reformadores empresariais e políticas públicas

para a qualidade da educação’, reúne os arautos do consenso em torno da qualidade da

educação e da ação dos Reformadores Empresariais em prol de um estado avaliador que, a

partir de políticas públicas, descentraliza a execução e centraliza os resultados da educação

nacional. Nesse contexto, políticas de concertação entre o empresariado e o poder público são

postas à análise. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), o Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o Plano Nacional de Educação (PNE) são

analisados face à inserção da lógica mercadológica na educação nacional.

Caudatária do discurso de participação da sociedade civil na vida política e nas

políticas públicas, o quarto capítulo, ‘O QUE A GENTE PODE FAZER POR VOCÊ HOJE?

Responsabilidade social empresarial e filantropia 3.0’, trabalha conceitualmente a

Responsabilidade Social Empresarial, suas diversas definições, seu escopo de atuação e seu

recente desenvolvimento histórico no Brasil a partir da mudança de perspectiva da filantropia

tradicional. Pontua e discute o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil

Organizada (MROSC) e suas relações com o Estado brasileiro.

O quinto Capítulo, ‘SEMPRE À FRENTE! O Banco Itaú e a Fundação Itaú Social’,

apresenta a caracterização do Banco Itaú, sua história e os sujeitos nela envolvidos, assim

como a caracterização da Fundação Itaú Social, seu escopo de atuação e a análise dos projetos
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e programas que incidem sobre a educação pública brasileira. Ainda nesse capítulo, analisa-se

os elos relacionais das redes sociais construídas a partir de seus projetos e programas, suas

parcerias com outras organizações da sociedade civil, empresas e com o poder público.

O capítulo VI, ‘PORQUE A VIDA PEDE MAIS QUE UM BANCO! – Considerações

Finais’, busca condensar os dados levantados e analisados nesta pesquisa, demonstrando as

formas de atuação da Fundação Itaú Social e as possíveis consequências para a educação

pública brasileira, relacionando-os aos elementos conceituais trabalhados ao longo desta tese.

É apresentado o grafo com todas as parcerias declaradas pela FIS ao longo dos anos e analisa-

se a rede social que se faz a partir destas.

Buscou-se, neste capítulo final, conectar as linhas da pesquisa relacionando os pilares

de sustentação desta tese: o arcabouço conceitual e legal, a análise dos programas e projetos

da FIS e a análise do conteúdo dos textos políticos e a rede social construída.

Longe de compreender esta tese enquanto uma produção de verdades absolutas,

buscou-se o aprofundamento de questões necessárias à compreensão da organização da

agenda da educação no contexto brasileiro, levando-se em conta as influências detectáveis por

meio do percurso epistemológico e metodológico adotado. A conclusão, nesse sentido, nos

aponta a verificação de uma convergência entre a agenda das FIS e as políticas públicas de

educação, marcadas pela a inserção do ideário de terceira via e de uma escalada da lógica

empresarial na gestão e nas práticas da educação brasileira.
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CAPÍTULO II - DESAFIE O FUTURO! O IDEÁRIO NEOLIBERAL E A TERCEIRA

VIA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E A CONTEXTUALIZAÇÃO BRASILEIRA

2.1 Neoliberalismo em contexto Global

As origens do ideário neoliberal datam do fim da Segunda Guerra Mundial tendo por

obra de base o livro intitulado O Caminho da Servidão (1944), de autoria de Friederich Hayek.

A publicação do economista austríaco defendia o princípio de que o progresso seria

caudatário de uma “política de liberdade para o indivíduo” (HAYEK, 1994. p. 214). Anderson

(2010) classifica a publicação como “um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos

mecanismos de mercado por parte do Estado, denunciada como uma ameaça letal à liberdade,

não somente econômica, mas também política” (ANDERSON, 2010, p. 09).

Às ideias de Hayek, somam-se outros intelectuais – Friedman, Von Mises, Popper,

etc – na criação da Sociedade de Mont Pèlerin (1947), cujo objetivo principal era o

desenvolvimento e a propagação do conjunto de teses, que derivou no que ficou conhecido

como ideário neoliberal10.

As ideias centrais giravam em torno da não intervenção (ou intervenção mínima) do

Estado no mercado propiciando a livre concorrência em oposição aos preceitos de Keynes e a

sua Social Democracia. Era necessária, no entanto, a atuação do Estado de maneira mais ativa

no confronto às reivindicações sindicais, na diminuição e controle dos gastos públicos,

especialmente, no setor social, na produção e manutenção de um exército de trabalhadores

excedentes (taxa natural de desemprego), na redução de impostos sobre os lucros e

rendimentos mais elevados, dentre outras medidas. (ANDERSON, 2010; NEVES, 1997;

GROS, 2008).

Embora as bases neoliberais tenham sido delineadas ainda na década de 1940, tal

ideário não ganha grande projeção no período, tendo em vista que o Capitalismo vivia sua

“Era de Ouro” (HOBSBAWN, 1998) e o Estado promovia a política de bem-estar social com

uma elevada taxa de crescimento nos países de capitalismo central nas décadas de 1950 e

1960.

A pauta da Sociedade de Mont Pèlerin começa a ganhar destaque com a crise

capitalista nos anos de 1970, tendo esta sido atribuída ao excesso de gastos do Estado para

10 Hayek reuniu-se com outros intelectuais partidários da mesma proposta econômica e social na estação de
Mont-Pèlerin criando uma espécie de sociedade – Sociedade de Mont Pèlerin – cujo objetivo era enfrentar as
propostas Keynesianas de organização das sociedades que cresciam e solidificavam-se no pós guerra.
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sustentar a si mesmo. O argumento principal dos grupos neoliberais repousava sobre a

justificativa, de que o Estado não se poderia sustentar com os gastos sociais exigidos pela

Social-democracia Keynesiana e era preciso flexibilizar a forma de organização do aparelho

estatal e fomentar o mercado para gerar riqueza e superar a crise. A crise, sob tal perspectiva,

era

resultado direto dos legados combinados de Keynes e de Beveridge, ou seja, [d]a
intervenção anticíclica e [d]a redistribuição social, as quais haviam desastrosamente
deformado o curso normal da acumulação e do livre mercado. O crescimento
retornaria quando a estabilidade monetária e os incentivos essenciais houvessem
sido restituídos (ANDERSON, 2010, p. 10).

Em contraposição, outra corrente de pensamento ligada aos setores progressistas e

com o qual concordamos nesta tese, atribuía a crise à própria dinâmica do Capitalismo, que

seria incapaz de manter as condições necessárias para um crescimento equilibrado gerando

fases periódicas de superacumulação (HARVEY, 2014; ANTUNES, 2007; PERONI et al,

2006). Sob tal perspectiva, a crise no Estado é um sintoma da crise estrutural do modo

capitalista de produção e acumulação. Nesse segmento, o Neoliberalismo é aqui

compreendido como a forma de reorganização do Capital frente à queda dos lucros em um

novo cenário social.

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do
capital e de seu sistema ideológico e político de dominação, cujos contornos mais
evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do Estado, a
desregulamentação dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo
estatal. (ANTUNES, 2007, p. 31).

A inflexão na implantação do neoliberalismo em esfera global deu-se com a eleição de

Margareth Tatcher na Inglaterra (1979) e de Ronald Reagan nos Estados Unidos (1980) que,

respeitadas as suas diferenças internas, tomaram medidas como a elevação da taxa de juros, a

diminuição de impostos sobre os mais ricos e resistiram a greves, diminuindo a força dos

sindicatos. A Inglaterra foi mais rígida na implantação do receituário neoliberal, criando um

nível de desemprego massivo, fomentando políticas de privatizações e diminuindo

drasticamente os gastos sociais. (MARIANI, 2007). Para além desses dois casos

paradigmáticos, quase toda a Europa Ocidental elegeu governos de direita que, de forma mais

ou menos intensa, aderiram às políticas neoliberais. (GROS, 2008).

O movimento neoliberal fortalecia sua ideologia11 e através da influência e militância

de intelectuais renomados, institutos de pesquisas e financiamento de uma direita forte e

11 Ideologia aqui entendida tal como aponta Löwi (1991) sobre o pensamento Leninista “qualquer concepção da
realidade social ou política, vinculada aos interesses de certas classes sociais” (p. 12)
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combatente (GROS, 2008), acaba por transformar-se em um movimento “em escala

verdadeiramente mundial como o capitalismo jamais havia produzido no passado”

empenhado em “transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua

extensão internacional.” (ANDERSON, 2010, p. 22).

Na América Latina, o ideário neoliberal ganha espaço através da ação de organismos

multilaterais e sua implantação se dá a partir de suas exigências cujos interesses estão

intrinsecamente ligados às operações financeiras.

De modo a adaptar a ideologia neoliberal para a América Latina, segundo seus
ideólogos, nessa região o adversário da prosperidade econômica estaria no modelo
de governo gerado pelas ideologias nacionalistas e desenvolvimentistas. A entrada
destes países se deu pela renegociação das dívidas externas, que obrigaram a pôr em
prática um ajuste fiscal com o objetivo de saldar essas dívidas com seus países
credores. (CARINHATO, 2008, p. 39).

Em novembro de 1989, diversos governos juntamente com executivos de instituições

financeiras internacionais (Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial

(BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI)) especializados em questões para América

Latina, presidentes de bancos centrais e representantes dos governos de países em

desenvolvimento, reuniram-se em Washington objetivando a avaliação da economia dos

países tomadores de empréstimos cujos resultados econômicos pareciam insuficientes.

Nessa avaliação, a primeira feita em conjunto por funcionários das diversas
entidades norte-americanas ou internacionais envolvidos com a América Latina,
registrou-se amplo consenso sobre a excelência das reformas iniciadas ou realizadas
na região, exceção feita, até aquele momento, ao Brasil e Peru. Ratificou-se,
portanto, a proposta neoliberal que o governo norte-americano vinha insistentemente
recomendando, por meio das referidas entidades, como condição para conceder
cooperação financeira externa, bilateral ou multilateral. (BATISTA, 1994, p. 06).

A obra “Rumo à retomada do crescimento econômico na América Latina” (BALASSA,

1986) foi publicada com a intenção de forjar o consenso e delineou as bases das reformas

estruturais que seriam, a partir de então, condição sine qua non para a concessão de novos

empréstimos aos países periféricos. Foi elaborado um documento que se constituiu em um

modelo a ser aplicado pelos governos nacionais devedores e pelos organismos financeiros

credores, que imprimiu a marca do neoliberalismo como modelo econômico a ser

implementado nas décadas seguintes. Tal documento, que ficou conhecido como Consenso de

Washington, teve papel fundamental na implantação e fortalecimento do neoliberalismo na

América Latina.

A mensagem transmitida durante a reunião desmoralizou a autoestima dos países da

Latinoamérica de maneira tão eficaz, que a tese de falência do Estado passou a ser
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compreendida como verdade inquestionável e as soluções discutidas e propostas pelos

organismos multilaterais ameaçavam, inclusive, a soberania das nações periféricas. Às

entidades multilaterais cabia, nesse contexto, a responsabilidade por formular as orientações

macroeconômicas tendo em vista um Estado incapaz de formular política monetária e fiscal e

os organismos multilaterais como independentes e desinteressados. (BATISTA, 1994).

Santomé (2003) aponta que as instituições supranacionais, como o Banco Mundial e o

Fundo Monetário Internacional, para além de disporem de um poderio econômico

considerável, esforçam-se para disseminar a ideia de que suas ações são ideologicamente

neutras, em favor do bem comum o que os habilita a orquestrar as reformas dos países que os

solicitam auxílios financeiros.

Em relação às reformas sociais, segundo Batista (1994), o Consenso de Washington

não se ocupou diretamente delas, tendo em vista que tais reformas

seriam vistas como decorrência natural da liberalização econômica. Isto é, deverão
emergir exclusivamente do livre jogo das forças da oferta e da procura num mercado
inteiramente autorregulável, sem qualquer rigidez tanto no que se refere a bens
quanto ao trabalho. Um mercado, enfim, cuja plena instituição constituiria o objetivo
único das reformas. (BATISTA, 1994, p. 11).

No campo da educação, essa pauta ganha foco a partir da Conferência Mundial sobre

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990 e que será tratada

posteriormente neste trabalho. As orientações gerais, que compunham a agenda incluíam

alterações na esfera da gestão da educação para os países em desenvolvimento. O consenso

forjado internacionalmente inclui a inserção de critérios de eficiência, eficácia e

competitividade que, se instituídos, resolveriam problemas como a má performance de

programas para a área da educação. (BATISTA, 1994)

O Neoliberalismo assim tornava-se um projeto hegemônico por ter-se imposto ao

mundo como opção única em direção ao desenvolvimento econômico e à prosperidade social.

Através de movimentos planejados e de uma intelligentsia bem preparada produziu discursos,

diagnósticos e estratégias que, tal como o Canto da Sereia, enfeitiçaram as nações no intuito

de inserir um ideário regressivo com o mínimo de resistência possível, dotando-o de

legitimidade social (MONTAÑO,2015).

2.2 Neoliberalismo no Brasil

No Brasil, o receituário neoliberal começa a ser implantado a partir da eleição do

Presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992) cuja plataforma de governo incluía o
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combate ao Estado “desperdiçador” simbolizado pelos “marajás, o bode expiatório da má

distribuição de renda, da situação depredada da saúde, da educação e de todas as políticas

sociais” (OLIVEIRA, 2010, p. 25).

Negrão (2004) aponta que o ideário começa a penetrar na sociedade brasileira logo

após a derrubada da ditadura civil-militar, mas que há um fortalecimento relevante no período

Collor no qual

efetivamente ele se torna a ideologia dominante entre os setores do capital, dos
partidos políticos conservadores e do centro do espectro político, da grande
imprensa brasileira e mesmo de setores significativos do pequeno e médio
empresariado e, especialmente, daquela parcela do movimento organizado dos
trabalhadores identificada com a Força Sindical. Teve início o processo de
privatização das estatais, o Brasil abriu sua economia para o capital estrangeiro e o
mercado passou a ser o grande agente organizador da Nação, enquanto os
trabalhadores, como classe, começaram a sofrer um bombardeio incessante em seus
direitos. (NEGRÃO. 2004. p. 7)

Embora tenha iniciado seu governo com forte apoio do empresariado e da mídia, após

tentativas de controle econômico e inflacionário, através dos Planos Collor I e Collor II, “O

descontentamento popular e mesmo de diversas frações burguesas manifestou- -se

vigorosamente já a partir de 1991, levando o governo a um processo progressivo de

deslegitimação e de perda de direção política” (MACIEL, 2011, p. 104). Tal

descontentamento, aliado a um baixo número de parlamentares governistas eleitos, obrigou o

governo a buscar apoio entre os setores conservadores, o que fomentou o movimento de

derrubada de seu governo. O movimento “Fora Collor” foi capitaneado por diversos

movimentos sociais e partidos políticos de oposição que apoiaram o então candidato Lula da

Silva nas eleições de 1989. (MACIEL, 2011, p 104)

Em 1992, Collor é retirado do poder dando lugar ao vice-presidente Itamar Franco que

deu as bases possíveis, através do controle da hiperinflação com o Plano Real (1994), para o

avanço de políticas neoliberais no Brasil.

Porém foi em meados dos anos de 1990, que a ofensiva neoliberal no Brasil se

consolidou de forma mais intensa, com a eleição e recondução de Fernando Henrique Cardoso

(FHC) (1995-99 e 2000-02). Já em seu primeiro ano de governo, FHC criou o Ministério da

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) sob o comando do economista Luiz

Carlos Bresser Pereira. (MARONEZE; LARA, 2009) O MARE lançou o Plano Diretor da

Reforma do Aparelho do Estado (1995), partindo do pressuposto de que a administração

pública racional-burocrática serviu ao intento de separar o público e o privado, mas que, feito

isso, era preciso proceder à “transição programada de um tipo de administração pública
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burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle interno, para uma

administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento do cidadão.”

(BRASIL, 1995. p. 13).

A tese principal do documento repousa sobre a ideia de crise do Estado e da

necessidade inadiável de uma reforma no aparelho estatal afirmando que este “já não

consegue atender com eficiência a sobrecarga de demandas a ele dirigidas, sobretudo na área

social” (BRASIL, 1995, p. 10).

É importante atentar, no entanto, que embora as políticas nacionais tenham sido, em

grande medida, influenciadas por uma onda neoliberal mundial, elas são criadas através de

um processo de “bricolagem”; um constante processo de empréstimo e cópia de
fragmentos e partes de idéias de outros contextos, de uso e melhoria das abordagens
locais já tentadas e testadas, de teorias canibalizadoras, de investigação, de adoção
de tendências e modas e, por vezes, de investimento em tudo aquilo que possa vir a
funcionar (BALL, 2001, p. 102).

O contexto nacional, neste sentido, apresenta suas particularidades, influências

próprias e resistências. Motivo pelo qual o receituário delineado no Consenso de Washington

não foi atuado igualmente em todas as nações da América Latina, participantes da reunião e

nem tampouco obtiveram os mesmos efeitos em sua recontextualização.

A então recente aprovação da Constituição Federal de 1988, construída sob os ares

democráticos advindos da derrubada da ditadura civil-militar, se constituiu em um dos

entraves à implantação plena do neoliberalismo no Brasil. “A Constituição combinou medidas

que garantem uma série de direitos sociais, ampliando o acesso da população a determinados

bens e serviços públicos e garantindo a regularidade do valor dos benefícios. ” (DELGADO;

CASTRO, 2004, p. 146).

Ao contrário da retórica neoliberal, o Brasil pós ditadura, através de sua Carta Magna,

descortinava perspectivas promissoras para a existência de políticas sociais de
Estado, com garantia legal de recursos públicos para sua implementação. Indicava-
se que o Poder Público em uma sociedade como a brasileira passaria a exercer um
papel essencial e intransferível na produção, na provisão e na regulação de bens e
serviços, além da defesa dos interesses coletivos e da assunção do social como
verdadeiro bem público. (DELGADO, 2004, p. 147).

Neste contexto de disputas entre as pressões internacionais e os contextos internos das

nações, “houve setores e houve lugares onde a organização da sociedade estava dando

respostas à desorganização e à dilapidação do Estado” conseguindo “barrar, pelo menos, o

avanço neoliberal” (OLIVEIRA, 2010. p. 26).
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Nesse sentido, embora exercesse uma conformação ideológica massiva sobre a

sociedade, através da mídia e do discurso penetrante de modernização e desenvolvimento do

Estado e da nação brasileira, a reforma gerencial não era unanimidade havendo outras

propostas em disputa, dentre as quais destaca-se a defendida pelo Partido dos Trabalhadores

(PT) de uma Administração Pública Societal que consistia na

implementação de um projeto político que procura(va) ampliar a participação dos
atores sociais na definição da agenda política, criando instrumentos para possibilitar
um maior controle social sobre as ações estatais e desmonopolizando a formulação e
a implementação das ações públicas. (DE PAULA, 2005, p.39).

A ideia da administração pública societal combinaria dispositivos de democracia

representativa, (entendida como forma de governo na qual os cidadãos participam das

decisões políticas através de representantes eleitos por meio do voto) e de democracia

participativa (entendida como uma forma de governos em que os cidadãos participam

diretamente da tomada de decisão por meio de discussão e construção de consensos),

fomentando uma maior participação da população em torno das agendas das políticas públicas

a serem atuadas no país.

Embora a influência tenha sido massiva na América Latina, no Brasil, com a ação dos

sindicatos e dos partidos de oposição, alguns dos dispositivos previstos para uma organização

estatal voltada para o ideário neoliberal, como o lançamento do Plano Diretor de Bresser

Pereira12 por exemplo, foram duramente combatidos e não chegaram a ser postos em

execução. O Brasil, neste sentido, teve uma penetração do neoliberalismo disseminado no

Consenso de Washington mais suave que em outras nações, como na Argentina, por exemplo.

(ANDERSON, 2010).

Bresser Pereira, no entanto, afirmou que as reformas à época em curso no Brasil não

tinham acordo com o neoliberalismo, tendo em vista, que poderiam ser aplicadas por

governos de matizes ideológicas distintas. O autor alega que as ações que integram o que se

convencionou chamar de neoliberalismo são, na verdade “[...] reformas que fortalecem o

Estado em vez de enfraquecê-lo” (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 112).

Porém, ao analisarmos as propostas neoliberais advindas das exigências para novos

empréstimos e as bases propostas pelo Plano Diretor, é possível perceber suas similitudes.

É importante salientar ainda, que embora seja apreensível elementos que o ligam às

proposições neoliberais das agências internacionais, segundo o próprio autor afirma, o

12 O Plano Diretor da Reforma do Estado foi um documento lançado pelo governo de Fernando Henrique
Cardoso no ano de 1995 que previa alterações nas formas de funcionamento estatal. O documento será analisado
no Capítulo III desta tese.
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PDRAE teve também como inspiração experiências como a inglesa, país ao qual esteve em

visita no ano de lançamento do Plano (PEGORARO, 2006) e que atuava sua política dentro

do escopo do neoliberalismo de terceira via.

2.3 Neoliberalismo e educação

O diagnóstico de crise para fomentar as reformas alcança a educação tanto de forma

indireta, através de orientações de cunho econômico e gerencial caudatárias do Consenso de

Washington quanto de forma direta, por meio de diversas orientações supostamente

consensuadas em encontros e documentos internacionais sobre educação mundial e

latinoamericana. Dentre estes, destaca-se a Conferência Mundial sobre Educação Para Todos

(1990), o Relatório Delors (1996), O Promedlac V (1993) e os documentos emitidos pela

Unesco, CEPAL, Orealc e Banco Mundial. (SHIROMA, 2001).

Vasta documentação internacional, emanada de importantes organismos
multilaterais, propalou esse ideário mediante diagnósticos, análises e propostas de
soluções considerados cabíveis a todos os países da América Latina e Caribe, no que
toca tanto à educação quanto à economia. Essa documentação exerceu importante
papel na definição das políticas públicas para a educação no país. (SHIROMA,
MORAES E EVANGELISTA, 2011, p. 47)

A luta ideológica girava em torno do papel central da educação para o

desenvolvimento econômico e social dos países da América Latina e Caribe, remontando à

Teoria do Capital Humano. Tal teoria, desenvolvida por Theodore Schultz (1973), traz a ideia

de que a qualificação por meio da educação é um dos principais meios para o aumento da

produtividade e, por consequência, para a ampliação dos lucros.

O conceito de capital humano - ou, mais exclusivamente, de recursos humanos -
busca traduzir o montante de investimento que uma nação faz ou os indivíduos
fazem na perspectiva de retornos adicionais futuros. Do ponto de vista
macroeconômico, o investimento no fator humano passa a significar um dos
determinantes básicos para aumento da produtividade e elemento de superação do
atraso econômico, constituindo-se no fator explicativo das diferenças individuais de
produtividade e de renda, e consequentemente, de mobilidade social (FRIGOTTO,
2003. p.41).

Era necessário, sob tal lógica, aos países que se encontravam com dificuldades

econômicas, expandir o atendimento educacional da população. E de fato, tais recomendações

foram atendidas pelos órgãos internacionais.

No Brasil, por exemplo, nos anos de 1980, a taxa líquida de escolarização do ensino

fundamental girava em torno de 80% ao passo que do ensino médio não passava de 15%. Em

uma sociedade que pretendia desenvolver sua economia, contingentes de mão de obra,



42

minimamente qualificada para suprir o mercado, se fazia necessário. O investimento em

educação era urgente e a expansão se deu de tal monta que, ao final dos anos de 1990, as

mesmas taxas subiram para 95,4% e 32,6% respectivamente. Nessa mesma esteira, o

analfabetismo também diminuiu em todas as faixas etárias ao longo do período. (CENSO

ESCOLAR - 1980/2000).

É preciso esclarecer que a expansão no atendimento era necessária e, quanto à questão,

a problematização que nesse texto gira em torno da expansão diferenciada entre o

atendimento das classes populares e o atendimento das classes dominantes ratificando a

perspectiva de uma escola dual.

A crise educacional no discurso propagado pelo ideário neoliberal não era, portanto,

relacionada à ampliação do atendimento cujas taxas, como visto, cresciam aceleradamente.

Sob a égide neoliberal, a crise educacional era discursivamente apresentada (e permanece

sendo) como fruto de uma expansão no atendimento desacompanhada de critérios de eficácia,

eficiência e produtividade das instituições escolares e sistemas de ensino. A crise na educação,

sob esta ótica, seria ligada ao gerenciamento do Estado. (GENTILI, 1996).

Nesta perspectiva, convencia-se a população de que à educação não faltavam

investimento, já que havia vagas. Gentili (1996), em crítica a tal ideário, identifica que de

acordo com o discurso neoliberal, era necessária a aplicação mais inteligente e eficaz dos

recursos já existentes, além de instrumentos capazes de diagnosticar e dispositivos para

corrigir a sua incompetência. Tal ideário afirma que

nos países mais pobres, não faltam escolas, faltam escolas melhores; não faltam
professores, faltam professores mais qualificados; não faltam recursos para financiar
as políticas educacionais, ao contrário, falta uma melhor distribuição dos recursos
existentes. Sendo assim, transformar a escola supõe um enorme desafio gerencial:
promover uma mudança substantiva nas práticas pedagógicas, tornando-as mais
eficientes; reestruturar o sistema para flexibilizar a oferta educacional; promover
urna mudança cultural, não menos profunda, nas estratégias de gestão (agora
guiadas pelos novos conceitos de qualidade total); reformular o perfil dos
professores, requalificando-os, implementar uma ampla reforma curricular, etc.
(GENTILI, 1996 p. 12).

Segundo Santomé (2003), neste contexto neoliberal, não há como o sistema

educacional não ser afetado, tendo em vista, que a educação é vista como de suma

importância para uma melhoria dos resultados econômicos e que há uma ligação direta entre a

educação e a produtividade do mercado. Desta maneira, justifica-se a urgência da reforma

educacional em direção à lógica privatizante.

O diagnóstico da crise educacional pautava-se na ideia de que a expansão do

atendimento já estava alcançada, sendo necessário agora, debruçar-se sobre a qualidade do
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serviço oferecido. Qualidade esta que, segundo propagado pelo ideário neoliberal, o Estado

não foi capaz de assegurar durante o processo de expansão. Assim sendo,

a natureza pública e o monopólio estatal da educação conduzem, segundo essa
perspectiva, a uma inevitável ineficácia competitiva da escola. Existe uma crise de
qualidade porque os sistemas educacionais latino-americanos não se configuraram
como verdadeiros mercados escolares regulados por uma lógica interinstitucional,
flexível e meritocrática. A escola está em crise porque nela não se
institucionalizaram os critérios competitivos que garantem uma distribuição
diferencial do serviço, que se fundamente no mérito e no esforço individual dos
"usuários" do sistema. No seu âmbito, não foi estabelecido o necessário sistema de
prêmios e castigos, que recompensa ou pune as ações e decisões individuais; em
suma, um sistema em que os "melhores" triunfam e os "piores" fracassam.
(GENTILI, 1998, p. 18).

Assim, somente a inserção da educação na lógica de mercado poderia levar a

qualidade às escolas. Porém, é importante destacar, que o termo qualidade nesse contexto,

assume uma semântica que vai ao encontro das propostas neoliberais em detrimento de uma

outra qualidade socialmente referenciada, que promoveria a equalização das oportunidades

educativas.

Em busca de sanar as distorções que provocam o fracasso dos sistemas de educação,

em 1990, em Jomtien, na Tailândia, foram lançadas as bases para o desenvolvimento da

educação nos países periféricos. A Conferência Mundial de Educação para Todos reuniu

governos, organizações não governamentais, agências internacionais e intelectuais de

destaque no cenário educacional.

Financiada por organismos internacionais e multilaterais como a Organização das

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

Unidas para a Infância (UNICEF), o Banco Mundial e o Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento (PNUD), os acordos firmados em decorrência da Conferência, levaram os

países que tinham maiores taxas de analfabetismo no mundo a executar ações em direção aos

pressupostos acordados na ocasião.

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1998) traz em seu

preâmbulo um cenário mundial preocupante: mais de 100 milhões de crianças não tinham

acesso ao ensino primário, das quais pelo menos 60% eram meninas; mais de um terço dos

adultos não possuíam acesso às novas tecnologias ou ao conhecimento impresso e mais de

100 milhões de crianças e um número incalculável de adultos não concluíram o ensino básico

e outros, mesmo tendo concluído, não eram capazes de adquirir conhecimentos e habilidades

indispensáveis à sua inserção social.
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Decorreu daí um plano decenal forjado, enquanto consenso e construído pelas

agências supracitadas, direcionado à educação em âmbito global, mas com foco nos países de

economia dependente. Os objetivos assumidos pelos países signatários consistiam, em linhas

gerais, em alguns princípios, a saber: Expansão do atendimento à primeira infância – acesso

universal à educação básica – melhoria dos resultados de aprendizagem – redução do

analfabetismo entre adultos – ampliação dos serviços de educação básica.

As estratégias acordadas em Jomtien pelos 155 países signatários foram: satisfazer as

necessidades básicas de aprendizagem de todos; dar prioridade às meninas e mulheres; prestar

assistência especial aos grupos desamparados; concentrar atenção na aprendizagem; valorizar

o ambiente para a aprendizagem; fortalecer a participação e consulta da sociedade; ampliar o

alcance e os meios da educação básica. (TORRES, 2000.).

As estratégias deram origem a seis metas a serem alcançadas nos próximos dez anos

pelos países signatários, portanto, até o ano 2000, no qual deveria ser realizada uma nova

conferência visando à avaliação das metas estabelecidas.

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) destacam que “por um lado as estratégias

sinalizavam o horizonte ideológico e político no qual o consenso deveria ser operacionalizado.

Por outro, as metas arquitetadas definiam o intento desse mesmo consenso, já delineado entre

as instâncias que organizavam o encontro.” (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011,

p. 50). Desta maneira, continua a autora, a Conferência serviria ao intento de difundir e

expandir o projeto educacional internacional.

Ao intento apontado por Shiroma, Moraes e Evangelista pode-se também observar que

a Conferência traz em seu bojo a necessidade de legitimação e convencimento da sociedade

acerca do diagnóstico de crise, sendo forjado como única alternativa possível, o conjunto de

políticas propostas naquela ocasião. A estratégia de apontar uma única forma de superação da

crise, conforme visto anteriormente, consiste em importante elemento do modus operandi

neoliberal.

As seis metas a serem avaliadas após 10 anos são: 1) expansão da assistência de

desenvolvimento da primeira infância; 2) acesso universal à educação básica até o ano 2000;

3) melhoria dos resultados da aprendizagem; 4) redução da taxa de analfabetismo à metade e

diminuição da diferença entre homens e mulheres; 5) ampliação de serviços de educação

básica a jovens e adultos; 6) aumento, por indivíduos e famílias, dos conhecimentos

necessários ao desenvolvimento. (SHIROMA, MORAES E EVANGELISTA, 2011).

A Conferência, concluiu, então, que para o alcance das metas estabelecidas, era

preciso que alguns requisitos fossem colocados: Geração de um contexto de políticas de apoio
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tanto no campo econômico quanto no social e cultural; mobilização recursos financeiros

públicos, privados e voluntários e fortalecimento da solidariedade internacional a fim de

promover relações mais justas e equitativas entre os países. (TORRES, 1998).

As metas avaliadas sem uma visão crítica, podem levar ao equívoco de considerar as

reformas que decorreram de tal documento, calcadas em numa perspectiva de alcance à

equidade das oportunidades educativas, porém, as conferências que se deram após esta

primeira (Salamanca, Dakar, Nova Delhi) e os documentos que foram publicados

posteriormente conduziram a um encolhimento das propostas iniciais e foram estes os

documentos que serviram de base para as reformas educacionais na maioria dos países

signatários dos acordos. (TORRES, 2001).

Desse modo, a visão ampliada de educação converteu-se em uma visão encolhida,
ou seja: a) de educação para todos, para educação dos mais pobres; b) de
necessidades básicas, para necessidades mínimas; c) da atenção à aprendizagem,
para a melhoria e a avaliação dos resultados do rendimento escolar; d) da melhoria
das condições de aprendizagem, para a melhoria das condições internas da
instituição escolar (organização escolar) (LIBÂNEO, 2012. p. 18).

Ainda segundo Libâneo (2012) o resultado dessas conferências e os acordos e

documentos que delas decorreram são responsáveis, em última instância, pelo declínio, cada

vez maior, da educação pública e pelo aprofundamento do dualismo da educação constituído

por uma escola do conhecimento para os ricos e do acolhimento social para os pobres.

Na esteira das resoluções traçadas em Jomtien, o Banco Mundial lança, em 1995 um

documento intitulado Prioridades y Estrategias para la Educación que reitera os objetivos de

eliminar o analfabetismo, aumentar a eficácia do ensino, melhorar o atendimento escolar e

recomenda “a reforma do financiamento e da administração da educação, começando pela

redefinição da função do governo e pela busca de novas fontes de recursos” (BM, 1996).

Shiroma, Moraes e Evangelista (2011) afirmam que não há, neste documento,

nenhuma grande inovação frente ao que já estava sendo posto à discussão nos diversos

encontros e nos documentos de orientações para a educação nos países em desenvolvimento.

A recomendação girava em torno do foco nos resultados; a organização e/ou fortalecimento

de sistemas de avaliação; maior racionalização nos gastos sociais; maior articulação com o

setor privado na oferta de educação. (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA, 2011, p.,62).

Entretanto, embora as estratégias guardem similitudes, o discurso propalado na

Conferência de 1990 é mais elaborado no intuito de convencimento social do que os

documentos emanados do BM posteriormente, cujas orientações fortalecem as bases da
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reforma educacional nos países em desenvolvimento cujas economias dependiam de novos

empréstimos.

Ball (2002) aponta que a tendência de interpenetração neoliberal relaciona as políticas,

os governos e a educação em âmbito internacional. Baseado em estudo de Carter e O’Neill

(apud BALL, 2002), traçou alguns elementos fundamentais neste processo.

1. A melhoria da economia nacional por meio do fortalecimento dos vínculos entre
escolaridade, emprego, produtividade e comércio. 2. A melhoria do desempenho dos
estudantes nas habilidades e competências relacionadas ao emprego. 3. A obtenção
de um controle mais direto sobre o currículo e a avaliação. 4. A redução dos custos
da educação suportados pelos governos. 5. O aumento da participação da
comunidade local a partir de um papel mais direto na tomada de decisões
relacionadas com a escola e através da pressão popular por meio da livre-escolha de
mercado (BALL, 2002, p. 110).

É possível identificar que alguns dos dispositivos apontados na pesquisa de Carter e

O’Neill também são atuados no Brasil, com destaque para a importância da melhoria dos

scores educacionais através do controle do currículo e da avaliação13.

A educação ganha centralidade neste processo de desenvolvimento econômico-social

das nações, pelo ideário de que sua suposta melhoria traria avanços na economia e

produtividade, mas também, pelo fato de que os governos precisariam diminuir os gastos sob

sua responsabilidade, transferindo o seu oferecimento, mas conservando mecanismos de

avaliação e controle envolvendo, neste último, a participação popular como elemento de

pressão.

Tais influências ligadas à interpenetração neoliberal, conforme nos aponta Ball (2002),

compuseram o quadro que se desenhou no Brasil a partir do final da Ditadura Civil Militar.

As disputas que se desenrolaram a partir de então, possuem pontos observáveis em âmbito

nacional nos marcos legais, com destaque para a promulgação da Constituição Federal de

1988, a Reforma do Aparelho do Estado em 1995 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional de 1996.

2.4 Neoliberalismo e a Educação Brasileira: Constituição Federal, Reforma do Aparelho

do Estado e LDB

Os anos de 1990, como visto anteriormente, foram anos de uma mudança

paradigmática para o Brasil. O país acabara de sair de um longo período de ditadura civil-

13 A temática está ligada às políticas de accountability que serão desenvolvidas no capítulo III desta tese.
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militar e os ares democráticos, de participação social e de reorganização dos partidos políticos

e movimentos sindicais tinham grande presença no ideário popular.

Ao mesmo tempo, os tratados, consensos e orientações emanados dos organismos

multilaterais pressionavam a educação brasileira de forma intensa, embora não sem

resistência, em especial, no âmbito da crítica. Diversos autores (VIEIRA, 1995; FRIGOTTO

& CIAVATTA, 2003; GENTILI & SILVA, 2015; KRAWCZYK & VIEIRA, 2008; dentre

outros) elaboraram análises sobre a penetração de tal ideário na organização e gestão da

educação brasileira.

Traçado o panorama mundial do neoliberalismo e suas reformas, é importante pontuar

de que maneira tal ideário permeou a educação, tendo em vista que a ela não se aplicam

exatamente as leis de mercado, embora seja possível verificar os princípios mercadológicos e

do gerencialismo nas reformas do período.

As propostas para a educação pós ditadura, tanto em seu ideário quanto em sua

organização, começam a ser discutidas a partir da convocação do Congresso Nacional

Constituinte em 1987, dentro do qual, segundo Maria Francisca Pinheiro (1996), a seção da

educação foi uma das mais discutidas e disputadas.

No seio destas disputas, dois grupos de interesse atuavam fortemente no lobby aos

parlamentares. De um lado da disputa, o Fórum em Defesa da Escola Pública congregou

quinze entidades que, reunidas, traçaram um projeto convergente em relação ao texto que

deveria ser incluído na nova Constituição. Dentre os pontos principais, destaca-se a

consolidação da escola pública, laica e gratuita para todos, a coexistência de instituições

públicas e privadas de ensino e a destinação de recursos públicos, exclusivamente a

instituições públicas. (PINHEIRO, 1996).

Às posições do Fórum, porém, opuseram-se os grupos ligados ao ensino privado leigo

e religioso que, embora não tenham se configurado como um bloco único, convergiram em

torno de alguns pontos em comum. A Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino

(FENEM) reuniu os empresários leigos, ao passo que as instituições confessionais foram

representadas pela Associação de Educação Católica do Brasil (AEC) e pela Associação

Brasileira de Escolas Superiores Católicas (ABESC). As instituições comunitárias atuaram

através da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC). (CORBUCCI, et al,

2009).

A FENEM defendeu o maior percentual vinculado para a educação, mas militava pela

gratuidade somente para aqueles que comprovassem insuficiência financeira, e no que tange

aos ensinos de segundo e terceiro graus, os serviços educacionais deveriam ter como
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contrapartida a prestação de serviço de interesse público por parte dos beneficiários. A

entidade defendeu também a imunidade fiscal para as instituições de educação privadas e a

inclusão do ensino religioso no currículo. (PINHEIRO, 1996).

As escolas católicas representadas pela ABESC defendiam, além da inserção do

ensino religioso como disciplina obrigatória, a gratuidade do ensino de primeiro grau para

todos, mas no que tange aos ensinos de segundo e terceiro graus, a gratuidade seria dada

somente aos que provassem insuficiência de recursos. Também defendia subvenção do estado

às instituições privadas que investissem seu excedente em educação e que contribuíssem

relevantemente para o interesse público. (PINHEIRO, 1996).

Os grupos ligados às instituições filantrópicas e comunitárias defenderam a escola do

povo e colocaram como dever do Estado a destinação de recursos para instituições privadas

que buscassem soluções para os problemas sociais. (PINHEIRO, 1996).

Não foi à toa que a oposição entre os publicistas e privatistas deu-se, em grande

medida, em torno da destinação dos recursos da educação. Cunha (2001) relata que na década

de 1980, 70% das matrículas das instituições privadas de ensino de segundo grau – etapa que

mais interessava ao setor privado – era preenchida por bolsas de estudo pagas pelo Governo

ou pagas com recursos da restituição do salário educação. Dessa forma, representaria a

falência das instituições privadas a destinação exclusiva de recursos às instituições públicas.

O texto final aprovado pela Constituição de 1988 trouxe muitos avanços no que tange

ao alargamento dos direitos sociais. Quanto às disputas até aqui relatadas, os publicistas

garantiram a gratuidade da educação nas instituições oficiais para todos e todas – dispositivo

presente pela primeira vez nas constituições brasileiras. Os setores privados venceram no que

diz respeito aos recursos, tendo a CF garantido a legalidade da concessão de bolsas de estudos

quando não houver disponibilidade na rede pública e no dispositivo que regula o salário

educação, que permite a dedução da contribuição sobre o investimento em educação de

funcionários e dependentes. (MONLEVADE, 2000).

Para além da disputa público versus privado, no que tange à destinação dos recursos

públicos, alguns outros pontos merecem destaque. O primeiro e mais importante deles é a

inclusão da educação como o primeiro no rol dos direitos sociais (art. 6º) colocando como

obrigatório o ensino fundamental, dando a essa obrigatoriedade o status de Direito Público

Subjetivo14. Tal dispositivo marcaria a tônica dos anos de 1990 em relação à universalização

14 o direito público subjetivo confere ao indivíduo a possibilidade de transformar a norma geral e abstrata contida
num determinado ordenamento jurídico em algo que possua como próprio. A maneira de fazê-lo é acionando as
normas jurídicas (direito objetivo) e transformando-as em seu direito (direito subjetivo).
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do ensino fundamental, tendo em vista, que a partir de então, o ensino fundamental tornara-se

direito inalienável dos meninos e meninas nessa etapa de ensino.

Os dados estatísticos do período demonstram a necessidade da ênfase dada às

matrículas e à “erradicação” do analfabetismo. Segundo dados do Censo Escolar15, em 1980 a

taxa líquida de matrículas no ensino fundamental girava em torno dos 80%. Ou seja, 2 em

cada 10 crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Em 1986, 7 milhões de crianças dessa

faixa etária ainda estavam excluídas do sistema escolar e 26% da população era analfabeta

(MELLO, 1996).

Outro elemento inovador da Carta Magna de 88, incluído pela primeira vez na história

brasileira, foi o princípio da gestão democrática do ensino público como norteador da

educação pública nacional. É importante ressaltar, que embora o princípio refira-se apenas às

escolas públicas, permitindo, portanto, práticas antidemocráticas no interior das instituições

privadas, e que somente a inclusão do dispositivo na legislação não garanta a construção e

reconstrução da democracia no interior das escolas, a menção a esse princípio foi um avanço

importante que tendeu, minimamente, ao fomento desta discussão nos âmbitos das redes

públicas de ensino.

De acordo com Amaral (2016), ao instituir a gestão democrática do ensino público, o

documento legal previu a inserção da sociedade civil no cenário, dessa vez, não mais como

coadjuvante do processo de formação histórico-política do país, mas como protagonista o que

importa, necessariamente, a participação de todos os envolvidos na escola pública. A chamada

Constituição Cidadã, em última instância marca um período de busca pela democratização da

escola pública, não só no que tange ao acesso, mas também na democratização em sua gestão

e na destinação de recursos para que a escola pública, de fato, cumpra seu papel.

No entanto, como nenhum processo político se dá sem as contradições e disputas a ele

inerente, é preciso reconhecer que, no contexto analisado, havia dois projetos antagônicos em

sua essência – um progressista e outro defensor do Estado mínimo - que se enfrentavam no

nível discursivo e simbólico. Tais projetos derivaram nacionalmente em políticas híbridas, ou

seja, nem completamente neoliberais nem completamente democratizantes e participativas.

(DAGNINO, 2004).

O interessante é notar que o direito público subjetivo configura-se como um instrumento jurídico de controle da
atuação do poder estatal, pois permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve.
(DUARTE, 2004. p. 113)
15 IBGE. Disponível em: <https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=SEE17>. Acesso em
15/01/2020
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É nesse contexto de embates e disputas sobre o papel do Estado frente à educação, que

se dão também as discussões acerca de uma nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação

Nacional. A tramitação da lei da educação iniciou-se ainda em 1988, com a apresentação do

Projeto de Lei (PL) nº 1.258/88.

O PL apresentado pelo Deputado Octavio Eliseo foi construído a partir de uma

proposta derivada das Conferências Brasileiras de Educação (CBE). Escrita por Dermeval

Saviani, a proposta levava em consideração as discussões travadas nas conferências e os

anseios da sociedade em relação aos rumos que a educação brasileira deveria tomar. Nesse

contexto tinham centralidade na proposta a instituição de um Sistema Nacional de Educação

(SNE), a destinação de recursos públicos para as escolas públicas e o reforço da

responsabilidade do Estado com a educação. (BOLLMANN & AGUIAR, 2017).

O Projeto foi encaminhado para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados

que institui um grupo de trabalho, cujo coordenador foi o, então Deputado, Florestan

Fernandes. O Grupo de Trabalho (GT) privilegiou a consulta à sociedade civil organizada

para embasar seus trabalhos.

É importante ressaltar, que tanto o autor do texto que deu origem ao Projeto de Lei,

quanto o coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados que analisou o PL são

intelectuais de grande envergadura no cenário educacional brasileiro e historicamente ligados

aos setores progressistas. (BRZEZINSKI, 2010).

Os maiores embates da LDB em sua tramitação remontam, em sua primeira fase, as

disputas ocorridas na Seção de Educação da CF: publicistas e privatistas através de suas

representações citadas anteriormente.

Na esteira de maior participação da sociedade civil presente no ethos democrático, em

que se inscreve o Brasil após o fim da Ditadura, a Comissão de Educação promoveu mais de

40 audiências públicas nas quais foram ouvidos representantes de classes, intelectuais,

entidades científicas e dirigentes de entidades diversas ligadas à educação.

Com esse procedimento pode-se afirmar que o grupo de legisladores sai do âmbito
político-partidário, mais próximo da sociedade política, na medida em que procura
atuar de forma a que a elaboração da lei de ensino não se limite a um número restrito
de parlamentares, mas sim que a sociedade civil tome conhecimento e manifeste-se,
apresentando as suas reivindicações (OLIVEIRA, 1997, p. 818).

A ideia, era nos primeiros anos de tramitação, aumentar a participação da sociedade

civil organizada no processo legislativo, porém, com novas eleições, essa configuração se

modifica e o Governo Collor assume uma posição favorável à democracia representativa

como forma de participação. O Executivo exerce influência através do Ministro da Educação,
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que afirma que o projeto é corporativista e detalhista, o que contraria a lógica neoliberal de

flexibilização no oferecimento dos serviços públicos sociais. (OLIVEIRA, 1997).

Krawczyk e Vieira (2008) apontam que os impasses travados ao longo da tramitação

da LDB foram superados a partir da intervenção do executivo no congresso, tendo saído

vencedor o projeto que contou com “o apoio de organismo internacionais, de alguns governos

estaduais e municipais, alinhados com o executivo e dos proprietários de escolas privadas.” (p.

51).

Desta maneira, após diversas manobras regimentais e duas mudanças no executivo, o

projeto gestado nas Conferências Brasileiras de Educação foi definitivamente arquivado,

dando lugar a um substitutivo elaborado por Darcy Ribeiro. O executivo, neste momento,

passa a liderar e monitorar a tramitação retirando, paulatinamente a legitimidade e

participação das entidades, em especial, do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública

(FNDEP) 16. Dessa maneira, o projeto foi aprovado em dezembro de 1996. (BRZEZINSKI,

2010).

Enfim, perde-se um trabalho desenvolvido de forma democrática e aprova-se um
substitutivo, que define a sociedade política como autoridade educacional, inserido
no quadro da política educacional brasileira calcada no projeto neoliberal de Estado,
cujos princípios são veiculados, entre outros, pelo Banco Mundial. (OLIVEIRA,
1997. p. 824).

Fato interessante a ser destacado, que o texto enviado para a sanção presidencial foi

mantido sem vetos, o que segundo Saviani (2003) é fato raro na história brasileira. O autor

atribui a ausência de vetos por ter sido o projeto da nova LDB construído em uma parceria do

Senador Darcy Ribeiro e o Ministério da Educação, eliminando parte da discussão ocorrida

entre a sociedade civil organizada, entidades científicas, entidades de classe e parlamentares.

A Lei nº 9394/96 refletiu em seu texto final o hibridismo decorrente de uma

tramitação longa e difícil. Carneiro (2015) destaca que embora o executivo tenha exercido

controle na construção e aprovação da lei, o “conjunto de forças e iniciativas de mobilização

política contribuiu, significativamente, para conter o alargamento de deformações no texto” (p.

42).

É perceptível, na análise do processo de construção, tanto da Constituição Federal de

1988 quanto da LDB de 1996, que houve uma correlação de forças posicionadas em dois

blocos de poder distintos e antagônicos, a saber:

16O FNDEP foi “criado no ano de 1986, na IV CBE, inicialmente nomeado como Fórum Nacional pela
Constituinte, tinha o objetivo de aglutinar forças em defesa da educação pública no bojo do processo constituinte
(1986-1988). Naquele momento, o Fórum era composto por 15 organizações do campo
sindical, estudantil, acadêmico-científico e de classe” (BOOLMANN e AGUIAR, 2017)
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o projeto originário das lutas pela democratização do país, que daria continuidade às
conquistas presentes na CF 88, e o projeto consolidado no contexto das tendências
internacionais, que se apresentava como inovador e capaz de trazer modernidade
para o país. (KRAWCZYK & VIEIRA, 2008, p. 51)

Não se pode afirmar, categoricamente, a vitória de um bloco sobre outro, tendo em

vista que, no que tange ao que aqui foi analisado, houve ganhos e perdas de ambos os lados.

Pode-se afirmar, no entanto, que o cenário que se coloca ao longo dos anos de 1990 no Brasil

abriu espaço para o surgimento de novos atores, novos discursos e novas políticas

educacionais. Seus textos políticos são inegavelmente influenciados pelos documentos e

consensos internacionais, mas ao mesmo tempo, incorporam neste constructo, as resistências

e anuências das ações dos movimentos e entidades das mais diversas matizes ideológicas e

políticas.

Nesse bojo de embates entre propostas progressistas e privatistas, em busca de um

projeto que tivesse um “mínimo razoável de legitimidade e aceitação social”, os setores

ligados aos projetos neoliberais impõem “um linguajar, que ideologicamente, leve a uma

forma fetichizada e reificada de visão da realidade, ocultando o verdadeiro sentido das

reformas e mostrando-as como “vontade popular” (MONTAÑO, 2014, p. 23).

A reforma do Estado inaugurada por Bresser-Pereira, neste sentido, se utiliza de

termos como democracia, participação da sociedade civil, justiça social, responsabilidade

social, dentre outros, historicamente utilizados por setores progressistas induzindo a

legitimação da sociedade em torno de objetivos conservadores.

Embora a reforma do Estado, em nível nacional, tenha iniciado-se com a Constituição

Federal, os anos de 1990, em especial no governo FHC, trazem uma maior incidência da nova

gestão pública na organização do aparelho estatal. (GARCIA; ADRIÃO; BORGHI. 2009).

Discursivamente, a reforma da organização do Estado a que se propôs o Governo FHC

colocava-se como a solução para os problemas de eficiência dos serviços públicos sociais a

partir de uma nova lógica que incluía alguns novos atores nas políticas públicas brasileiras,

propagando a melhoria da qualidade do serviço prestado à população pela via do mercado. Ao

modificar a maneira como se administra a oferta de serviços, a reforma gerencial

(1) torna os gerentes dos serviços responsáveis por resultados, ao invés de
obrigados a seguir regulamentos rígidos; (2) premia os servidores por bons
resultados e os pune pelos maus; (3) realiza serviços que envolvem poder de Estado
através de agências executivas e reguladoras; e – o que é mais importante – (4)
mantém o consumo coletivo e gratuito, mas transfere a oferta dos serviços sociais
e científicos para organizações sociais, ou seja, para provedores públicos não
estatais que recebem recursos do Estado e são controlados através de contrato de
gestão. Através dessas quatro características – principalmente da última – o poder
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público garante os direitos sociais, mas transfere sua provisão ou oferta para
organizações quase estatais que são as organizações sociais. (BRESSER-PEREIRA,
2010 p. 115. Grifos meus).

No caso da educação, o Estado conserva sua prerrogativa de regulação e avaliação,

mas desvencilhar-se-ia da execução através do processo de “publicização”, que, nas palavras

do Plano Diretor, significa 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”

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

Neste contexto, a educação foi definida enquanto um “serviço não exclusivo do

Estado” que

Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras organizações
públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de
Estado. Este, entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos
humanos fundamentais, como os da educação e da saúde, ou porque possuem
“economias externas” relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem
ser apropriados por esses serviços através do mercado. As economias produzidas
imediatamente se espalham para o resto da sociedade, não podendo ser
transformadas em lucros. São exemplos deste setor: as universidades, os hospitais,
os centros de pesquisa e os museus (BRASIL, 1995, p. 41-42).

Os serviços denominados públicos não estatais dissociam o Estado e a execução do

serviço público, repassando-os para Organizações Sociais (OSs) ou Organizações Sociais de

Interesse Público (OSCIPs)17, através de contratos de gestão ou parcerias público-privadas.

Tais contratos permitiriam, segundo seu discurso, uma maior flexibilização dos serviços.

Segundo tal discurso, por exemplo, ao contratar um seguro residencial, um

consumidor comum, em geral, parte da ideia de que aquele a ser escolhido deve reunir o

melhor preço frente ao serviço a ser contratado, levando em consideração a qualidade.

Pesquisa-se as empresas que oferecem tal serviço, mede-se vantagens em cada uma delas,

negocia-se o preço a ser cobrado e as formas de pagamento e escolhe-se a empresa que lhe der

maiores vantagens. Após contratado, caso a empresa não cumpra aquilo a que se propôs, é

possível anular o contrato ou, até mesmo, quando da sua renovação, escolher uma outra

empresa para a prestação daquele serviço.

17 Organização social (OS) e Organização Social de Interesse Público “são títulos concedidos a pessoas jurídicas
de direito privado, devidamente constituídas, em forma de associações e fundações privadas, nos termos da
legislação civil, os quais permitem a concessão de benefícios às entidades qualificadas, via subvenções, auxílios,
convênios, contratos de gestão, termos de parceria.” (VIOLIN, 2002. p. 195).
A principal diferença entre os títulos é que “O modelo OS deveria ser aplicado para aqueles serviços já prestados
pelo Estado, em que se requer maior flexibilidade e agilidade de gestão, o modelo Oscip serve para as entidades
que já desempenham serviços públicos ou de interesse coletivo, e que o Estado resolve apoiar ou fomentar.”
(ALCOFORADO, 2010. p. 49)
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Com o serviço público oferecido pelo Estado, ao contrário de uma empresa privada,

não seria factível que o serviço mal prestado fosse substituído e, com a certeza de sempre

haver clientes, a qualidade do serviço seria prejudicada pela falta de concorrência.

Porém, no que tange à educação pública, tendo em vista que esta não contém os

elementos necessários à constituição de um mercado perfeito, algumas das premissas que

tecem a lógica do mercado capitalista não poderiam ser aplicadas. Assim, alguns aspectos são

inseridos em tal lógica e outros não. A ideia de quase mercado é assim denominada: se por

um lado

são mercados porque substituem o monopólio dos fornecedores do Estado por uma
diversidade de fornecedores independentes e competitivos; [por outro] são quase
porque diferem dos mercados convencionais em aspectos importantes. Assim, por
exemplo, as organizações competem por clientes, mas não visam necessariamente à
maximização de seus lucros; o poder de compra dos consumidores não é
necessariamente expresso em termos monetários e, em alguns casos, os
consumidores delegam a certos agentes a sua representação no mercado (AFONSO,
1999. p. 143).

Adrião e Peroni (2007) afirmam que, levando-se em conta que as políticas sociais

(dentre elas a educação) não eram parte integrante do núcleo estratégico do Estado e, portanto,

não eram tidas como atividades exclusivas, os adeptos do ideário da Terceira Via (inclusive

Bresser Pereira) “incidiram sobre a reformulação do padrão de oferta existente para as

políticas sociais” (p. 256), tanto via adoção de quase-mercados, quanto via deslocamento para

a sociedade da responsabilidade sobre a execução de tais políticas. “Em síntese: um choque de

mercado no interior do Estado, ajuste necessário àquelas esferas da ação estatal que, por sua

natureza, não poderiam ser diretamente privatizadas.” (PERONI, 2007). Desta maneira,

Atrela-se a viabilidade da reforma gerencial ao desempenho das organizações da
sociedade civil de um duplo papel, ou seja: prover serviços sociais e científicos em
bases competitivas e exercer o controle social. Nessa direção, cabe ao Estado
transferir ao setor público não estatal (ou setor não-lucrativo) a execução de serviços
sociais e científicos (escolas, hospitais, institutos de pesquisa), mantendo, no entanto,
o seu papel social democrata de principal provedor de fundos (financiamento) para
essas atividades. (PERONI, 2009. p. 767).

Assim, o documento propõe a modificação da qualidade das ações da sociedade civil

frente às políticas e a fornece a possibilidade de executar serviços públicos na forma de

terceiro setor, este último concebido enquanto autônomo, neutro, solidário e altruísta.

(PERONI, 2009. p. 767).

O PDRAE reúne características neoliberais (quando propõe as privatizações como

parte de suas estratégias) e as conjuga com as características da terceira via (ao propor a

publicização), deixando no documento, pontos obscuros que levam à conclusão de que “o
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Estado está querendo passar para a sociedade tarefas que deveriam ser suas, principalmente,

no âmbito de políticas sociais”. (PERONI, 2003. p. 63 ).

Por último, deve-se salientar que é deslocado, na letra da Reforma do Estado, o

significado da cidadania a partir da ideia de cidadão-cliente que, se inserida nas “leis de

mercado, não inclui[ria] todos os cidadãos, pois, os clientes dos serviços do Estado serão [iam]

apenas os contemplados pelo núcleo estratégico e por atividades exclusivas.” (PERONI, 1997.

p. 68).

2.5 Neoliberalismo de Terceira Via

No contexto neoliberal, um novo discurso emerge da tentativa de responder à crise e

aos resultados negativos, que as economias de Estado mínimo começavam a apontar. Era

necessário, para o novo discurso, reorganizar as ações e interações entre o Estado, o mercado

e a sociedade civil. Nessa nova organização, ganha centralidade a proposta da Terceira Via

que se intitulou enquanto uma alternativa entre o neoliberalismo e a social democracia,

congregando as benesses que cada tipo de posicionamento político-ideológico oferecia à

sociedade. (GROPPO; MARTINS, 2011; NEVES, 2011).

É importante salientar, que compreendendo que a Teceira Via “mantém as premissas

básicas do neoliberalismo em associação aos elementos centrais do reformismo social-

democrata” (LIMA; MARTINS, 2005. p. 43), nesta tese, utiliza-se, por vezes, a expressão

‘neoliberalismo de terceira via’18.

Na tentativa de superar a sua crise, o capitalismo estabeleceu algumas estratégias,
como o neoliberalismo, a globalização financeira e produtiva, a reestruturação
produtiva e a Terceira Via, que acabaram redefinindo as fronteiras entre o público e
o privado. (PERONI, 2013. p. 3).

No presente trabalho, defende-se a ideia de que, embora guarde em seu cabedal

ideológico características neoliberais incompatíveis com proposições social-democratas, a

proposta para a educação brasileira que emergiu nos anos de 1990, em especial naquelas

constantes do Plano Diretor de 1995, mais se aproximam das propostas do neoliberalismo de

Terceira Via do que do neoliberalismo propagado pela Sociedade de Mont Pèlerin. Tal

inferência se dá, conforme ver-se-á a seguir, pelas similitudes entre as propostas, mas não

18 “O neoliberalismo de terceira via é uma expressão cunhada pelo Coletivo de Estudos de Política Educacional
da Fiocruz para assinalar a diferenciação entre o neoliberalismo ortodoxo e sua redefinição pensada por
GIDDENS (1996, 2001a e 2001b)” (GUIOT, 2010. p. 288)
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afasta a influência de mecanismos de penetração do ideário neoliberalizante na educação

brasileira, em especial no que tange ao seu gerenciamento.

Neste sentido, é necessário que sejam aqui explicitadas e analisadas as bases

conceituais das políticas de Terceira Via, seus focos principais e as críticas a ela apregoadas,

assim como as políticas caudatárias de tal ideário na educação nacional.

“A Terceira Via surge quando o Novo Trabalhismo se apresenta como uma

alternativa ao Neoliberalismo de Thatcher e também à antiga social democracia” (PERONI;

CAETANO, 2012. p. 59), tendo como um dos principais intelectuais o sociólogo inglês

Anthony Giddens que, em 1998, lança, com grande sucesso, a publicação The Third Way, que

intencionava traçar linhas gerais sobre a nova política em tempos de mundo globalizado.

É importante ressaltar, no entanto, que o termo terceira via foi utilizado em vários

momentos da história, tanto pelos setores progressistas quanto por conservadores

apresentando, portanto, diferenças em seu sentido. Chauí (1999) destaca que o termo tem

origem no fascismo que buscava um projeto social, político e econômico, que se diferenciasse

do comunismo e do liberalismo. Mais tarde foi utilizado também por Perón, ajudando a

consolidar o Peronismo na Argentina. Importa, entretanto, para o objeto desta tese a

conformação ideológica trazida por Giddens (1999), que ganhou destaque nos últimos anos

com a utilização do termo pelo presidente americano Bill Clinton (1993 – 2001) e pelo

primeiro ministro inglês Tony Blair (1997-2007) (CHAUÍ, 1999).

Por sua importância na delimitação do ideário da Terceira Via e por sua massiva

utilização por acadêmicos e políticos, o livro de Giddens (1999) será a fonte utilizada neste

trabalho como forma de explicitação e base para as análises que se farão posteriormente

acerca da temática.

Giddens (1999) anuncia a falência do Welfare State e do comunismo (definidos como

a esquerda) e o fracasso do liberalismo e do neoliberalismo (identificados como a direita)

como sistemas autossustentáveis. Dessa maneira, enfatiza uma nova forma de organização da

sociedade. A Terceira Via, nas palavras do autor,

se refere a uma estrutura de pensamento e de prática política que visa a adaptar a
social-democracia a um mundo que se transformou fundamentalmente ao longo das
duas ou três últimas décadas. É uma terceira via no sentido de que é uma tentativa
de transcender tanto a social-democracia do velho estilo quanto o neoliberalismo
(GIDDENS, 1999, p. 36).

A velha esquerda (social-democracia clássica), na perspectiva do autor, baseia-se em:

envolvimento difuso do Estado na vida social; domínio da sociedade civil pelo coletivismo;

administração keynesiana da demanda somada ao corporativismo; papéis restritos para os
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mercados: a economia mista ou social; pleno emprego; forte igualitarismo; welfare state

abrangente, protegendo os cidadãos “do berço ao túmulo”; modernização linear; baixa

consciência ecológica; internacionalismo; pertencimento ao mundo bipolar. (GIDDENS, 1999)

As bases do neoliberalismo, segundo o autor, são governo mínimo; sociedade civil

autônoma; fundamentalismo de mercado; autoritarismo moral, somado a forte individualismo

econômico; mercado de trabalho de depura como qualquer outro; aceitação da desigualdade;

nacionalismo tradicional; welfare state como uma rede de segurança; modernização linear;

baixa consciência ecológica; teoria realista da ordem internacional; pertence ao mundo bipolar.

(GIDDENS, 1999)

Embora Giddens (1999) admita que a generalização, tanto da social democracia

clássica quanto do neoliberalismo, seja indevida, afirma que é preciso generalizar para que se

possa evidenciar os contrastes existentes entre os dois sistemas para que possa, através do

ideário da Terceira Via, superar suas limitações.

A política de Terceira Via transcenderia a esta dualidade construída ao longo dos anos

e traria uma nova sociabilidade na qual direita e esquerda são suplantados em prol do bem

comum. Giddens (1999) coloca, entretanto, que a política de terceira via é uma política

derivada da social democracia clássica, mas que rompe com aquele sistema, tal como fez a

social democracia ao romper com o socialismo.

Giddens (1999) aponta como um dos dilemas frente ao futuro da social-democracia a

questão da globalização cuja definição está para além da globalização somente da economia,

mas enraizada na transformação do tempo e espaço em nossas vidas. Afirma que, em virtude

da queda de barreiras (com as telecomunicações e tecnologias), tem-se modificado o formato

dos Estados-nações criando demandas e possibilidades. Afirma ainda que “as nações

conservam [...] considerável poder governamental, econômico e cultural sobre seus cidadãos”,

mas esses poderes só poderão ser manipulados com a colaboração de outras nações e com

grupos transnacionais. Assim, Giddens coloca que é preciso se falar menos em Governo e

mais em Governação da qual fazem parte, inclusive, Organizações não Governamentais.

(GIDDENS, 1999, p. 42-43).

Por fim, o autor coloca que “A globalização, em suma, é uma complexa variedade de

processos, movidos por uma mistura de influências políticas e econômicas. [...] tomada como

um todo, a globalização está transformando as sociedades em que vivemos”. (GIDDENS,

1999, p. 43).

Embora não veja a globalização (de amplo espectro conforme define) como um mal

em si mesmo, a política de Terceira Via, segundo Giddens (1999), atenta para as
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possibilidades destrutivas da globalização econômica pura e que às suas consequências deve-

se sempre ter atenção buscando preservar a justiça social.

O autor coloca que um slogan especial para a nova política poderia ser “não há direitos

sem responsabilidades” (GIDDENS, 1999, p. 58), apontando para que o tratamento dos

direitos sociais como exigências institucionais seja substituído pela obrigação de se fazer algo

em troca dos benefícios a que tiver direito. Mas tal obrigação deve estar ancorada em um

princípio ético, evitando assim, que a mesma recaia sempre sobre os mais necessitados.

Quanto à questão democrática, Giddens afirma que a única “rota para o

estabelecimento da autoridade é a via democrática” (GIDDENS, 1999, p. 76). Propõe, então,

uma reforma do Estado e do governo como um princípio que balizaria a política de terceira

via, tendo como instrumento “um processo de aprofundamento e ampliação da democracia”

através de possíveis parcerias com instituições da sociedade civil19 no intuito de “fomentar a

renovação e o desenvolvimento da comunidade”. (GIDDENS, 1999, p. 79).

Para tanto, continua o autor, é preciso democratizar a democracia através de algumas

premissas fundamentais com relação ao Estado como a descentralização, a reforma

constitucional dirigida para maior transparência e abertura, a elevação da eficiência

administrativa, o estabelecimento de contatos mais diretos entre governos e cidadãos e o

desenvolvimento da capacidade de administrar riscos.

Nesse sentido, é fundamental o fortalecimento daquilo que o autor nomeia renovação

da sociedade civil, que inclui, dentre outras medidas, o envolvimento do terceiro setor, a

parceria entre governo e sociedade civil e o aproveitamento da iniciativa local, tendo como

consequência o aumento da atividade cívica.

No que tange à educação, Anthony Giddens afirma que “educação e treinamento

tornaram-se o novo mantra para os políticos social-democratas [...] a necessidade de melhores

qualificações educacionais e de treinamento em habilidades é evidente na maioria dos países

industrializados, particularmente, no que diz respeito aos grupos mais pobres.” (GIDDENS,

1999, p.119). Entretanto, o autor nega a fantasia de que a educação poderia reduzir a

desigualdade de forma direta.

Às proposições de Giddens, houve reação negativa tanto dos setores progressistas

quanto dos conservadores. Enquanto os primeiros acusam a política de Terceira Via de uma

reforma do neoliberalismo em busca de legitimação social, os segundos afirmam que ela

consiste em um socialismo disfarçado.

19 O autor define tal parceria como “economia mista” (p. 79)
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Lima e Martins (2005) afirmam que a Terceira Via propõe uma agenda política e

econômica dentro dos limites do capitalismo que mantém conceitos fundamentais das

estratégias neoliberais associadas a outros social-democratas. Os autores afirmam que,

embora este novo projeto social critique fortemente os fundamentos neoliberais,

o conteúdo desta crítica é frágil e de certa forma comprometido com o próprio
objeto da crítica, na medida em que a Terceira Via considera que algumas políticas
de cunho neoliberal que orientaram a modernização do Estado foram atos
necessários de modernização, identificando como problema o fato de que, ao lado
destas medidas, o social foi desconsiderado, o que ameaçou seriamente a coesão
social (LIMA; MARTINS, p. 45).

Por outro lado, a política de Terceira Via também critica o socialismo e a social-

democracia europeia ao enfatizar que ao homem não é possível “definir os rumos da história”

(LIMA; MARTINS, 2005), tendo em vista que o mundo e suas incertezas e perturbações se

impõem ao controle humano. Nesse sentido, apontam que o projeto da Terceira Via coloca o

arranjo capitalista como imutável, independente da vontade do homem, que seria nesse

sentido, refém de acontecimentos imprevisíveis, imersos em um mundo que se modifica

constantemente em esfera global.

Gohn (1999) afirma que, no que tange à globalização, há o deslocamento de um

sistema de desigualdade social, até então vigente para uma sociedade de exclusão social, na

qual “as lutas sociais relevantes serão pela inclusão social de setores sociais, que antes eram

excluídos por estarem em desigualdade socioeconômica e que agora estão excluídos, também,

por suas desigualdades socioculturais (dadas pelo sistema educacional, pela raça, etnia, sexo

etc)” (p. 02). As políticas públicas sociais, nesse sentido, focalizam-se em determinados

grupos de excluídos, deixando seu caráter universalizante e enfatizando um caráter

particularista.

Montaño (2008) afirma que um dos pilares fundamentais do discurso da política de

Terceira Via consiste, exatamente, na conformação das consciências em direção a uma

fragmentação da sociedade em três setores, sendo o primeiro setor no qual estaria localizado o

“Estado, a esfera pública, da política”; o segundo setor no qual se localiza o “mercado, a

esfera privada, das atividades econômicas entre as empresas e demais agentes econômicos” e

o terceiro setor como o lugar da “sociedade civil, a esfera pública não-estatal” (MONTAÑO,

2008, p. 38).

Quanto à definição dos setores da sociedade, há certa imprecisão sobre a definição do

que significa o terceiro setor que se insere como um novo ator social, que substitui e supera,

segundo Gohn (1999), o papel que outrora exerceram os movimentos sociais.
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Vários autores (PERONI, 2005; MONTAÑO, 2008; NEVES, PERONI & SILVA,

2013) criticam a segmentação da sociedade em setores estanques, enfatizando que tanto do

Estado quanto do Mercado participam a sociedade civil. No ideário da Terceira Via, a

conformação ideológica que se quer formar enfatiza a falsa ideia de que vivemos em uma

sociedade que superou a luta de classes, se constituindo em uma sociedade sem inimigos na

qual a polarização entre os setores à direita ou à esquerda perdem a oposição.

Fernandes (1994) designa os setores da sociedade em relação a seus agentes e seus fins.

Em sua percepção há quatro setores em ação dentre os quais a corrupção é apontada, ainda

que seja vista pelo autor como uma distorção, como uma categoria. Sob nossa perspectiva,

embora o suposto quarto setor não possa, sob nenhuma hipótese ser caracterizado como setor,

reflete a sociedade em seus desvios.

Tabela 1: Segmentação dos setores da sociedade

AGENTES FINS SETOR

Privados Privados Mercado

Públicos Públicos Estado

Privados Públicos Terceiro setor

Públicos Privados (corrupção)
Fonte: FERNANDES, 1994, p. 21

Desta maneira, é apresentado à sociedade um primeiro setor composto por agentes

públicos com interesses públicos que caracterizaria o Estado, um Segundo Setor carcaterizado

como Mercado, que abrangeria em seu interior os agentes privados com interesses privados e

um terceiro no qual agentes privados tem interesses públicos que colocam-se politicamente

neutros e capazes de mediar os conflitos entre os interesses públicos e privados. (MONTAÑO,

2008).

Refuta-se, neste trabalho, tal caracterização que representa ponto nodal do ideário da

Terceira Via por sua simplificação e inflexibilidade dos conceitos de Estado e Mercado

preconizados. As categorias estanques, conforme postas por Antunes, ignoram as relações de

interpenetração, interesses, influências e disputas entre os poderes que compõem

indelevelmente o Estado Capitalista.

A caracterização das entidades que compõem o terceiro setor foi definida também no

IV Encontro Ibero-Americano do Terceiro Setor (1998) como “entidades privadas, não
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governamentais, sem fins lucrativos, autogovernadas, de associação voluntária” (ACCOTO &

MANZUR, 2000 apud MONTAÑO, 2010, p. 55).

É possível observar que, embora guardem alguma distorção entre si, as análises e

definições sobre as entidades pertencentes ao terceiro setor possuem um ponto em comum,

qual seja, a grande diversidade ideológica (e que em alguns casos chega até mesmo à

oposição) das entidades que comporiam o referido setor.

Para alguns, apenas incluem as organizações formais; para outros, contam até as
atividades informais, individuais, ad hoc; para alguns outros, as fundações
empresariais seriam excluídas; em outros casos, os sindicatos, os movimentos
políticos insurgentes, as seitas etc. ora são considerados pertencentes, ora são
excluídos do conceito. (MONTAÑO, 2010, p. 55).

Dessa maneira, é possível que, em algumas interpretações, fundações ligadas ao

grande capital (como a Fundação Itaú Social, a Fundação Roberto Marinho, o Movimento

Todos Pela Educação e a FIESP) estejam reunidas em uma mesma categoria com o

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, às iniciativas individuais (como centros sociais

utilizados por políticos em seus currais eleitorais), às creches comunitárias, dentre outros

(SILVA, 2011).

Outra fragilidade ligada ao terceiro setor vem vinculada ao seu caráter não

governamental e de gestão independente. Tendo em vista que grande parte das entidades e

projetos do terceiro setor são financiados com recursos públicos através de parcerias,

contratos de gestão e isenções fiscais, há uma relação estreita entre o primeiro e o terceiro

setor.

Isto ocorre quando, ao selecionar determinados projetos ou entidades em detrimento

de outras, o poder público reserva para si a prerrogativa de delinear as bases dos projetos que

serão postos à disposição da sociedade e quais não serão. Os projetos de entidades que

contrariam as bases ideológicas do governo vigente, nesse sentido, tendem a ser por ele

preteridos.

O Neoliberalismo e o projeto de Terceira Via possuem em comum o diagnóstico da

crise. Para ambos, o Estado está em crise e para superá-la é necessário reduzir e otimizar

gastos através da diminuição da máquina estatal. Em ambos também são redefinidos o papel

do Estado, que repassa para a sociedade civil a responsabilidade da execução das políticas

públicas sociais, os primeiros através da privatização e os segundos através da publicização. O

papel do Estado regulador e avaliador também é enfatizado em ambas as proposições de

organização societal, assim como a reconfiguração de sua relação com a sociedade civil, esses
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últimos entrando em conflito em seu papel de controle social passando a ser o executor das

políticas públicas sociais. (PERONI, 2008; ADRIÃO & PERONI, 2013).

Segundo Martins e Groppo (2010), o projeto da Terceira Via pauta-se em um Estado

que deve combater os problemas sociais, mas se diferenciando do Estado de Bem Estar Social,

a intervenção se daria através de parcerias com entidades da sociedade civil, do incentivo ao

desenvolvimento econômico e de uma “função pedagógica” buscando “estimular os

indivíduos a agir antes e independentemente do Estado”. Esta última função se daria através

da educação que focalizaria suas ações na criação de uma consciência “responsável e ativa

diante das vicissitudes do mundo capitalista instável e conturbado” (MARTINS & GROPPO,

2010, p. 98-99).

É neste contexto de inserção de uma nova organização social, em que a sociedade civil

é instada à participação, que o empresariado encontra o espaço propício para intervir mais

ativamente nas políticas públicas de educação, não mais apenas na arena de disputas

ideológicas, mas também, na execução das políticas em si.

Tais políticas podem estar a serviço tanto daqueles que delas necessitam quanto, a

depender da correlação de forças no âmbito em que se insere, podem acarretar ainda maior

exclusão. Elas tendem, no novo arranjo social, a ser gerenciadas pelas “novas parcerias entre

o Estado e a comunidade organizada, no setor público não-estatal, lócus dos novos espaços de

negociação e de conflito social [...]”. (GOHN, 1999, p. 03).

Nesse sentido, a Terceira Via não seria um bloco monolítico no seio do qual estariam

localizados todos os partidos da social-democracia, mas haveria nesse diapasão, várias formas

de materialização desse ideário. Merkel (2007) identificou pelo menos quatro delas: uma com

centralidade no mercado capitaneada pelo Novo Trabalhismo Inglês, a segunda ainda voltada

para o mercado, mas com vistas ao consenso, identificada com os sociais democratas

holandeses, uma terceira que se aproxima do estado de bem estar social reformatado como na

Suécia e uma via estatista liderada pelo Partido Socialista Francês. Para a autora, o ponto de

convergência estaria ancorado na conciliação entre os princípios liberais de igualdade de

oportunidades e uma forma de “comunitarismo” (MERKEL, 2007, p. 87), que evitaria os

efeitos de uma individualização da sociedade.

Considerando que a Terceira Via busca dissimular com valores caros aos progressistas

sua intenção de fortalecer o capital, considera-se nesta tese a Terceira Via como “o núcleo

duro da materialidade capitalista, acrescido dos valores socialistas: o bolo é o mercado; a

cobertura confeitada são os valores socialistas” (CHAUÍ, 1999, s/p).
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Neves (2005) afirma ainda, que “Terceira Via e a doutrina liberal compartilham os

mesmos princípios” e enfatiza o discurso propagado pela primeira ao encontro do que postula

o segundo, no que tange à promoção do “espírito empreendedor” e o rompimento com “a

cultura da dependência criada pelo Estado de bem-estar social e suas políticas sociais

universais” (p. 57).

Em concordância com Peroni (2012), considera-se que a terceira via e neoliberalismo,

embora com princípios similares em alguns pontos, são estratégias do capital para lidar com

sua crise estrutural e a queda nas taxas de lucro. É importante, no entanto, “visualizar alguns

pontos chave das suas teorias, para verificar as continuidades e as descontinuidades que elas

propõem. ” (p. 21).

Tabela 2 Pontos principais do neoliberalismo e terceira via

Neoliberalismo Terceira Via
Estado Mínimo Reforma do Estado. Administração

gerencial, parcerias
Gestão Gerencial Gerencial
Democracia Totalitária, culpada pela crise,

Estado gastou demais atendendo à
demanda dos eleitores

Deve ser fortalecida. Democratizar a
democracia, “participação da
sociedade na execução das políticas”

Políticas Sociais Privatização Parcerias com o terceiro setor
Sujeitos Individualismo Teoria do capital

humano
Individualismo. Teoria do capital
humano

Fonte: PERONI, 2012. p. 21

Entretanto, como pode-se observar na Tabela 2, embora com pontos de convergência

entre o ideário neoliberal e o constructo teórico-conceitual da Terceira Via, há uma diferença

basilar em suas concepções cuja cristalização no Brasil está posta no PDRAE e possibilita

toda uma legislação e formas de privatização do público:

No caso brasileiro, no Plano de Reforma do Aparelho do Estado observamos
influências do neoliberalismo, ao localizar no Estado a origem da crise e ao propor
como estratégia para sua solução a privatização de parte do aparato estatal.
(BRASIL, 1995). No entanto, as orientações reformadoras da gestão pública
brasileira, expressas no Plano, apresentam também influências da Terceira Via,
vertente identificada por seus proponentes (GIDDENS, 2001) com a atualização
social-democracia. Para o ex ministro Bresser Pereira, a interpretação da crise do
Estado e a consequente estratégia social liberal, que fundamentam o Plano de
Reforma do Estado, tomam emprestadas do paradigma neoliberal a sua crença no
mercado e o diagnóstico acerca da crise ser originada no Estado. Porém, ao invés de
optar exclusivamente pela diminuição do aparato estatal mediante a privatização de
sua estrutura e pela transferência para o mercado da oferta de serviços públicos,
indica a necessidade de reformá-lo, por meio da adoção de mecanismos de gestão
vigentes no campo empresarial. (ADRIÃO; PERONI, 2009. p. 109).



64

A consolidação deste ideário híbrido, que conjugam elementos do neoliberalismo e da

terceira via, em âmbito nacional se dá a partir de 1998, com a aprovação da Emenda

Constitucional nº 19 que modifica o regime administrativo, e aprofunda-se no ano seguinte

com a aprovação da Lei nº 9.790 e decreto nº 3.100 cujos conteúdos, respectivamente, criam e

regulamentam as OSCIPs20.

Ainda que, como visto anteriormente, os postulados da terceira via tenham sido postos

nacionalmente a partir do incentivo a uma nova gestão pública proposta por Bresser Pereira,

seu desenvolvimento não se encerra no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Antunes (2013), ao analisar as rotas inglesa e brasileira do neoliberalismo de terceira

via, esclarece que no Brasil, a rota da terceira via passa pela eleição de Lula, em 2002, em um

cenário em que as lutas sociais em efervescência dos anos de 1980 haviam esfriado, muito em

virtude das políticas neoliberais dos governos de Fernando Henrique Cardoso.

Ao contrário do esperado, por ser o Partido dos Trabalhadores (PT) classificado,

originalmente, como um partido de esquerda, o governo Lula assumiu um programa “cada vez

mais policlassista” (ANTUNES, 2013. p. 208), a partir do qual submetia-se às determinações

de agências internacionais (como o FMI e o Banco Mundial), preservava os lucros do capital

financeiro (bancos e fundos de pensão) e do capital produtivo (siderurgia, metais pesados,

agroindústria, commodities, etc), ao mesmo tempo que promovia a diminuição da indigência

por meio de programas de valorização do salário mínimo e ampliação do bolsa família21.

Assim, Antunes (2013) conclui que o PT “converteu-se em um partido que sonha em

humanizar o capitalismo, combinando uma política de parcerias com o grande capital” e

políticas de minoração da pobreza. Porém, segundo a autor, tais políticas, “ainda que sob a

forma da social-democracia”, são incapazes “de principiar a desestruturação dos pilares da

dominação burguesa”. (ANTUNES, 2013, p. 211).

20 O arcabouço legal é analisado, neste trabalho, no Capítulo 4.
21 O Bolsa Família é “uma política social focalizada e assistencialista, de grande amplitude que atingiu mais de
12 milhões de famílias pobres, com renda salarial baixa e que por isso recebiam um complemento.” (ANTUNES,
2013. p. 209)
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CAPÍTULO III - PARA SER BOM PRA GENTE, TEM QUE SER BOM PRA VOCÊ!

A CONSTITUIÇÃO DO CONSENSO NACIONAL: REFORMADORES

EMPRESARIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

3.1 A Terceira Via, o apoio do empresariado e os processos de Accountability

No Brasil, como visto anteriormente, a reforma do Estado, proposta pelo então

Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, potencializa na sociedade a ação de um outro ator na

execução e gerenciamento das políticas públicas ligadas ao terceiro setor. As Organizações

Sociais (OSs) são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos “cujas atividades

sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e

preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde” (BRASIL, 1998). Sua qualificação como

Organização Social deve ser solicitada ao Poder Executivo que, ao conceder a qualificação,

fornece o direito à entidade de firmar contratos de gestão com o poder público a fim de que

seja por ela absorvidas as

atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União, que atuem nas
atividades referidas no art. 1o, por organizações sociais, qualificadas na forma desta
Lei, observadas as seguintes diretrizes:
I - ênfase no atendimento do cidadão-cliente;
II - ênfase nos resultados, qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados;
III - controle social das ações de forma transparente. (BRASIL, 1998, art. 20).

Ainda enquanto figura jurídica derivada de uma nova organização do Estado frente à

execução das políticas públicas, encontra-se a Organização Social de Interesse Público

(OSCIP) que difere-se das OSCs pela proibição de celebrar contratos de gestão com o poder

público, sendo permitidas a celebração de termos de parceria, objetivando “o fomento e a

execução das atividades de interesse público22”. (BRASIL, 1999. s/p).

As diretrizes dadas pelas leis supracitadas, na qual devem basear-se os contratos de

gestão e os termos de parceria, inaugurados no bojo da Reforma do Estado, inserem de forma

inequívoca, os pressupostos do projeto da Terceira Via, por não transferirem a propriedade

dos serviços sociais à iniciativa privada como reza o neoliberalismo puro, mas cederem a

gerência e/ou sua execução em favor de entidades sem fins lucrativos com fins públicos. A

ênfase dada ao cidadão-cliente e o controle sobre os resultados estão na base de toda a

reforma. Segundo Bresser-Pereira, após o longo período de gerência burocrática,

22 Os termos de parceria foram regulamentados posteriormente com o Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (Lei Nº 13.019, DE 31 de julho de 2014)
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É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que
chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência,
voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao
cidadão, que, numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e
que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado.
(BRESSER-PEREIRA, 1995, p. 06).

As parcerias que se dão a partir da regulamentação incentivada pelo PDRAE

aprofundam a instituição dos quase-mercados, figurando a concorrência como benefício ao

cidadão-cliente através da lógica privada de gerência. A reforma gerencial ganha corpo na

educação a partir de então, impregnando as consciências sobre a primazia da qualidade das

entidades privadas em detrimento das públicas. Nesse contexto, as perspectivas postas para o

novo gerencialismo

[...] vê o sistema de controle burocrático pesado, contraproducente e repressivo do
“espírito empreendedor” de todos os empregados. Sua noção de caminho para o
sucesso competitivo está em flexibilizar os sistemas formais de controle [...] e
enfatizar o valor de motivar as pessoas para produzir “qualidade” e esforçarem-se
para conseguir “excelência”. Os administradores se tornam líderes em vez de
controladores, fornecendo as visões e inspirações que geram um compromisso
coletivo ou coorporativo em “ser o melhor”. (NEWMAN; CLARKE apud
GEWIRTZ & BALL, 2011, p. 199)

Gewirtz e Ball (2011) destacam as principais características do novo gerencialismo no

qual incluem, dentre outras, um sistema de valores orientado ao cliente, a competição e a

racionalidade técnica na autoritária tomada de decisões. Esse novo paradigma de orientação

da gerência educacional vem atrelado às políticas de responsabilização e prestação de contas

acerca dos resultados obtidos.

Para a compreensão de políticas ligadas à nova gestão pública, que abrem espaço para

a atuação do terceiro setor, é necessária uma maior reflexão sobre o conceito de

accountability (AFONSO, 2009; SCHEDLER, 1999) através do qual se consolida o ethos de

um Estado Avaliador (AFONSO, 1999), conceito fundamental para a análise adequada do

objeto deste trabalho, tendo em vista, que as organizações do terceiro setor possuem um forte

discurso em torno da prestação de contas à sociedade e controle social das ações tanto do

Estado quanto das OSCs.

Schedler (1999) nos oferece a base conceitual para refletirmos sobre a consolidação do

accountability. Para o autor há, nesta nova perspectiva política, três tipos de ações que se

distribuem em duas dimensões:
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ACCOUNTABILITY

AÇÕES

SANÇÕES TRANSPARÊNCIA JUSTIFICAÇÃO

ANSEWERABILITYENFORCEMENT

DIMENSÕES

Fonte: Elaborado pela autora com base em Schedler, 1999.

As ações são balizadas em sanções, transparência e justificação. Quanto à

ansewerability (ou prestação de contas), o autor define como a dimensão relativa àqueles que

possuem o direito de fazer perguntas desconfortáveis sobre dois aspectos: sobre quais as

decisões tomadas – aspecto informativo, e sobre a explicação sobre os motivos pelos quais

tomou-se determinada decisão – aspecto argumentativo.

A responsabilização envolve, portanto, o direito de receber informações e a
obrigação correspondente de fornecer todos os detalhes necessários. Mas também
implica o direito de receber uma explicação e o dever correspondente de justificar a
conduta de alguém. (SCHEDLER, 1999. p. 15. Tradução própria).

Nesse sentido, é estabelecida uma relação dialógica entre os atores que executam as

políticas e os responsáveis pelo seu monitoramento e supervisão, gerando dentro da

perspectiva de responsabilização, a possibilidade do debate público em torno da execução das

políticas e do cumprimento das metas estabelecidas.

O autor esclarece que embora possa aparentar um debate amigável em torno dos

problemas, as políticas de accountability não se restringem a uma atividade meramente

discursiva. A dimensão nomeada pelo autor de enforcement (ou responsabilização conforme

AFONSO, 2009) inclui a imposição de sanções e sistema de premiações para os resultados

obtidos. O atrelamento das políticas de accountability a um sistema de punição e premiação

Figura 1: Accountability
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reflete, segundo o autor, uma nova perspectiva institucional na qual mecanismos de

monitoramento impedem que maus resultados passem despercebidos pelos reguladores.

O autor ressalta ainda, que não é necessário que em determinada política, todas as

dimensões estejam presentes para caracterizá-las como accountability, ou seja, uma ação

isolada pode ser considerada isoladamente como uma ação de accountability. Nessa

perspectiva, ações voltadas para a vigilância, monitoramento, supervisão, controle, checagens,

restrições, exposição pública e punição comporiam o cenário mais amplo das políticas de

accountability.

Afonso (2009) acrescenta que essas ações precisam estar ancoradas em um outro

importante pilar tanto da dimensão de prestação de contas quanto da dimensão de

responsabilização estabelecendo, dessa maneira, uma maior complexidade analítica. Para o

autor, o

pilar da avaliação diz respeito ao processo de recolha e tratamento de informações e
dados diversos, teórica e metodologicamente orientado, no sentido de produzir
juízos de valor sobre uma determinada realidade ou situação. Neste caso, quando se
justifica ou se considera necessário, a avaliação pode anteceder a prestação de contas
(avaliação ex‑ ante); pode ocorrer, posteriormente, entre a fase da prestação de
contas e a fase da responsabilização (avaliação ex‑ post); ou pode, ainda, ela
própria, desenvolver- se autonomamente através de estudos ou relatórios elaborados
por entidades internas e/ou externas, assumindo- se assim como instrumento
estruturante da prestação de contas (integrável ou não num modelo ou sistema mais
amplo de accountability). (AFONSO, 2009, p. 59-60).

Embora os Estados Unidos tenham implantado um sistema de avaliação em larga

escala em 1969, apenas a partir da década de 1980 é perceptível o aumento dos países que

utilizam exames nacionais para aferição do nível de aprendizado dos conteúdos por parte dos

estudantes. É também nesse período que vários países como França, Inglaterra, Suécia,

Holanda, dentre outros, instituíram os exames em seus sistemas de educação. (KLEIN &

FONTANIVE, 1995).

Embora algumas experiências isoladas e experimentais já pudessem ser encontradas

anteriormente, na América Latina, a constituição de sistemas centralizados de avaliação das

redes de ensino chega no final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990 no bojo de

reformas educacionais que marcaram os países da região no período.

No Brasil, as reformas não se distanciaram muito dos vizinhos da latinoamérica, ao

passo que também relacionou-se aqui a necessidade da avaliação à medição da qualidade da

educação oferecida e foi estimulada, segundo Peroni (2001), pelos compromissos assinados

junto ao Banco Mundial, muito embora estas avaliações, inicialmente, tivessem caráter

pontual de avaliar programas específicos.
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Nos anos finais da década de 1980 registra-se a primeira iniciativa de organização de
uma sistemática de avaliação do ensino fundamental e médio, em âmbito nacional.
Esta sistemática é denominada pelo MEC, a partir de 1991, de Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB ) (SOUZA & OLIVEIRA, 2003, p. 880).

Machado e Alavarse (2015) esclarecem que o objetivo do SAEB era, inicialmente,

avaliar os resultados das políticas e programas de educação nos sistemas de ensino e que, para

isso, os estados eram classificados a partir dos resultados do desempenho dos alunos.

Composto por um exame amostral aplicado nas escolas públicas em algumas séries, o sistema

avaliava conhecimentos em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e redação. Após o ano

de 1995 a metodologia anterior foi substituída pela Teoria de Resposta ao Item (TRI).

Também no mesmo período foi inserida a resposta aos questionários que buscavam a

obtenção de dados sociais e de formação de professores e alunos. Em 1997, passa a incluir

escolas particulares e é aplicada apenas na 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e no 3º ano

do Ensino Médio e a partir do ano de 2001, as disciplinas examinadas restringem-se a

somente língua portuguesa e matemática.

No ano de 2005, o sistema passou a ser composto pela Avaliação Nacional da

Educação Básica (ANEB) – de caráter amostral, aplicada às instituições públicas e privadas

de educação básica, e a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar (ANRESC), também

conhecida como Prova Brasil, de caráter censitário é aplicada aos anos finais das etapas do

ensino fundamental (5º e 9º) das escolas públicas brasileiras.23 Dois anos mais tarde é criado o

índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) que reúne dois indicadores – fluxo

escolar e resultado da ANRESC.

É necessário destacar, ao avaliarmos a emersão das políticas de avaliação em larga

escala no Brasil e suas modificações, dois pontos fundamentais para a discussão que aqui se

insere. O primeiro diz respeito ao caráter censitário das avaliações inaugurado em 2005 com a

Prova Brasil e o segundo com relação à publicidade dada aos resultados dessas avaliações.

Com relação à inclusão da Prova Brasil, com caráter censitário, ou seja, a necessidade

de que todos os alunos que atendam aos critérios de seleção sejam submetidos ao exame, é

possível fazer uma reflexão sobre a articulação desse exame com as políticas de

accountability.

De modo que o caráter amostral presente na ANEB não permite a aferição de

resultados por escola, ela é ineficiente, tanto na dimensão da prestação de contas em nível

microestrutural quanto na responsabilização. Só através da aferição censitária seria possível

23 Informações disponíveis em www.inep.mec.gov.br ou em www.mec.gov.br
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atribuir responsabilidades aos atores atuantes nas microestruturas sociais, neste caso, as

escolas.

Embora a ANEB apresentasse a possibilidade de, amostralmente, aferir os resultados

das regiões e/ou estados da federação, as escolas poderiam, individualmente, excluir de si tal

resultado e os Estado não teria elementos para as ações de premiação ou punição, assim,

ficariam comprometidas as ações tanto de prestação de contas quanto de responsabilização

decorrentes das testagens.

A ideia na qual apoia-se o presente trabalho vai ao encontro de Afonso (1999), quando

afirma que a partir desse tipo de testagem é possível identificar mais claramente o papel do

Estado como um Estado Avaliador, que centraliza os resultados, mas se desresponsabiliza da

execução de tais políticas. O termo denota um

ethos competitivo, decalcado no que tem vindo a ser designado por neodarwinismo
social, passando a admitir a lógica do mercado com a importação para o domínio
público de modelos de gestão privada cuja ênfase é posta nos resultados ou produtos
dos sistemas educativos. No caso da educação, essa preocupação com o produto,
mais do que com o processo, implica formas de avaliação específicas, como o
retorno aos exames nacionais, à avaliação aferida ou a outras modalidades de
avaliação externas. (AFONSO, 1999, p. 157).

Este processo de responsabilização possibilitado pela avaliação censitária não estaria

completo sem a publicidade dada aos resultados. Tal publicidade, parece cumprir um duplo

papel no seio de um Estado de Terceira Via: o primeiro relacionado à conformação do senso

comum, de que tais testes estandardizados representam um retrato fiel da realidade

educacional do país; e o segundo, caudatário do primeiro, o de provar, através de seus

resultados, que as instituições públicas são desprovidas de qualidade abrindo espaço para sua

privatização – seja esta última através da privatização stricto sensu ou através dos processos

de ‘publicização’ (BRESSER PEREIRA, 1998.).

É importante, no entanto, esclarecer que as avaliações externas e a testagem dos

alunos, sob a ótica que aqui deseja-se imprimir, são instrumentos importantes para a pesquisa

em educação e, portanto, não há aqui a intenção de condená-los per si. Porém é preciso

enfatizar que

eles foram sequestrados pelo mercado e pelo mundo dos negócios e nele, as suas
naturais limitações são ignoradas. Os testes associam à sua função de medir, o papel
de controle ideológico dos objetivos da educação – mais pelo que excluem do que
pelo que incluem – e têm o objetivo de controlar os atores envolvidos no processo
educativo. Sem testes, não há responsabilização e meritocracia – teses fundamentais
do mercado. (FREITAS, 2012b. p. 58)
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Sob a lógica do mercado que se desenha na política educacional brasileira

contemporânea, é indispensável dar a máxima publicidade possível aos resultados e torna-los

inteligíveis pela população. À exemplo disso, na página do Ministério da Educação e do INEP

na internet, nos comerciais na televisão e no rádio, o índice do IDEB é colocado como

sinônimo de qualidade da educação, enfatizando que, em 2022, o Brasil deverá alcançar o

número mágico 6,0 tornando-se, sob tal ótica, um país que oferece à população uma educação

de qualidade por igualar seus índices aos das nações que ocupam os primeiros lugares no

Programme for International Student Assessment (PISA24).

É nesse contexto de disputa discursiva em torno da qualidade da educação, que emerge

no Brasil o protagonismo de grupos ligados ao terceiro setor denominados de Reformadores

Empresariais, que se unem em torno da causa. Em uma análise do segmento e consolidação

desse grupo nos Estados Unidos, Freitas (2012) o define como

[...] uma coalizão entre políticos, mídia, empresários, empresas educacionais,
institutos e fundações privadas e pesquisadores alinhados com a ideia de que o modo
de organizar a iniciativa privada é uma proposta mais adequada para "consertar" a
educação americana, do que as propostas feitas pelos educadores profissionais.
(FREITAS, 2012, p. 380).

Segundo Freitas (2016), os Reformadores Empresariais no Brasil surgem em meio a

uma nova onda neoliberal na qual os lucros do grande capital diminuem pelo aumento do

custo da mão de obra e extração da mais valia do trabalhador. O discurso da melhoria da

qualidade da educação vem ancorado pela necessidade de maior oferta de trabalhadores

diminuindo seu preço. Porém, o discurso dos reformadores emerge refletindo uma ideia de

responsabilidade social e empresarial.

Isso significa que a burguesia deve se renovar politicamente para assumir um novo
papel e uma nova conduta na sociedade civil referenciada no postulado da
responsabilidade social empresarial. A proposta é que a burguesia invista em
projetos sociais bem elaborados para prestar serviços sociais básicos e minimalistas
(de saúde, de educação, de proteção de menores, etc.) e no estímulo a um novo tipo
de organização das comunidades, visando harmonizar as relações entre dominantes e
dominados num contexto de remodelamento das funções do aparelho de Estado e
intensificação das formas de exploração do capital sobre o trabalho. (MARTINS,
2007, p. 83).

24 O Pisa - Programa Internacional de Avaliação de Alunos – é uma avaliação internacional que mede o nível
educacional de jovens de 15 anos por meio de provas de Leitura, Matemática e Ciências.
O exame é realizado a cada três anos pela OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), [...] Países não membros da OCDE também podem participar do Pisa, como é o caso do Brasil,
convidado pela terceira vez consecutiva. O objetivo principal do Pisa é produzir indicadores que contribuam,
dentro e fora dos países participantes, para a discussão da qualidade da educação básica e que possam subsidiar
políticas nacionais de melhoria da educação. Disponível em http://portal.inep.gov.br/artigo/-
/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-e-o-pisa/21206
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Para os Reformadores Empresariais, a lógica de privatização deve ser preconizada nas

reformas educacionais, baseados no mesmo ideário neoliberal de que a concorrência seria o

fomentador da qualidade. Essa privatização está imbricada nas políticas de accountability

através das quais a primeira é viabilizada. Concordamos com Freitas (2016) na afirmação de

que

[...] a privatização é viabilizada pelas teorias da responsabilização e do mérito. Os
processos de privatização na educação avançam sob várias formas: privatização por
terceirização de gestão, quando essa passa a ser exercida por uma organização social
privada; terceirização por deslocamento de recursos públicos diretamente para os
pais na forma de vouchers que utilizam para "escolher" em qual escola particular
devem matricular seus filhos; e também privatização por introdução no interior da
escola de lógicas de gestão privadas e sistemas de ensino pré-fabricados (em papel
ou na forma de software) que contribuem para a desqualificação e para elevar o
controle sobre o trabalho dos professores. (FREITAS, 2016,p. 141).

Ainda segundo Freitas (2016), no Brasil, os Reformadores Empresariais têm se

organizado a partir da congregação de grupos empresariais reunidos com fins próprios de

influenciar os rumos da política educativa no país. Exemplo paradigmático dessa influência é

o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (2007) e sua necessária interlocução

com outros indícios do fortalecimento do Estado brasileiro como um Estado avaliador.

Nessa onda de influência neoliberal em âmbito mundial e seu ajuste no Brasil,

ancorado no ideário da Terceira Via, identifica-se políticas públicas através das quais um

novo discurso se fortalece. Além do PDE, citado anteriormente, a instituição e fortalecimento

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e o atual Plano Nacional de

Educação (PNE) importam diretamente à análise do objeto em questão.

3.2 O PDE, o IDEB e o PNE

Como analisado anteriormente, o octonato FHC deixou como legado uma ampla

reforma social, que abriu a possibilidade legal para a concretização de novas formas de

relação entre as esferas pública e privada, indo ao encontro do postulado pela terceira via. No

que tange à educação, as amplas reformas levadas à cabo no período,

resultou na reestruturação da educação escolar nos seus aspectos relativos à
organização, à redefinição dos currículos por meio dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), à avaliação pelo incremento ao Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) e depois o Exame Nacional de Cursos (ENC), à gestão e
ao seu financiamento, melhor exemplificado pela criação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
(FUNDEF). Especialmente na educação básica, as mudanças realizadas redefiniram
sua estrutura. As alterações na legislação educacional brasileira consumaram essa
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nova reconfiguração, tendo como expressão maior a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) n. 9.394/96. (OLIVEIRA, 2011. p. 326).

Ao assumir a presidência da república no ano de 2003, o Presidente Lula da Silva,

cujo projeto de país propagado em sua campanha diferenciava-se muito das perspectivas até

então postas, despertou a expectativa, considerando também, a histórica oposição de seu

partido às políticas de FHC, que um retorno mais à esquerda tivesse lugar logo nos primeiros

meses de mandato.

Porém, em seu primeiro mandato (2003-2006), no que tange à educação básica, o

governo Lula foi marcado pela ausência de políticas que pudessem combater as ações de FHC.

Vários analistas (OLIVEIRA, 2009; BOITO JR, 2003; LIBÂNEO, 2008) apontam que o

primeiro mandato de Lula teve poucos avanços no que tange à educação e, em especial, à

educação básica.

Apontada como uma de suas poucas ações importantes para a área nesse período, o

então presidente, através da Emenda Constitucional nº 53, instituiu o Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica

(FUNDEB), que ampliou o fundo anterior (FUNDEF) cuja incidência era somente sobre o

Ensino Fundamental, excluindo do financiamento as outras etapas e modalidades da educação.

(OLIVEIRA, 2009).

A campanha eleitoral de Lula à reeleição deu centralidade à temática educacional,

propagando que realizaria em seu segundo mandato “uma verdadeira revolução cultural no

país por meio da educação” (PT, 2006. p. 19). No discurso em que se lançou candidato, Lula

da Silva declarou:

se tivesse que destacar uma só área de prioridade máxima, para um próximo governo,
eu citaria a educação. Se reeleito, pretendo intensificar ainda mais o esforço que
estamos fazendo para revolucionar a qualidade da educação no Brasil [...] Prioridade
na educação significa, também, cultura. Cultura erudita e popular. Apoio e incentivo
às artes, à música, ao teatro, ao cinema, à dança, ao livro e a todas as manifestações
culturais do nosso povo. Já disse que estudei menos do que gostaria. Exatamente por
isso, quero ser o presidente que mais fez pela educação no Brasil. Ela terá prioridade
absoluta.(DA SILVA, 200625)

Reeleito, o governo Lula lançou ainda em janeiro o Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC) que objetivou “acelerar o ritmo de crescimento da economia; aumentar o

emprego e a renda e diminuir as desigualdades sociais e regionais e manter os fundamentos

macroeconômicos (inflação, consistência fiscal e solidez nas contas externas)” (BRASIL,

25 Discurso proferido pelo Presidente Lula em convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) no dia 24 de junho
de 2006, em Brasília. Na ocasião, o Presidente lançava a sua campanha à reeleição. Disponível em
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u79810.shtml
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2012, p. 06). Nessa mesma ocasião, considerando que tais objetivos seriam atingidos,

inclusive pela via de um planejamento educacional, foi ratificado o desejo de priorização da

educação através da elaboração de um plano específico da área.

O PDE foi recebido pela opinião pública e pela mídia com uma expectativa positiva

diante de sua concretização, por ter sido ele um Plano que, em última instância, estaria

disposto a enfrentar o problema da qualidade da educação (SAVIANI, 2007) baseado em seis

pilares de sustentação “i) visão sistêmica da educação, ii) territorialidade, iii)

desenvolvimento, iv) regime de colaboração, v) responsabilização e vi) mobilização social”

(BRASIL, 2008, p. 11).

Podemos perceber a consolidação de um ideário iniciado ainda no governo FHC

enquanto política pública de Estado (tendo em vista que suas ações extrapolam o tempo de um

único governo), no que tange à responsabilização (incluindo a avaliação), descentralização

(inclusive do financiamento) e na gestão da educação, além do chamamento da sociedade à

mobilização, em especial pelo controle social.

As conexões entre avaliação, gestão e financiamento na verdade não são inéditas.
Pelo contrário, foi na década de 1990, no bojo de mudanças radicais do papel do
Estado na educação, que a avaliação passou a ser o instrumento principal de
regulação prevendo que os recursos acompanhassem os bons resultados. A
originalidade limita-se ao fato de não somente prescrever recursos financeiros
vinculados a um bom rendimento institucional – seja quanto ao Ideb, seja quanto à
capacidade de elaboração de planos de ação –, como também oferecer atendimento
prioritário aos municípios com os mais baixos índices, que precisarão de mais apoio
para melhorar sua situação educacional. (KRAWCZYK, 2008. p. 805).

O Plano apresentado pelo Governo Federal é composto por mais de 40 programas

reunidos sob uma espécie de “grande guarda-chuva” (SAVIANI, 2007, p. 1233) embaixo do

qual se reúnem quase todos os programas do Ministério da Educação.

Ao que parece, na circunstância do lançamento do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) pelo governo federal, cada ministério teria que indicar as ações
que se enquadrariam no referido Programa. O MEC aproveitou, então, o ensejo e
lançou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e a ele atrelou as
diversas ações que já se encontravam na pauta do Ministério, ajustando e
atualizando algumas delas. Trata-se, com efeito, de ações que cobrem todas as áreas
de atuação do MEC, abrangendo os níveis e modalidades de ensino, além de
medidas de apoio e de infraestrutura. (SAVIANI, 2007, p.1233).

A crítica de Saviani (2007) repousa sobre a grande variedade e dispersão das ações

agrupadas sob a égide do PDE. Programas de caráter mais gerais (como o Programa Luz para

Todos) são colocados junto a Programas de Saúde e abertura de concursos públicos que são

normatizados por vários instrumentos legais como decretos, portarias e leis.



75

Gráfico 1: Conjunto de ações do PDE

*como concursos, contratações, materiais, equipamentos, novas vagas, selos e incentivos

Fonte: NARDI; SCHNAIDER; DURLI, 2010. p. 555

O programa estratégico do PDE é lançado, simultaneamente, e materializado

legalmente através do Decreto nº 6094 de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (PMCTPE) que se

define enquanto “[...] a conjugação dos esforços da União, Estados, Distrito Federal e

Municípios, atuando em regime de colaboração, das famílias e da comunidade, em proveito

da melhoria da qualidade da educação básica” (BRASIL, 2007f, art. 1º).

O Compromisso que ora se coloca tem sua origem, inclusive, o nome a ele dado, em

um movimento de coalizão entre o governo e o empresariado brasileiro. Para delineamento da

análise que segue, é preciso clarificar que a ação do empresariado na educação se dá no Brasil

(mas não somente) a partir da instituição de “Redes Sociais” (SHIROMA, 2011) e de uma

“coalizão advocatória” (SABATIER & JAKINS apud SIMIELLI, 2008, p. 568).

O conceito de Redes Sociais, segundo Shiroma (2011), consiste em um “um conjunto

de pessoas e/ou organizações que se agregam com interesse comum, contribuem para a

produção e disseminação de informações, criam canais de comunicação e estimulam a

participação da sociedade” (SHIROMA, 2011, p. 18). Tais Redes contam em seu interior com

entidades e grupos de setores sociais variados, dentre eles o empresariado que, conforme será

visto neste trabalho mais adiante, promovem pesquisa sistemática em educação e sua

divulgação em grandes aparelhos de mídia.

A Coalizão Advocatória une “atores públicos e privados, provenientes de diversas

instituições e níveis governamentais, que dividem um conjunto de crenças e valores comuns e

que buscam manipular as regras, orçamentos e recursos humanos governamentais visando a
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atingir seus objetivos no longo prazo” (SABATIER & JAKINS apud SIMIELLI, 2008, p.

568).

Nesse contexto, é possível observar, que na principal política do governo Lula para a

educação, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e em seu programa estratégico, o

PMCTPE, há a explicitação do consenso entre o empresariado, em especial, através do

Movimento Todos pela Educação (TPE) e o governo. Isso porque os objetivos do PDE e as 26

diretrizes do PMCTPE foram erigidas conjuntamente entre o governo e o TPE. Segundo

Martins (2009), o Ministro da Educação à época, Fernando Haddad, tomou conhecimento da

organização e de suas diretrizes no mês de agosto de 2005, aceitando participar do que até

aquele momento era chamado de “Pacto Nacional pela Educação” (SABATIER & JAKINS

apud SIMIELLI, 2008, p. 41).

Estavam envolvidos como sócios fundadores do TPE outros agentes públicos para

além do Ministro da Educação, como a Presidente da União dos Dirigentes Municipais de

Educação (UNDIME) Maria do Pilar Lacerda (que ocupou posteriormente a Secretaria de

Educação Básica do MEC) e o então Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Reynaldo Fernandes. Segundo sua própria designação,

o Movimento Todos pela Educação é

[...] um movimento da sociedade brasileira que tem como missão engajar o poder
público e a sociedade brasileira no compromisso pela efetivação do direito das
crianças e jovens a uma Educação Básica de qualidade. Apartidário e plural,
congrega representantes de diferentes setores da sociedade, como gestores públicos,
educadores, pais, alunos, pesquisadores, profissionais de imprensa, empresários e as
pessoas ou organizações sociais que são comprometidas com a garantia do direito a
uma Educação de qualidade. (TPE26, s/a, s/p).

Nesse sentido, pode-se inferir que tal movimento enquadra-se no que Ravitch (2011) e

Freitas (2012b) denominaram reformadores empresariais, integrado a uma rede social que

compõe uma coalizão advocatória em torno do tema da melhoria da qualidade da educação

brasileira. Assim, auxiliaram (e auxiliam) na formulação de políticas educacionais e

influenciam, por meio de variadas estratégias, a política conciliatória da educação no governo

Lula que deu origem ao PDE e ao Decreto nº 6094/2007.

O Compromisso de Metas Todos pela Educação consiste em um documento

apresentado por Jorge Gerdau (que assumiria a Presidência do TPE posteriormente) na

conferência intitulada ‘Ações de Responsabilidade Social em Educação: melhores práticas na

América Latina’, promovida pelos grupos empresariais Fundação Lemman, Fundação Jacobs

e pelo Grupo Gerdau, apoiados pelo Programa de Reformas Educacionais na América Latina

26 Disponível em: <www.todospelaeducação.org>. Acesso em: 09/02/2020.
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(PREAL). O encontro reuniu mais de 100 empresários e representantes de 14 países que

discutiram propostas e compromissos concretos, dando visibilidade ao documento e

orquestrando o consenso que meses depois (em abril 2007), seria consolidado pelo decreto de

mesmo nome (SHIROMA, GARCIA E CAMPOS, 2011; FUTEMA, 2006). Por todo o

exposto, pode-se constatar que o conteúdo do Decreto nº 6094 foi, erigido “em

reconhecimento à sintonia existente entre as 5 Metas defendidas pelo Todos Pela Educação e

os objetivos do plano proposto pelo MEC.” (TPE, s/a, p. 24.).

O PMCTPE é composto por 4 capítulos. O capítulo I -“Do Plano de Metas

Compromisso Todos Pela Educação” - define 28 diretrizes sobre as quais, em regime de

colaboração, o compromisso se dá. Para fins de análise, as diretrizes que compõem o decreto

foram divididas em 04 categorias levando em conta seus conteúdos expressos (Anexo I).

A primeira categoria, intitulada Diretrizes com foco nos resultados/práticas de

accountability e controle social, reúne as diretrizes que, mais ou menos, explicitamente, vão

ao encontro do ideário neoliberal e/ou do ideário da Terceira Via. Para fins de análise não há

separação no delineamento da categoria entre as formas de ação e organização de um Estado

neoliberal lato sensu e das ações voltadas para um ideário de terceira via. É importante, no

entanto, destacar que são proposições de organização social diferentes conforme já discutido

no Capítulo II desta tese.

Neste diapasão, foram classificadas 15 das 28 diretrizes expostas no documento, com

ênfase para as questões de mérito e desempenho envolvendo alunos, professores e gestão da

escola. É interessante observar que enquanto o documento de apresentação do PDE aponta

como “equívoco [...] a defesa de um sistema de incentivos composto de prêmios e punições,

em geral de caráter pecuniário, às escolas ou às redes educacionais que cumprirem ou não

metas de qualidade, em geral preestabelecidas.” (BRASIL, 2008, p. 39. grifos nossos),

quando trata-se da avaliação de professores ou direção de escolas, as diretrizes do

compromisso parecem ser mais severas:

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da
educação, privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho; [...]
XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável
após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local;[...]
XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e
exoneração de diretor de escola; [...] (BRASIL, 2007g. s/p grifos nossos).

Quanto ao disposto na diretriz XIII, é possível inferir que o mérito e a avaliação do

desempenho do profissional da educação incidirá diretamente sobre sua remuneração. Nessa

mesma esteira, a diretriz XV aponta que ao final do período probatório, após avaliação
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externa ao sistema local, o professor poderá ser punido com sua não estabilidade. Assim como,

após considerados os mesmos requisitos de mérito e desempenho, o diretor, ainda que tenha

sido indicado pela comunidade escolar e seja por ela apoiado, poderá ser exonerado de seu

cargo em consequência de certas normas conforme indica a diretriz XVIII. Cabe o

questionamento sobre em quais esferas caberiam as políticas de accountability e em quais

delas tais políticas estão ausentes ou obscurecidas. Ao que nos parece, a responsabilização,

especificamente, dos profissionais da educação ganha centralidade na letra da lei, ao passo

que a responsabilização dos entes públicos se mostra evasiva.

O decreto, em seu art. 10 §3º, atesta que “o descumprimento das obrigações constantes

do convênio implicará a adoção das medidas prescritas na legislação e no termo de

cooperação”. A redação dada não explicita em qual legislação encontram-se tais medidas e

quanto ao Termo de Cooperação, ao analisar o documento público resultado de vários termos

assinados (anexo III) pudemos observar que este é um modelo padronizado, variando apenas

nos anexos e não prevê qualquer tipo de medida em caso de descumprimento.

A ausência ou obscurantismo de tais questões pode demonstrar a arena de disputas em

torno da responsabilização dos sujeitos. Tal arena incidiu sobre o delineamento de quais tipos

de punições e/ou premiações seriam pertinentes. A lei que, possivelmente, definiria a matéria,

que ficou popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Educacional, fora

encaminhada ao legislativo sob o nº 7420/2006 no ano de 2006, antes mesmo do Lançamento

do PMCTPE e ainda tramita no Congresso Nacional.

Registrado sob o nº 7.420/2006, o projeto de lei original dispunha “sobre a qualidade

da educação básica e a responsabilidade dos gestores públicos na sua promoção” e foi

encaminhado à Câmara dos Deputados pela Deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB –

GO). A letra da lei, em seu formato inicial, previa a aplicação de sanções a estados e

municípios que não cumprirem as determinações medidas através de índices e avaliações de

rendimento. Em seu texto, a responsabilização incidiria sobre as transferências voluntárias do

órgão central ao ente federado, além da imputação de crime de responsabilidade, improbidade

administrativa e infração político-administrativa. No substitutivo ao PL, apresentado à

votação após discussão no plenário e a realização de audiências públicas, foram retirados os

artigos que previam crime de responsabilidade e em seu lugar figura somente o instrumento

jurídico da ação civil pública que visa ao

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sempre que ação ou omissão da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios comprometa ou ameace
comprometer a plena efetivação do direito à educação básica pública.



79

Parágrafo único. A ação civil pública de responsabilidade educacional tem como
objeto o cumprimento das obrigações constitucionais e legais relativas à educação
básica pública, bem como a execução de convênios, ajustes, termo de cooperação e
instrumentos congêneres celebrados entre a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, observado o disposto no art. 211 da Constituição.27

O PL prevê, ainda, em caso de retrocesso do que nomeia qualidade (medida através de

avaliações de larga escala) e do não oferecimento dos insumos necessários à efetivação do

direito à educação, a caracterização de “atos de improbidade administrativa do Chefe do

Poder Executivo” e deverá ser aplicado, em decorrência o

ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o
valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder
Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos. (BRASIL, 1992).

Podemos inferir, a partir do corpo da lei, seguramente, que há clareza apenas nos

dispositivos de sanção e controle que incidem sobre os professores e sobre os diretores

escolares e que, ao contrário, não há clareza nas ações voltadas para a responsabilização dos

agentes públicos governamentais no atendimento do direito à educação de qualidade para

todos.

A segunda categoria de análise foi definida como Diretrizes para a formação integral

ou ligadas à vulnerabilidade. Embora sejam conceitos absolutamente diferentes, as políticas

públicas propostas para o fomento ou indução à educação integral tratam também com

frequência da proteção das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, entendendo

aquela política enquanto parte da solução para o problema. Para fins de análise, a categoria

aqui delimitada isola e analisa as diretrizes que podem contribuir para uma educação integral

dos sujeitos ou que tratem de sua proteção quando expostos a risco social. Tal categoria

abarcou 07 do total de diretrizes presentes na letra da lei.

Pode-se perceber nesta segunda categoria que as diretrizes propostas no documento

refletem o hibridismo inerente aos textos políticos. As diretrizes que a compõem privilegiam

ações que voltam-se para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, para

a formação ética, artística e física dos alunos, para o combate à evasão, pelo acompanhamento

individual da não frequência e para a ampliação da jornada escolar.

27 Redação dada no substitutivo ao PL após diversas audiências públicas das quais participaram diversas
entidades da área e o governo. A redação aqui utilizada consta no voto do relator do PL disponível em
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=B91234B992CAB621451C333AE7
A9228E.proposicoesWebExterno1?codteor=1211541&filename=Parecer-PL742006-12-12-2013
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É importante ressaltar que as ações aqui elencadas são potencialmente emancipatórias.

Podemos exemplificar com a Diretriz V “combater a evasão pelo acompanhamento individual

das razões da não-frequência do educando e sua superação”. Pode-se observar tal

obrigatoriedade a partir de um viés de garantia do direito à educação, de proteção da criança

ou do jovem em situação de vulnerabilidade (a depender dos motivos das faltas) e da ação

focalizada nos motivos pelos quais o aluno não comparece à escola. Por outro lado, à medida

que a frequência escolar é um elemento constituinte do índice objetivo observável da escola, e

que sobre tal índice incidem políticas meritocráticas, como visto na categoria anterior, é

possível daí derivar ações que, ao contrário da proteção, podem colocar em maior risco os

alunos em prol do aumento do índice da escola.

Neste segmento, reafirmamos o que até aqui tentamos demonstrar: a lei não é uma

garantia de efetivação de uma determinada política e sim, uma intenção sobre a realidade que

é recontextualizada e reinterpretada (BALL, 1994) na atuação dos sujeitos em contextos

diversos.

A terceira categoria, Diretrizes para ampliação da oferta ou do acesso incluiu apenas

03 diretrizes cujos conteúdos trazem a promoção da oferta de Educação Infantil, a

manutenção de programa de alfabetização de jovens e adultos e a matrícula em uma escola

próxima à residência do educando.

O mesmo número de diretrizes possui a quarta categoria - Diretrizes de valorização

dos profissionais da educação - que trata da instituição de programa para formação inicial e

continuada de profissionais da educação, o envolvimento dos professores na construção do

projeto político pedagógico da escola e a incorporação de coordenadores pedagógicos para

acompanhamento das dificuldades dos docentes. Foi apartada desta categoria a diretriz XIII,

analisada anteriormente e enquadrada na primeira categoria. Embora a referida diretriz trate

da criação de planos de carreira cargos e salários para os profissionais, ao passo que a mesma

privilegia o mérito, não é possível colocá-la enquanto valorização e sim, enquanto política de

accountability.

Quanto ao Capítulo II do decreto ora analisado, Do Índice de Desenvolvimento da

Educação Básica, seu objetivo está bastante claro: definir o conceito de qualidade da

educação que será utilizado pelo governo. O único artigo que compõe o referido capítulo

institui que

A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB,
calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre
rendimento escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes no censo
escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB, composto pela
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Avaliação Nacional da Educação Básica – ANEB e Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (Prova Brasil).
Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a verificação do
cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. (BRASIL,
2007g).

Nesse ponto, é importante destacar dois elementos constitutivos do Plano que ora se

apresenta. O primeiro o que diz respeito ao sentido do termo qualidade no PMCTPE, que se

distancia do significado de qualidade historicamente defendido pelos setores progressistas e o

segundo no que diz respeito à objetivação desta qualidade relacionada à possibilidade de sua

medição. Ambos os elementos estão intimamente correlacionados, mas trazem reflexões

diferenciadas.

O termo qualidade tem assumido ao longo da história sentidos muito diversos.

Oliveira e Araújo (2005) identificam um primeiro sentido correlacionado à ideia de acesso à

educação em meio à oferta limitada de vagas, mais tarde, um segundo significado ligado à

ideia fluxo baseado no número de alunos que obtêm sucesso ao longo de sua vida escolar e

um terceiro sentido, este impresso no presente decreto, que se associa aos testes padronizados

em larga escala.

Com o avanço das políticas neoliberais nos anos de 1990 e a consolidação de políticas

ligadas ao ideário da Terceira Via nos anos 2000, o sentido de qualidade defendido

historicamente por setores progressistas vem sendo cada vez mais substituído pela lógica da

qualidade, sob uma perspectiva empresarial. Enguita (2015) afirma que a qualidade da

educação é uma meta compartilhada por todos (organismos multilaterais, educadores, centrais

sindicais, autoridades educacionais, governo, sociedade civil organizada, etc.). Mas que os

discursos sobre o tema estão, por muitas vezes, em linhas divergentes de pensamento.

Para Gentili (2015), “No campo educativo, o discurso da qualidade foi assumindo a

fisionomia de uma nova retórica conservadora funcional e coerente com o feroz ataque que

hoje sofrem os espaços públicos (democráticos ou potencialmente democráticos), entre eles, a

escola das maiorias.” (GENTILI, 2015, p. 115). O discurso de democratização com qualidade

(e aqui incluímos acesso, permanência, aprendizagem, infraestrutura material, ambiente

favorável ao trabalho e ao ensino, autonomia, democracia, em direção a uma formação

humana integral, etc.) foi substituído pelo sentido mercantil, de educação como produto e com

foco nos resultados.

Aqui se encaixa o segundo ponto de observação quanto ao Capítulo II do PMCTPE, a

objetivação da qualidade. É impossível em uma perspectiva gerencial a consideração de tantos

aspectos, alguns deles bastante subjetivos ao ambiente escolar, para a verificação se uma
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escola tem ou não qualidade. A métrica, o estabelecimento de critérios objetivos e

mensuráveis é essencial ao alcance da hegemonia do discurso que se pretende. Tais

pressupostos remontam ao que foi denominado nos anos de 1980 por Saviani (1986) de

pedagogia tecnicista cujos pressupostos baseiam-se na “neutralidade científica [...] nos

princípios de racionalidade, eficiência e produtividade” (p. 15). No cenário atual,

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 forca de trabalho da
escola (controle pelo processo, bônus e punições), ancorada nas mesmas concepções
oriundas da psicologia behaviorista, fortalecida pela econometria, ciências da
informação e de sistemas, elevadas a condição de pilares da educação
contemporânea. Denominamos esta formulação “neotecnicismo” (FREITAS, 2012,
p. 383).

O IDEB, neste sentido, representa a principal engrenagem que movimenta não só o

discurso sobre a qualidade da educação, mas a própria proposição das políticas públicas para a

educação das classes populares.

Nesse sentido, se o conjunto de políticas, programas e ações propostos ou

incorporados pelo PDE têm como objetivo elevar a qualidade da educação e, por sua vez, “a

qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base no IDEB”, é possível

afirmar, em última instância, que o PDE tem como objetivo alcançar o índice proposto. A nós,

tal simplificação parece insuficiente. Especialmente quando frente a esta concepção de

qualidade, exposta no documento analisado, colocamos outra cujo conteúdo diz respeito a um

processo dinâmico e complexo que conjuga múltiplos aspectos e que objetiva a formação

integral dos sujeitos e sua emancipação.

O Capítulo III do PMCTPE, Da Adesão ao Compromisso, expressa que a adesão será

voluntária imputando ao ente federado a “responsabilidade de promover a melhoria da

qualidade da educação básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de

meta de evolução do IDEB [...]” (art. 5º). O que, novamente demonstra a precariedade do

conceito de qualidade estabelecido pelo órgão central.

No que tange à voluntariedade da adesão ao Compromisso, é importante destacar que,

da data de sua publicação até o mês de julho do ano de 2008, o MEC obteve 100% de adesão

dos entes federados (CAMINI, 2013). Tal adesão maciça, nos leva a reflexão de que tal

fenômeno se deu em decorrência da reorganização da distribuição dos recursos voluntários do

MEC. Ao serem estes últimos direcionados para o apoio daqueles que aderissem ao

Compromisso, a União coage, sob risco de diminuição dos recursos destinados à educação, os

entes federados a assinarem o PMCTPE.
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O assunto é tratado no Capítulo IV do Decreto, intitulado - Da Assistência Técnica e

Financeira da União, no qual a União compromete-se a apoiar técnica e financeiramente o

ente mediante a elaboração de um Plano de Ações Articuladas (PAR) definido como “um

conjunto articulado de ações, apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da

Educação, que visa ao cumprimento das metas do Compromisso e à observância das suas

diretrizes” (art. 9º).

Para sua elaboração, o MEC enviará ao ente federado uma equipe técnica para auxílio

no que tange à elaboração do diagnóstico da educação básica do sistema e as ações e medidas

cabíveis diante dele. O documento condiciona o apoio ao compromisso de realização da Prova

Brasil e imputa à União a prerrogativa de monitoramento do cumprimento do PAR a partir de

relatórios e quando houver necessidade de visitas da equipe técnica ao ente federado.

A elaboração do PAR foi realizada a partir de três etapas sendo a primeira a

elaboração de um diagnóstico do panorama educacional do ente federado; a segunda etapa

consistiu na construção de um plano de trabalho e a terceira, uma análise técnica.

As informações são inseridas pelo ente federado no Sistema Integrado de

Monitoramento e Controle do Ministério da Educação (SIMEC) que “correlaciona as

demandas do ente por recursos técnicos, financeiros e pedagógicos e identifica as medidas

mais apropriadas para solução dos problemas identificados e para execução das ações.”

(FNDE28)

A abrangência de atuação do PAR para o atendimento pelo órgão central das

demandas do ente federado é ampla e as ações previstas podem ter sua execução apoiada

técnica e/ou financeiramente pela União ou serem de responsabilidade do próprio ente

federado.

Tabela 3: Abrangência do PAR

Nível Etapa Modalidades Ações Pedagógicas Ações de Infraestrutura

Educação

Básica

 Educação

infantil

 Ensino

fundamental

 Educação especial

 Ensino

tecnológico e

profissional

 Educação de

jovens e adultos

 Educação

 Acervos

bibliográficos

 Formação continuada

e capacitação

 Jornada literária

 Material didático

 Ampliação

 Construção

 Reforma

 Equipamentos

 Ônibus escolares

 Ônibus acessível

 Bicicleta e capacete

 Equipamentos e kit de

28 Informação disponível em http://www.fnde.gov.br/programas/par/sobre-o-plano-ou-programa/preguntas-
frequentes-2
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 Ensino médio

ambiental

 Educação do

Campo

 Educação étnico-

racial

 Educação

indígena

 Educação

quilombola

 Material pedagógico

 Material escolar

 Material de consumo

 Cursos EAD

 Materiais esportivos

cozinha

 Brinquedos

 Quadras escolares

 Equipamentos de

climatização

 Instrumentos musicais

 Mobiliário

 Computadores, projetores e

tablets

Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/par/sobre-o-plano-ou-programa/preguntas-frequentes-2

Em análise do Manual técnico-operacional do módulo de monitoramento do Plano de

Ações Articuladas – PAR (BRASIL, 2009) pudemos observar que as ações previstas e

monitoradas são colocadas aos entes federados de forma inflexível e hierarquizadas,

exercendo o governo federal a prerrogativa de concepção dos programas e ações sem a devida

interlocução com os contextos locais.

Figura 2: Monitoramento do PAR

Fonte: Manual técnico-operacional do módulo de monitoramento do Plano de Ações Articuladas – PAR (BRASIL, 2009)

É possível observar, através da Figura 2, que o preenchimento das ações não possui

espaço para que o ente federado exerça papel de protagonista na concepção, passando a um

mero executor de medidas previamente elaboradas pelo órgão central. A título de exemplo,

coloca-se a necessidade da implantação dos Conselhos Escolares (exigência legal prevista na

CF, LDB e PNE) cuja formação dos técnicos do nível local é planejada e executada pelo

órgão central, por meio de um programa previamente delineado para tal fim, sem a devida

discussão e construção coletiva com outros sujeitos. Tal direcionamento ocorre também com a
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Formação de Gestores Escolares (através da Escola de Gestores) cujo conteúdo

disponibilizado também é definido pelo alto, embora conte com a participação das

universidades na execução da proposta.

Cury (2007) assinala que “é possível perceber um “neoprotagonismo” do MEC,

definindo melhor a assistência técnica e financeira da União e buscando envolver os entes

federativos em um compromisso recíproco, por meio de parcerias ou convênios.” (CURY,

2007, p. 15), mas admite que “se houvesse sido montado com audiências prévias com quem

hoje se interessa pela educação, ganharia em legitimidade.” (CURY, 2007).

A centralização protagonizada pelo órgão central, para além da concepção das

políticas e programas oferecidos aos entes federados, está no atrelamento do financiamento à

adesão ao plano e à forma de gerenciamento da educação em âmbito local.

Araújo (2007) analisa o PDE sob a perspectiva de construção de suas ações ancorada

em três fios condutores. O primeiro, nomeado pelo autor de “fio da regulação” (p.25), traz a

ideia de que o MEC tem como principal função impor uma regulação ao sistema educacional

através, principalmente, das avaliações em larga escala e da avaliação de monitoramento. Essa

última “permite ampliação das formas de controle do Estado sobre o currículo e as formas de

regulação do sistema escolar, como também sobre os recursos aplicados na área.” (ARAÚJO,

2007, p. 25). Dessa maneira, ainda segundo o autor, é possível identificar os problemas e agir

localmente sobre eles de forma a não fomentar a competitividade entre as instituições. Porém,

uma fragilidade é a proposição de ações de caráter particular ao invés das políticas

universalistas.

Neste primeiro fio condutor podemos identificar a materialização pelo governo central

da interpenetração das políticas de cunho neoliberal, identificadas por Carter e O’Neil (apud

BALL 2002) de que falamos anteriormente, em especial, no que tange à “melhoria do

desempenho” e do “controle mais direto sobre o currículo e a avaliação” .

Araújo (2007, p. 27) identifica um segundo aspecto condutor do PDE ao qual chamou

de “fio do financiamento” e que “diz respeito ao papel da União no financiamento da

educação básica e real possibilidade dos recursos aportados incidirem sobre os indicadores

dos alunos das redes estaduais e municipais de ensino” (ARAÚJO, 2007). O autor destaca

como problema a falta de autonomia dos entes federados, ao passo que os recursos são

provenientes de um diagnóstico sobre os elementos causadores do baixo desempenho dos

alunos. Elementos esses que são delimitados verticalmente sem a devida discussão com a

localidade ou com os pesquisadores da área.
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Sobre tal alegação, podemos indicar que o Plano de Ações Articuladas (PAR) pode ser

uma possibilidade de diálogo entre os entes federados. Embora o PAR, como visto, seja

elaborado com base em tópicos predeterminados pelo governo central, há o potencial espaço

para um planejamento de ações com base no contexto local.

Um terceiro fio condutor do PDE é nomeado por Araújo (2007) de “fio da

desvalorização” (p. 29). O autor focaliza que o piso salarial para os profissionais do

magistério é restrito na proposição de valorização apenas do magistério em detrimento dos

profissionais da educação além de, mesmo em localidades mais pobres, o valor proposto pelo

governo ser “indecoroso”29 (ARAÚJO, 2007).

Ao finalizar sua análise, Araújo (2007) aponta que os fios condutores da política

educacional do governo Lula tem similitudes às políticas neoliberais apresentadas pelo

governo FHC, ao passo que atrela financiamento a resultados baseados em avaliações em

larga escala e centralização da concepção e descentralização da execução.

Em contrapartida, a obrigatoriedade da elaboração de um diagnóstico e um

planejamento, a partir das realidades em contextos locais, abre a possibilidade de uma

reflexão dos entes federados acerca de sua situação educacional. As informações produzidas

sobre as realidades locais pode ser um primeiro passo para a tomada de consciência dos

gestores públicos e consequente abertura de espaços, cada vez mais, informados e

qualificados, de ação sobre a realidade concreta. O PDE em sentido amplo e o PAR em

sentido estrito, em última instância, guardam em si possibilidade de melhoria da qualidade da

educação para além do restrito conceito de qualidade a que o MEC remete-se.

Embora o PDE (e o PMCTPE) tenha o título de Plano, Saviani (2007) destaca que ele

é um “conjunto de ações que, teoricamente, se constituíram em estratégias para a realização

dos objetivos e metas previstas no PNE”. O autor enfatiza, entretanto, que no campo empírico,

as ações que compõem o PDE não se articulavam com o Plano Nacional de Educação, até

aquele momento, em vigência.

O PNE 2001-2011 foi aprovado no Governo FHC que, na ocasião de sua promulgação

foi inviabilizado em sua concretização por meio de 9 vetos presidenciais que incidiram sobre

seu financiamento. Além disto, o Plano aprovado sofria de uma falta de legitimidade marcada

por sua oposição a um outro projeto de Plano, gestado nas Congressos Nacionais de Educação

(CONEDs) que ficou conhecido como Proposta da Sociedade Brasileira. A construção de tal

proposta fora patrocinada pelo PT (SAVIANI, 2007) e contou com o apoio de movimentos

29 No ano de 2007 o valor era de R$ 850,00. Atualmente (2017), o piso nacional foi reajustado para o valor de
R$ 2.298,80 relativo à jornada de 40 horas semanais.
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sociais, entidades científicas, entidades e organizações representativas, dentre outras

instituições. Em outras palavras, o PNE 2001-2011 se configurou em uma lei sem expressão,

sem legitimidade e sem recursos para sua execução.

O PNE 2014, Lei nº 13.005/2014, foi palco de um longo e disputado processo de

construção e tramitação, com ampla participação popular através das Conferências de

Educação em suas etapas municipais, regionais, estaduais e culminando na etapa nacional.

Como resultado das Conferências, foi enviado ao Poder Executivo um documento que

representava a consolidação dos debates e embates realizados por centenas de milhares de

pessoas cujo conteúdo versava sobre os anseios da sociedade brasileira para os rumos da

educação no país com o objetivo de que, a partir dele, o governo redigisse o PL que seria

enviado ao legislativo. Porém,

a expectativa de que esta proposta, de antemão, refletisse as deliberações e
consensos firmados na CONAE-2010, exatamente pela parceria entre
sociedade civil e sociedade política, não foi confirmada. O não acatamento
de um considerável número de diretrizes apontadas pela Conferência,
inclusive em elementos estruturantes do projeto de lei (PL), trouxe a
percepção de que o PNE necessitaria ser transformado. (MOURA, 2015, p.
16-17).

Moura (2015) destaca a importância da influência e participação de um grupo de

instituições e entidades que, embora não monolítico em seu interior, convergia em torno da

defesa da educação pública. Este grupo, que o autor denominou movimento educacional,

exerceu, já na fase de tramitação da lei na Câmara e no Senado, importante papel de pressão e

articulação com o poder legislativo, garantindo a inclusão e/ou manutenção de dispositivos de

alargamento da educação universal, laica e gratuita. Nesse processo, destaca a ação da

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da União Nacional dos Estudantes, da

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e da União Nacional dos Dirigentes

Municipais de Educação no que tange à incansável presença, pressão e articulação com a

sociedade política durante a definição da letra da lei.

No seio das disputas, à semelhança da tramitação da Constituição Federal e da LDB,

entidades ligadas ao movimento religioso, o Movimento Todos pela Educação, O Sistema

Nacional de Aprendizagem Industrial, o Grupo Positivo, a CONFENEM, dentre outros,

tiveram presença frequente nas audiências públicas. (MOURA, 2015).

O processo acirrado que se deu no legislativo em torno das pautas da educação pode

ser ilustrado através de números expressivos. Moura (2015) apresenta que, apenas na primeira

fase de tramitação que se deu na Câmara dos Deputados, houve 2906 emendas ao projeto



88

original, sendo a meta relacionada à educação infantil (meta 01), a meta relacionada à

qualidade (meta 07) e a meta relacionada ao financiamento (meta 20) as recordistas de

emendas parlamentares.

O Plano Nacional de Educação que resultou de tais disputas, se configurou em um

documento bem mais sucinto e de mais fácil entendimento do que o Plano que se findou em

2011. Composto por 20 metas, o PNE guarda em seu conteúdo muitas semelhanças com as

diretrizes do PMCTPE. Em análise comparativa dos conteúdos entre as legislações (ANEXO

II) é possível observar que, das 28 diretrizes presentes no decreto nº 6094/2007, apenas 03

não encontram ressonância nas metas estabelecidas no PNE.
XIV - valorizar o mérito do trabalhador da educação, representado pelo desempenho
eficiente no trabalho, dedicação, assiduidade, pontualidade, responsabilidade,
realização de projetos e trabalhos especializados, cursos de atualização e
desenvolvimento profissional;
XV - dar consequência ao período probatório, tornando o professor efetivo estável
após avaliação, de preferência externa ao sistema educacional local;
XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola coordenadores pedagógicos que
acompanhem as dificuldades enfrentadas pelo professor;

O Plano Nacional de Educação avança em muitos aspectos quando comparado ao

PMCTPE, em especial, no que tange às questões de financiamento, objeto de veto

presidencial no Plano anterior, e na formação de professores para a educação básica e superior,

ao propor um percentual específico de professores especialistas, mestres e doutores até o final

de vigência do Plano. Por outro lado, embora considere que vários são os elementos

constitutivos de uma educação de qualidade, em seu texto consolida de forma mais ampla a

relação de qualidade da educação ao IDEB, quando define em sua meta 07 que cabe ao poder

público

Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais

para o Ideb:

Como visto anteriormente, durante a primeira fase de tramitação, a meta 07 foi uma

das mais polêmicas se tomarmos por base o número de emendas recebidas. As 213 emendas

dessa fase, ainda que muitas tenham sido caudatárias das interlocuções com as entidades do

Etapa / Ano 2013 2015 2017 2019 2021
Anos iniciais
Ensino Fundamental

4,9 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos Finais
Ensino Fundamental

4,4 4,7 5,0 5,2 5,5

Ensino Médio 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2
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movimento educacional, ao fim da tramitação tenderam ao binômio IDEB-QUALIDADE. Tal

fato pode ser inferido ao analisarmos a letra da lei enviada ao legislativo que dispunha da

seguinte redação: Meta 7 “Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB”. Nesse sentido,

a correlação de forças no processo de tramitação tendeu à lógica do neotecnicismo e do

Estado Avaliador, a esta altura, já bastante consolidado na sociedade brasileira.

O PDE, o IDEB e o PNE são elementos paradigmáticos de disputas e consensos

travados acerca dos caminhos da educação pública e seus sentidos, incluindo aí o sentido

apregoado à qualidade.

E é em nome dessa qualidade da educação, teoricamente vista como equalizadora dos

problemas sociais, que a esfera privada, em especial via terceiro setor, tem justificado o

alargamento de sua incidência na educação e na formação das próximas gerações.

Essas ações, muitas vezes, advindas de empresas, antes eram vistas como caridade,

modificaram seu escopo e discursos e, sob o verniz da Responsabilidade Social Empresarial,

tem atuado largamente para a conformação de um consenso acerca da naturalização das

formas de privatização da educação pública e sobre os rumos da educação das classes

populares.
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CAPÍTULO IV - O QUE A GENTE PODE FAZER POR VOCÊ HOJE?

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E FILANTROPIA 3.0

4.1 Histórico e panorama da Responsabilidade Social Empresarial

A temática debatida neste capítulo tem crescido em importância no cenário

empresarial globalizado. Segundo Cajazeira (2009), há um movimento mundial vigoroso em

torno da responsabilidade social empresarial (RSE) que envolve empresas, organizações não

governamentais e entidades empresariais, muitas delas ligadas à Organização das Nações

Unidas (ONU). Ainda segundo o autor, pode-se atestar a relevância de tal movimento através

da construção de uma normatização de responsabilidade empresarial pela mais importante

entidade de normalização do mundo atual, a International Organization for Estandardization

(ISO).

O conceito de Responsabilidade Social Empresarial ou Responsabilidade Social

Corporativa, aqui entendidas indistintamente, envolve bem mais que ações esporádicas

requerendo uma continuidade.

Quando se fala em Responsabilidade Social, a empresa age de forma estratégica, ou
seja, são traçadas metas para atender as necessidades sociais de forma que o lucro da
empresa seja garantido, assim como a satisfação do cliente e o bem estar social. Há
um envolvimento, um comprometimento que são duradouros. (DUARTE, 2005. p.
24).

Diversos autores (ALVES et al, 2012; OLIVEIRA, 2013; SILVA, GARCIA, 2011;

entre outros) tem apontado que a relevância da RSE no contexto mundial é ponto pacífico. No

entanto, seu significado ainda é controverso. Neste capítulo serão discutidas e analisadas as

principais teorias conectadas à RSE, relacionadas à Adam Smith (2017) e, posteriormente,

Milton Friedman (2014) com a Teoria do Acionista (Stockholders) e, em oposição diversos

conceitos da Teoria dos Stackeholders (FREEMAN, 2008; OLIVEIRA, 2013).

O termo Responsabilidade Social foi escrito pela primeira vez, referindo-se

especificamente, à empresa, em um Manifesto subscrito por 120 industriais ingleses. O

referido documento alegava que "A responsabilidade dos que dirigem a indústria é manter um

equilíbrio justo entre os vários interesses dos públicos, dos consumidores, dos funcionários,

dos acionistas” (ROBINSON apud DIAS; DUARTE, 1986, p. 41). Ainda assim, somente no

Século XX o termo ganharia notoriedade.

Schroeder (2004) afirmam que o espaço para a Responsabilidade Social Corporativa

abre-se em função da impossibilidade do Estado de bem estar social garantir as necessidades
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básicas dos cidadãos, aliado ao desemprego do final do século XX. Diante de tal conjuntura,

“A empresa então, deixou de ser apenas a produtora de bens e serviços, para participar e

influenciar diretamente outras dimensões sociais.” (SCHROEDER, 2004, p. 5).

Adam Smith (2017), ao dissertar sobre “Restrições à Importação de Mercadorias

Estrangeiras que Podem Ser Produzidas no Próprio País” (SMITH, 2017, p. 435), afirma que

cada sujeito busca um investimento que agregue ao seu produto o maior valor possível e, por

consequência, compreendendo que a “renda anual de cada sociedade é sempre exatamente

igual ao valor de troca da produção total anual de sua atividade” (SMITH, 2017, p. 437), cada

indivíduo trabalhará para aumentar a renda de toda a sociedade. O autor enfatiza que ainda

que o interesse seja particularista, qual seja o de garantir certa segurança ao seu negócio, seu

resultado beneficia a sociedade como se fosse “levado como que por uma mão invisível a

promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções” . Smith (2017) não deixa

dúvidas sobre seu posicionamento quando declara que, no momento em que as pessoas

perseguem interesses próprios, atendem aos interesses da sociedade com mais eficácia do que

se buscassem somente o bem social.

Milton Friedman (2014) é ainda mais incisivo ao tratar diretamente do assunto em seu

clássico Capitalismo e Liberdade. Na obra, o autor enfatiza que vem-se difundindo

rapidamente a ideia, de que cabe aos executivos e líderes trabalhistas uma “responsabilidade

social” (aspas do autor), que deve ultrapassar o interesse dos acionistas. Para ele, tal visão

representa um “grave equívoco quanto ao caráter e à natureza da economia livre”

(FRIEDMAN, 2004, p. 137) na qual as empresas devem ter como única responsabilidade

social gerar mais lucros para os acionistas, desde que cumpridas as normas e as leis do país.

Nesta perspectiva, os Governos e o próprio capitalismo devem assumir as responsabilidades

sociais, pois, caso as empresas contribuam para instituições filantrópicas ou para

universidades, por exemplo, configuraria “uso inadequado dos recursos privados”

(FRIEDMAN, 2004, p. 138), tendo em vista que obstrui o poder de decisão do acionista sobre

a destinação dos próprios fundos.

Friedman ressalta que os acionistas acabam por considerar melhor, realizar algum tipo

de doação, considerando a tributação da pessoa jurídica e a possibilidade de dedução do valor

doado das contribuições legais. Porém, o autor critica, veementemente, a taxação de pessoas

jurídicas advogando pela “revogação do imposto sobre as empresas” (FRIEDMAN, 2004,

p.139).
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As posições de Smith (2017) e Friedman (2014), cuja ideia principal é aquela em que

o objetivo empresarial deve ser único – o lucro dos acionistas – foram identificadas como

Teoria dos Stockholders30.

Nos anos de 1960, surge em um documento do Instituto de Pesquisa de Stanford, a

ideia de empresa com múltiplos objetivos e cujos interesses deve atender aos stackeholders31.

Porém, Freeman e Mc Vea (2001) esclarecem que a emergência dessa abordagem,

data de meados dos anos de 1980 cujo ponto focal foi a publicação da obra Strategic

Management- A Stakeholder Approach (FREEMAN, 1984) na qual é declarado que a

abordagem dos Stackeholders foi criada para responder a questões que se colocavam à época.

[nossas] teorias atuais são inconsistentes com a quantidade e os tipos de mudança
que estão ocorrendo no ambiente de negócios dos anos 80 ... É necessária uma nova
estrutura conceitual. (FREEMAN, 1984 apud FREEMAN, MC VEA 2001, s/p).

Os autores apontam que as estratégias empresariais devem preconizar o gerenciamento

e integração das relações e dos interesses de “acionistas, empregados clientes, fornecedores,

comunidades e outros grupos de uma forma que garanta o sucesso a longo prazo da empresa”

(FREEMAN, 1984). Assim, reiteram que o alcance de objetivos múltiplos necessita de uma

gestão estratégica flexível para afastar-se do objetivo clássico de maximizar os lucros dos

acionistas como o único a ser perseguido.

Uma das características dessa nova abordagem é a necessidade de identificar e investir

em relacionamentos que poderão garantir seu sucesso a longo prazo. Nesse sentido, enfatiza-

se que só é possível um grupo de interessados cooperar a longo prazo se, apesar das

diferenças, compartilharem um conjunto de valores fundamentais, que devem ser colocados

como elemento sine qua non do processo de gerenciamento estratégico da empresa.

A Teoria dos Stackeholders, no entanto, não é unívoca, em especial, no que tange à

definição dos sujeitos cujos interesses devem ser atendidos pela empresa. Os Stackeholders

(ou os sujeitos ou grupos interessados) podem, por definição, variar de acordo com a

abrangência da abordagem. Em abordagens mais restritas os Stackeholders são aqueles

sujeitos cujas atividades são fundamentais para a existência da empresa. Em abordagens com

uma maior abrangência, consideram também, sujeitos ou grupos que tenham interesses e

relações indiretas. (DONALDSON, PRESTON, 1995):

Figura 3: Stackeholders modelo restrito

30 Stockholders em tradução literal significa acionistas.
31 Stackeholders é um jogo de palavras com a palavra Stockholders (FREEMAN, MC VEA, 2001) que em
tradução livre significa alguém que tenha algo a perder ou que tenha interesse em algo.
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Fonte: DONALDSON; PRESTON, 1995. p. 68

Figura 4 Stackeholders Modelo Abrangente

Fonte: DONALDSON; PRESTON, 1995. p. 69
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Figura 5: Modelo Stackeholders Silva e Garcia

Fonte: SILVA, GARCIA, 2011. p. 06

Silva e Garcia (2011) a partir das contribuições de Freeman (2010), Oliveira (2013),

Donaldson e Preston (1995) e Souza e Almeida (2006) ampliam a rede de Stackeholders,

apontando um quadro de abrangência bem mais alargado no qual “pessoas físicas e jurídicas

[...] influenciam e são influenciadas pela empresa” .

Segundo Cheibub e Locke (2002), há na literatura quatro modelos básicos de inserção

responsável das empresas na sociedade. Esses modelos estão ancorados em duas diferentes

dimensões. A primeira delas refere-se aos beneficiários das ações da empresa. A segunda

dimensão tem por embasamento as motivações pelas quais a empresa age responsavelmente.

O modelo nomeado produtivismo remonta à ideia central de Friedman, já abordada

anteriormente neste trabalho, que considera que a única responsabilidade da empresa é gerar o

maior lucro possível para os acionistas (Teoria dos Stockholders).

O segundo modelo apontado pelos autores percebe a RSE como uma ação meramente

filantrópica trazendo bem-estar e status aos acionistas.

O terceiro modelo, idealismo ético, traz a ideia de que a empresa deve realizar ações

de RSE baseada na crença de que este é o certo a se fazer. É a ação que ocorre levando-se em

conta princípios e não a lucratividade. Em momentos, é aceitável, segundo este modelo, o

prejuízo da lucratividade em prol do bem dos stackeholders.

O quarto modelo, nomeado progressista, procura beneficiar a própria empresa e,

concomitantemente, prima pelo interesse dos stackeholders.

A posição progressista é uma forma de responsabilidade social que se baseia no
interesse da própria empresa, no entanto, define os potenciais beneficiários da ação
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empresarial de forma abrangente, incluindo atores não imediata e diretamente
relacionados às atividades produtivas da empresa. (CHEIBUB e LOCKE, 2002. p.
282).

Apesar das diferentes abordagens, a ideia de atuação das empresas sobre a

comunidade, especificamente, e a sociedade de forma mais geral, está presente e se fortalece

ao passo que a sociedade torna-se mais desigual e propaga-se a falsa imagem do Estado como

causador da crise e sua ineficiência frente às mazelas sociais.

Diante do exposto, é preciso refletir sobre as limitações, influências e debates no que

tange à atuação das empresas como “grandes centros de poder econômico e político”

(SCHROEDER; SCHROEDER, 2004. p. 05), tendo em vista que “Boa parte das pesquisas,

especialmente na área de administração, compreende a RSE como componente estratégico,

capaz garantir lucratividade e sustentabilidade aos negócios e não se propõem a abordar as

tensões e conflitos envolvidos na questão social.” (CAMARGO, 2010. p. 03).

Embora diversos autores (TENÓRIO, 2015; SANTOS, 2004; BALDO, 2002, dentre

outros) diferenciem a Filantropia da Responsabilidade Social Empresarial, em uma visão

crítica, Dupas (2005) esclarece que

[...] A renovação mais recente da fase da filantropia veio por um novo discurso
cívico que pretende dar respostas às graves questões sociais surgidas com a
globalização, uma espécie de “regulação moral” do capitalismo global. Trata-se,
mais uma vez, de parte das estratégias de legitimação do capital, num contexto em
que ele é muitas vezes apontado como responsável por vários distúrbios sociais. Ela
se auto-intitulou “responsabilidade social das empresas”, numa espécie de
“marketing defensivo” em busca de eficácia. O recuo das políticas públicas, o desejo
dos governos de empurrar para o âmbito privado as responsabilidades e os destinos
da desigualdade, e admissão do esgotamento dos Estados nacionais em sua missão
de mediar – pelo exercício da política – as crescentes tensões sociais fruto dos
efeitos negativos do capitalismo global, levaram as grandes corporações a descobrir
que esse novo espaço pode render altos dividendos de imagem pública e social.
Além do mais, essa filantropia se adapta com vantagens às formas de lucro
empresarial: promove a imagem da empresa, agregando valor à sua marca (DUPAS,
2005, p. 119).

Para Paoli (2002), há motivos de sobra para que as empresas invistam no social. A

autora coloca que, segundo pesquisas do setor empresarial, as ações sociais de uma dada

empresa revertem-se em fidelidade dos consumidores a produtos e marcas aumentando o

valor agregado à marca. Além disso, aponta a autora, entre a destinação de recursos e o

recebimento pelo destinatário do recurso ou serviço, surge uma infinidade de outras empresas

que capacitam as empresas doadoras em várias esferas. Aproveitando o nicho de mercado,

realizam cursos com temáticas voltadas para a parte operacional da RSE, desde como realizar

a doação, até as formas de captação de recursos e dos trâmites necessários para a declaração

do imposto de renda.
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As análises de Dupas (2005) e Paoli (2002) são ratificadas quando leva-se em

consideração o que afirma Oded Grajew, empresário e Presidente da Associação Brasileira

dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) entre 1986 e 1992 e fundador da Fundação Abrinq

(1990) em entrevista concedida à Revista Caros Amigos (apud PAOLI, 2002): “Não tenho

ilusões. A lógica empresarial é o lucro e não a solidariedade. Mas de repente há a percepção

que lucro depende de posturas mais éticas e solidárias. [...]” (p. 393).

Também nesse mesmo sentido, Tomei (1984) em análise qualitativa da opinião do

empresariado nacional sobre RSE, aponta que tal responsabilidade é por eles vista “associada

com sua função lucrativa, e não é vista de forma alguma como um comportamento

antimaximização de lucros” (TOMEI, 1984, p. 195).

Segundo Groppo (2007), este movimento de ação social das empresas sobre as

mazelas sociais oculta o fato de que sua atuação em direção à maximização dos lucros

aprofunda as desigualdades que a RSE busca combater ou, ao menos, atenuar. Em outras

palavras, as empresas causam os problemas sociais cujas fundações por elas mesmas criadas

se destinam a combater.

Caudatária da assumpção pelas empresas de responsabilidades antes demandadas ao

Estado, é a impossibilidade da construção de um espaço público no qual sejam chamados à

discussão os próprios excluídos, destinatários das políticas que, nesta perspectiva, são

“homogeneizados pela sua carência”. (PAOLI, 2002. p. 403).

[...] os espaços públicos só se tornam assim quando os socialmente desiguais se
encontram em equivalência como atores e sujeitos autônomos do protagonismo
político e civil e, pelo exercício conjunto e conflitivo do debate, reflexão e
deliberação sobre um mundo comum, avancem para além das garantias
constitucionais e jurídicas ao concretizar o direito de participar na pluralidade das
demandas de cidadania. (PAOLI, 2002)

Ball e Olmedo (2013, p.33) destacam que essa nova configuração conjuga “soluções

inovadoras e velhas soluções para problemas sociais e de desenvolvimento baseadas no

mercado” dando origem a “novos filantropos” cuja diferença para os anteriores se dá na

existência de uma relação direta entre a caridade e os resultados esperados, assim como o

envolvimento de tais sujeitos individuais e/ou corporações na comunidade política.

Em consequência, esses filantropos, sejam eles individuais ou coletivos, começam a

tomar para si responsabilidades “sociomorais”, antes dadas a “organizações da sociedade civil,

entidades governamentais e agências estatais” (BALL; OLMEDO, 2013), mas sem abrir mão

do lucro.
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A filantropia tradicional modifica-se nesse contexto: da caridade paliativa, identificada

como “Filantropia 1.0”, passando pela caridade para o desenvolvimento, ou “Filantropia 2.0”

até à atual caridade lucrativa, nomeada “Filantropia 3.0”. (BALL; OLMEDO, 2013. p. 34)

Olmedo (2013) diferencia, ainda, as formas originárias da filantropia, da que é exercida hoje

em, ao menos, três pontos principais.

O primeiro deles relaciona-se com “questões de política” (p. 482) através da qual os

atores políticos tornam-se cada vez mais essenciais, ultrapassando a perspectiva de “provisão”

e atuando de forma mais incisiva em áreas como a “concepção, promoção, e negociação de

processos de política em todas as áreas e domínios da atividade humana, incluindo a

reorganização e promulgação dos serviços públicos, ação cívica, e desenvolvimento

comunitário” (p. 483).

Imprimem, assim, a ideia de que aos empresários cabe também a tarefa moral de atuar

nas condições de vida da sociedade em que atuam, assumindo um comprometimento social

que permitiria descolar a imagem dos filantropos dos processos capitalistas de acumulação de

suas próprias fortunas dos quais decorrem a desigualdade e os problemas sociais, que

supostamente, se propõem a enfrentar. Essa nova função dos empresários inseridos na

filantropia 3.0 advoga pela reorganização do papel do Estado, a partir de um

compartilhamento de responsabilidades com organizações sem fins lucrativos, empresas e

suas fundações, filantropos individuais, dentre outros agentes. “[...] a lógica da beneficência

defende mudanças fundamentais na forma de governança, onde o Estado é responsável pelo

financiamento dos serviços públicos, mas não precisa necessariamente ser responsável por sua

provisão” (OLMEDO, 2013. p. 484).

O segundo ponto de diferenciação apontado pelo autor refere-se à governança

filantrópica neoliberal, conhecida como “Filantro-capitalismo” (BISHOP; GREEN, 2010,

apud OLMEDO, 2013). Tendo como pressuposto fundamental a ideia de fazer o bem, não

renunciando à maximização dos lucros, os novos filantropos direcionam seus investimentos

sociais para a criação e proliferação de empreendimentos com fins lucrativos, que destinem-se

à resolver problemas sociais diversos, utilizando-se fortemente da ideia de que a iniciativa

privada, vide seu sucesso no campo dos negócios, é capaz de realizar tais ações de forma mais

eficiente que o Estado.

A terceira característica marcadora da diferença entre a filantropia 1.0 e a 3.0 incide

sobre a criação e consolidação de redes internacionais e governança filantrópica caudatárias

da globalização econômica e da proliferação de corporações multinacionais, que buscam

desenvolver soluções escaláveis, independente dos condicionantes locais.
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As conexões dessas redes são constituídas a partir de origens distintas, mas são

sustentadas por meios de comunicação instantânea e, principalmente, por viagens de pessoas e

entidades filantrópicas, que fortalecem os vínculos a partir dos encontros internacionais,

seminários, conferências, simpósios, dentre outros, financiados e promovidos por programas e

instituições filantrópicas globais.

Por todo o exposto, o autor conclui que esta nova filantropia, em última instância,

colabora para que o papel do Estado seja deslocado de suas funções passando-o a entidades

que estão comprometidas com interesses particulares cujo poder pode desafiar o poder do

Estado, obrigando-o a redirecionar sua agenda política.

Estas entidades filantrópicas têm por característica fundante, uma flexibilidade na

prestação de contas à sociedade que o governo (por ter sido eleito e por dever prestar

satisfações ao seu eleitorado) e o empresariado (por dever prestar satisfações aos seus

acionistas) não possuem. Além disso, “a filantropia é capaz de operar através das fronteiras do

público e do privado e fazê-lo com pouca ou nenhuma responsabilização perante seus

diversos públicos” (FRUMKIM, 2006 apud OLMEDO, 2013. p. 495).

4.2 A RSE no Brasil

Embora nos Estados Unidos e na Europa a temática tenha emergido no início do

Século XX, no Brasil a discussão sobre RSE começa a consolidar-se a partir da segunda

metade dos anos de 1990, de quando datam “As primeiras manifestações envolvendo

empresários, comunidade, políticos e meios de comunicações [...]” (PASSADOR, 2002).

Diversos autores (CAJAZEIRA, 2009; OLIVEIRA, 2013; BALDO, 2002; dentre

outros) apontam que, nacionalmente, o tema só ganha relevância a partir de 1996, com a ação

do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que com o apoio da Gazeta Mercantil, lança uma

campanha na qual convoca os empresários a engajarem-se socialmente. Na ocasião, Betinho

solicitou aos empresários a publicação de um instrumento de prestação de contas utilizado na

França desde 1977. O Balanço Social consiste em um documento que “reúne um conjunto de

informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados,

investidores, analistas de mercado, acionistas e à comunidade. É também um instrumento

estratégico para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa.”

(IBASE, s/d, s/p)32.

32 IBASE. Disponível em: <https://ibase.br/pt/balanco-social/>. Acesso em: 09/01/2020.
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Tal campanha ensejou o crescimento da discussão acerca da responsabilidade das

empresas com a comunidade e com a sociedade brasileira cuja culminância foi a criação do

Instituto Ethos, em 1998, por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada.

O Instituto propôs-se a ser “um polo de organização de conhecimento, troca de

experiências e desenvolvimento de ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas

práticas de gestão e aprofundar seu compromisso com a responsabilidade social e o

desenvolvimento sustentável” (INSTITUTO ETHOS, s/d, s/p33) Nessa perspectiva, elaborou

um documento orientador direcionado às empresas no intuito de guiá-las em direção à

incorporação de condutas socialmente responsáveis em seu cotidiano.

Também em 1998, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase),

dirigido à época por Herbert de Souza, lança um selo conferido às empresas que

publicizassem seus balanços de acordo com o modelo por eles elaborado. Tais ações

alavancaram não apenas a construção do documento, mas também as ações ligadas à RSE,

tendo em vista que estas seriam apreciadas pela sociedade e, portanto, poderiam ser um

diferencial competitivo no mercado. (VENTURA, 2005).

A partir de então, a Responsabilidade Social Empresarial torna-se, gradualmente, um

imperativo para as corporações e o tema centraliza discussões, não apenas dentro da

administração de empresas, mas também, em outros campos (educação, filosofia, ciência

política, dentre outros).

A suposta conscientização das elites empresariais mostrou-se um fenômeno. Sua

atuação e adesão alavancou a proliferação de fundações privadas e associações sem fins

lucrativos (FASFIL) reunindo, atualmente, 236.950 unidades que, juntas, empregam mais de

2,2 milhões de pessoas no Brasil. (IBGE, 2016).

É importante destacar, no entanto, que para integrar o conjunto das FASFIL, segundo

a metodologia do IBGE, deve-se levar em conta 5 critérios: “organizações privadas,

distribuidoras de lucro, institucionalizadas, autoadministradas e voluntárias.” (IBGE, 2016. p.

12)

33 ETHOS. Disponível em: <https://www.ethos.org.br/conteudo/sobre-o-instituto/#.XdiyLuhKjIU>. Acesso em:
09/01/2020.
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Gráfico 2: FASFIL criadas entre 1970 e 2010

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Cadastros e Classificações, Cadastro Central de Empresas

2016

* estimativa de crescimento

É importante salientar que há uma tendência de crescimento consistente ao longo dos

anos, se considerarmos as entidades criadas, devendo-se destacar os anos de 1990 e 2000 cujo

crescimento percentual foi de, respectivamente, 23,3% e 29,5%.

Entretanto, se considerarmos o número total de FASFIL em funcionamento, pode-se

apontar uma retração de 16,5% no período compreendido entre 2010, em que havia 283.812

FASFIL em funcionamento, e 2016. Ou seja, um total de 46.862 entidades fecharam as portas

no período.

Quanto à atividade exercida, as FASFIL que trabalham com religião lideram o ranking,

representando 35,1% do total, seguida por Cultura e Recreação com 13,6% e Associações

patronais e profissionais com 12,2%. As dedicadas à educação e pesquisa somam, em

números absolutos 15.828, o que corresponde a 6,7% do total. (IBGE, 2016).

Os números explicitados dão uma certa ideia da dimensão que as FASFIL tomaram no

Brasil, entretanto, não foi possível dimensionar quantas dessas estão atreladas à empresas e/ou

ao setor financeiro.

No entanto, verifica-se no ranking anual da Forbes Global 2000 (que lista as maiores

empresas de capital aberto do mundo), que para o ano de 2019, 20 empresas brasileiras foram

incluídas. Das 5 primeiras posições, 3 são instituições financeiras. O Itaú Unibanco ocupa a

segunda posição das maiores empresas do Brasil, ficando abaixo apenas da Petrobrás. Destas

5 empresas, todas contam com políticas de RSE.
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Tabela 4: Ranking Forbes Global de maiores empresas de capital aberto

POSIÇÃO

BRASIL/

MUNDIAL

VALOR DE

MERCADO

ÁREA VALOR DE

MERCADO

(EM U$)

POLÍTICA DE RSE – ÁREA

PRIORITÁRIA

1 / 50 Petrobras Petróleo e
gás

91,2 bilhões Cultura, esporte e meio ambiente

2 / 58 Itaú
Unibanco

Bancária 80,8 bilhões Fundação Itaú Social - Educação
Fundação Itaú Cultural - Cultura
Instituto Unibanco - Educação

3 / 68 Banco
Bradesco

Bancária 70,7 bilhões Fundação Bradesco – Educação

Programa Bradesco Esportes e
Educação - Esporte

4 / 139 Vale Mineradora 68,3 bilhões Meio ambiente

5 / 154 Banco do
Brasil

Bancária 34,5 bilhões Educação

Inclusão, inovação e
empreendedorismo digital

Fonte: Construído pela autora com base no ranking anual da Forbes Global 2000

Pode-se inferir, com base no exposto, que as grandes empresas tendem a envolver-se

em uma política socialmente responsável em um modelo progressista. Tal informação vai ao

encontro do que conclui Tomei (1984, p. 195) ao entrevistar empresários de grande porte: “o

grande empresário aborda a questão segundo uma dimensão macro, ampliando a inserção

empresarial para fora dos domínios da organização. ”.

A inserção dos bancos e instituições e conglomerados financeiros nas políticas de RSE,

embora influenciados por uma demanda internacionalmente já bastante potente, foram sendo

levados a atuarem nesta nova perspectiva gestionária a partir da atuação da Federação

Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

Consideramos a Febraban um ator-chave no processo de institucionalização da RSE
no setor bancário. Fundada em 1967, é a principal entidade representativa do setor
bancário brasileiro e, operando em âmbito nacional, conta com 129 associados - de
um universo de 161 instituições bancárias, em 2003, o que representa mais de
97,46% do total de ativos e 94,19% do patrimônio líquido do sistema -, o que lhe
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fornece um potencial disseminador da RSE e do balanço social. (VENTURA, 2005.
p.8)

No entanto, a atuação da Febraban, especificamente na área da RSE, junto aos

associados, consolida-se no ano de 2002 com a criação de uma comissão especial para as

tratativas sobre o assunto.

Ao analisar o conteúdo constante no sítio virtual da entidade, no que tange à RSE, foi

encontrado farto material relacionado à responsabilidade ambiental, havendo poucas

referências sobre atividades socialmente responsáveis com enfoque em outras áreas. Os

objetivos de sua atuação estão descritos em sua página na internet, na qual a entidade afirma

que tais objetivos visam alcançar

Conformidade com a legislação e regulação socioambiental; Menor insegurança
jurídica relacionada a questões socioambientais em operações intermediadas pelo
setor bancário; Melhoria contínua na gestão dos riscos ambientais e sociais aos quais
os bancos estão expostos; Aumento do volume de negócios verdes e inclusivos e
geração de impacto positivo para a sociedade. 34

Por outro lado, ainda que a Febraban não demonstre grande incentivo à área

educacional, dados levantados pelo censo do GIFE – Grupo de Institutos Fundações e

Empresas - de 2016 demonstram que “A educação tem sido a principal área de atuação do

investimento social privado desde o primeiro Censo em 2001. [...] 84% dos investidores

sociais afirmaram ter atuado com essa temática em 2016, seja por meio do desenvolvimento

de ações próprias ou do apoio a iniciativas de terceiros” (GIFE, 2017. s/p).35 Entre os

associados ao GIFE, há 111 entidades que atuam na área da educação, dessas, pouco mais de

8% ligadas a instituições financeiras.

Kuzma e Silva (2018) apontam que, no setor bancário, especificamente, a maior parte

dos bancos privados possui programas de RSE interconectados com a educação. As autoras

enfatizam que a área de atuação é a principal destinatária de recursos e que a área promove

benefícios para o próprio negócio representando elemento “[...] estratégico, uma vez que,

além de possibilitar a formação de profissionais qualificados para o mercado de trabalho,

promove a médio e longo prazo a inclusão social dos indivíduos, que passam a fazer parte do

mercado de consumo dos serviços e produtos bancários.” (p. 49)

Ratificando a assertiva, ao analisar as políticas de RSE dos 10 maiores bancos (por

patrimônio líquido) em funcionamento no Brasil, 8 delas atuam na área da educação em

34 FEBRABAN. Disponível em https://portal.febraban.org.br/pagina/3059/37/pt-br/responsabilidade-
socioambiental. Acesso em 02/01/2020
35 GIFE. Disponível em https://gife.org.br/wp/media/2018/12/DADOS-GERAIS-v5_Final.pdf. Acesso em
20/11/2019
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diversas frentes, o BTG Pactual atua na parte ecológica e o Banco Safra, através do J. Safra

Instituto Cultural, atua apenas apoiando ações de fomento à cultura.

Tabela 5: RSE do setor bancário brasileiro

Posição Nome do banco Patrimônio líquido em
R$ milhões

Ações de RSE em educação e área
específica

1 Itaú Unibanco 144.123,6 Sim – Ensino Fundamental

2 Bradesco 121.786,4 Sim – Educação Básica

3 Banco do Brasil 102.252,9 Sim – Universidade Corporativa e
Programa Integração AABB Comunidade

4 Caixa
Econômica
Federal

81.241,7 Sim – Programas de Arte-educação

5 Santander Brasil 67.303,7 Sim – Programa Escola Brasil

6 Sicoob 21.325,2 Sim – Expresso Instituto Sicoob (cursos
profissionalizantes)

7 BTG Pactual 18.983,6 Não

8 Banco Safra 11.791,7 Não

9 Banco
Votorantim

9.373,6 Sim – Parceria pela Valorização da
Educação

10 Citibank Brasil 8.789,5 Não

Fonte: Construído pela autora com base nos dados obtidos das home pages dos bancos e de suas fundações

Embora o Itaú-Unibanco seja o maior banco do Brasil, o maior investidor em

educação é a fundação Bradesco, que mantém 40 escolas funcionando em várias partes do

país. A Fundação Bradesco investiu, no ano de 2018, um total de 606,9 milhões de reais,

https://pt.wikipedia.org/wiki/R$
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ita%C3%BA_Unibanco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bradesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caixa_Econ%C3%B4mica_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Santander_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sicoob
https://pt.wikipedia.org/wiki/BTG_Pactual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Safra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Votorantim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Votorantim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citigroup-Citibank_no_Brasil
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enquanto a Fundação Itaú Social e o Instituto Unibanco, somados, investiram 212,19 milhões

segundo dados extraídos de seus balanços sociais.

A Fundação Bradesco, no entanto, emprega seus recursos em 40 escolas próprias,

construídas e mantidas pela fundação com investimentos privados, ao passo que a Fundação

Itaú Social e o Instituto Unibanco atuam a partir de projetos próprios e apoio a outras

entidades, assim como a partir do que chamam de parcerias com o poder público.

Neste contexto, para o escopo desta pesquisa, levando-se em conta as relações

público-privadas e o apoio a entidades da sociedade civil organizada, importa-nos analisar as

relações que a Fundação Itaú Social mantém e de que forma sua atuação se dá.

4.3 As Parcerias Público-privadas e o Marco Regulatório das Organizações da

Sociedade Civil (MROSC)

Segundo Oliveira (2014), “Tradicionalmente, as parcerias entre a Administração e as

OSCs eram reguladas por normas jurídicas esparsas e, muitas vezes, lacunosas [...]”

(OLIVEIRA, 2014, p. 09) necessitando, portanto, de uma legislação mais específica e clara,

embora, não sem a necessidade de interpretação e análise de seu conteúdo.

O constructo legal que regula as relações entre o poder público e a sociedade civil

organizada renovou-se a partir de 1998, tendo sido construída ao longo dos anos ampla

regulamentação (PERONI, 2019), iniciando-se com a Emenda Constitucional nº 19 de 1998,

cujo conteúdo “Modifica o regime e dispõe sobre princípio e normas da Administração

Pública, Servidores e Agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de

atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências” (BRASIL, 1998) e contando,

ainda, com a Lei nº 9.790 de 1999 que “Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de

direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse

Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências.” (BRASIL, 1999)

e com a Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 “que estabelece o regime

jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros,

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil” (BRASIL, 2015).

Quanto à EC nº 19, Adrião e Bezerra (2013), destacam que a partir de sua aprovação

foi inserido, enquanto princípio constitucional, o da eficiência que cristaliza na CF um

princípio balizador decorrente do ideário privado de administração. Ainda segundo as autoras,

embora a administração pública deva preconizar a eficiência nos gastos e no oferecimento de

serviços aos cidadãos brasileiros, a elevação de tal princípio a um status constitucional traz o
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risco de abrir “precedentes para que a administração pública admita a introdução de modelos

de gestão baseados na administração privada, considerados, nas perspectivas reformistas, mais

eficazes e menos burocráticos.” (ADRIÃO; BEZERRA, 2013, p. 259).

Arelaro (2007) relata que, para além do princípio da eficiência destacado por Adrião e

Bezerra (2013), a EC 19/1998 traz outras modificações e inovações importantes ao introduzir

[...] dois novos princípios – o de que o “interesse público” não necessariamente é
estatal, com a consequente inclusão do conceito de “público não-estatal”, pela
primeira vez na Constituição Federal; e o segundo princípio, o de que os serviços até
então considerados privativos do Estado poderão ser, mediante contratos,
transferidos ou “gerenciados” pela iniciativa privada. (ARELARO, 2007. p. 913.
Aspas da autora)

Tais princípios presentes na CF vão ao encontro da reestruturação do Estado proposta

por Luiz Carlos Bresser-Pereira no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado

(PDRAE), no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso (analisado anteriormente

nesta pesquisa), e que se faziam necessários aos ajustes em direção à suposta modernização

do Estado brasileiro.

O principal marco regulatório das OSCs, no entanto, foi aprovado no governo de

Dilma Rousseff no ano de 2014. A lei 13.01936, que entrou em vigor para a União, estados e

Distrito Federal em 2016 e nos municípios no ano de 2017, expressa sua finalidade em seu art.

1º:

Instituir normas gerais para as parcerias entre a administração pública e
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades
ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. (BRASIL,
2014. s/p).

A norma jurídica em tela compreende parceria enquanto um

conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica
estabelecida formalmente entre a administração pública e organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto expressos em
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação
(BRASIL, 2014, s/p).

Para Peroni (2019) e Adrião e Bezerra (2013), no entanto, embora a literatura e a

legislação utilizem o termo ‘parcerias’ quando referem-se às diversas relações formais a

serem firmadas entre as OSCs e o poder público, o que, de fato, ocorre é a privatização do

36 A análise que aqui se faz, traz a lei 13.019 e suas alterações até dezembro de 2019.
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público que se dá a partir da execução, por agentes privados, das atividades ou do

gerenciamento das ações.

Acrescenta-se aqui, a privatização do público a partir das influências mais amplas (e

fluidas) sobre a abertura da agenda política para uma determinada demanda e a conformação

da opinião pública sobre o atendimento, com a anteriormente referida eficiência privada, aos

serviços públicos, tidos como direito de todos, como a educação de qualidade, por exemplo.

À despeito de tais formas de privatização, as três maneiras, definidas na lei, a partir

das quais é possível ocorrerem, diferenciam-se de acordo com o proponente da ação e quanto

ao financiamento dessa. Na parceria firmada a partir de ‘termos de colaboração’, o proponente

é o poder público, havendo repasse de recurso financeiro; no caso dos termos de fomento,

quem propõe são as OSCs e há repasse de recursos financeiros; e por fim, os acordos de

cooperação são instrumentos cuja proposição pode ser feita por qualquer das partes, não

envolvendo repasse de recursos financeiros.

Em seu Capítulo II, cujo conteúdo rege os termos que implicam repasse financeiro, a

referida lei coloca como fundamentos “a gestão pública democrática, a participação social, o

fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os

princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,

da economicidade, da eficiência e da eficácia” (BRASIL, 2014. Art. 5º. Grifos meus).

Os fundamentos de eficiência e eficácia aqui postos vão ao encontro do que fora

analisado por Adrião e Bezerra (2013) no que tange ao princípio da eficiência quando da

aprovação da EC nº 19 de 1998. Pode-se inferir um alinhamento com o PDRAE e com os

princípios nele colocados, sobretudo, aqueles de modernização do Estado em direção aos

pressupostos trazidos por Giddens (2001) no ideário da terceira via.

A ideia de fomento ao desenvolvimento local, da criação de políticas de controle e

participação social tão caras ao ideário da terceira via, como visto anteriormente, podem ser

encontradas, em especial, se analisarmos o art. 5º da legislação ora em tela, no qual são

elencados os pontos a serem assegurados pela lei:

I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão;
II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de
valores de cidadania e de inclusão social e produtiva;
III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e
sustentável;
IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas;
V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de
participação social;
VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; [...]
(BRASIL, 2014. Grifos meus).
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A estes pontos, acrescentam-se as diretrizes, constantes no art. 6º, como a priorização

do controle de resultados (inciso II) e o incentivo à organização da sociedade civil (inciso I),

agregando à legislação valores caros às orientações da nova gestão pública.

As parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, ainda

segundo a Lei nº 13.019, podem ter início por iniciativa da sociedade através de sujeitos

individuais ou coletivos a partir da “Manifestação de Interesse Social” (seção VI). Através

desse procedimento é possível “apresentar propostas ao poder público para que este avalie a

possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a celebração da parceria”

(art. 18), entretanto, a legislação deixa claro que o poder público não se obriga à execução do

chamamento público em decorrência da proposição, nem, tampouco, são do processo de

chamamento público dispensadas as propostas apresentadas pela sociedade. (art. 21).

Outro dispositivo importante constante no art. 35-A da lei refere-se à admissibilidade

da execução das ações em rede, sendo uma das entidades a entidade celebrante e a ela é

imputada toda a responsabilidade sobre a parceria. A entidade celebrante pactuará um termo

de atuação em rede com a entidade executante, para que seja formalizado questões, inclusive,

de repasse de recursos.

Sobre tal dispositivo, analisando a letra da lei, verifica-se a possibilidade do repasse de

recursos públicos a entidades privadas com fins lucrativos, para o oferecimento de serviços

públicos e ampliação do direito à educação. Dessa maneira, ampliam-se as formas possíveis

de privatização do público, como apontado anteriormente.

Outro ponto importante a ser observado é que às organizações qualificadas enquanto

OSCIPs não incidem os efeitos da Lei nº 13.019, o que está disposto em seu art. 03 § VI,

tendo em vista que são reguladas pela Lei nº 9.790 de 1999.

Para Adrião e Bezerra (2013), a legislação que regula as parcerias entre as

organizações da sociedade civil organizada e o poder público são a expressão de uma

estratégia objetivando um acordo social no qual

setores hegemônicos e governos formalizam pactos de atuação conjunta cada vez
mais frequentes, em que a lógica gerencial da esfera privada ganha espaço na
administração pública, na perspectiva de consolidar um sentido de
corresponsabilização da “sociedade civil” no que diz respeito à garantia e à
ampliação do acesso aos direitos sociais básicos. (ADRIÃO; BEZERRA, 2013. p.
258. Aspas das autoras)

Analisando os dispositivos legais que regem as parcerias entre as OSCs e o poder

público, pode-se inferir, que o terceiro setor fortalecido e as várias formas de “privatização do

público” (PERONI, 2019. p. 44) apagam a ideia do Estado enquanto garantidor de direitos
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sociais universais, fortalecendo uma outra, a de auto responsabilização do cidadão e da

comunidade pelo oferecimento de determinados serviços.
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CAPÍTULO V – SEMPRE À FRENTE! O BANCO E A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL

5.1 A Constituição do Itaú Unibanco Holding S.A.

Para a análise das redes sociais que se constituem a partir dos projetos e programas da

FIS, é fundamental o descortinamento da origem da empresa que desenvolve e mantém as

ações nesta pesquisa analisadas.

Nessa perspectiva, a história da Fundação Itaú Social não pode descolar-se da história

de sua mantenedora, a Itaú Unibanco Holding S.A. originada da fusão dos bancos Itaú e

Unibanco.37

O primeiro a surgir foi o Unibanco, fundado como Casa Moreira Salles, em Poços de

Caldas (MG) no ano de 1919. Criada por João Moreira Salles, a Casa tinha sua atividade

relacionada ao comércio de louças, bebidas e vestuário. Em 1924 recebeu autorização do

Governo Federal para expandir seus negócios exercendo a função de correspondente bancário

de importantes instituições financeiras do país.

Em pouco tempo, a Casa Moreira Salles estruturou as atividades que serviriam de base

para conquistar a Carta Patente de Casa Bancária. Tais atividades envolviam a compra de café

dos produtores, sua venda para o mercado internacional a partir do porto de Santos e as

atividades comerciais em Poços de Caldas. Paulatinamente, João dedicou-se mais amiúde ao

negócio com o café e seu filho, Walther Moreira Salles ficou à frente da instituição bancária.

A história do Itaú inicia-se cerca de 20 anos após o início da atividade bancária dos

Moreira Salles. No ano de 1945 abre as portas o Banco Central de Crédito S.A., fundado por

Alfredo Egydio de Souza Aranha e por Aloysio Ramalho Foz, situada no centro de São Paulo.

As trajetórias das famílias têm em comum a atividade cafeeira. Entretanto, a ascendência de

Alfredo Egydio contava com diversos títulos de nobreza38. O próprio Marquês de Três Rios,

que era tio avô de Alfredo, junto com outros 3 sócios abriram em Campinas o Banco

Comércio e Indústria.

Seguindo o exemplo familiar, o pai de Alfredo, Olavo Egydio, em 1909 fundou o

Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de São Paulo (que daria origem ao Banespa

posteriormente). No entanto, o fundador do Itaú iniciou sua carreira bancária no ramo de

37 Toda cronologia e personagens descritos na recuperação histórica do surgimento das instituições teve como
fonte um livro comemorativo dos 90 anos de história da instituição cuja referência pode ser encontrada em
Martins, 2014.
38 Alfredo Egydio era bisneto da Viscondessa de Campinas e do Visconde de Indaiatuba, e sobrinho neto do
Marquês de Três Rios.
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seguradoras, através do qual conseguiu, em 1935 a majoritariedade nas ações (e, portanto, o

controle) de uma tradicional seguradora brasileira, que posteriormente, viria a ser a Itaú

Seguradora (em 1972).

Tanto uma instituição quanto outra surgem familiares e a continuidade, diversificação

das atividades e dos investimentos, assim como o desenvolvimento de novas tecnologias,

seguiram a esta mesma tradição no que tange à sua condução. Como dito anteriormente, em

1933 a Direção da Casa Moreira Salles é passada ao filho de João, Walther, e em 1959 o

Banco Central de Crédito passa a ser chefiado por Olavo Setúbal e Eudoro Villela,

respectivamente, sobrinho e genro de Alfredo Egydio.

Através de incorporações, fusões e aquisições diversas ao longo dos anos, as

instituições Itaú e Unibanco tornam-se dois grandes agentes financeiros brasileiros.

Em 2008 houve a fusão entre os dois bancos, dando origem ao Itaú Unibanco Holding

S.A. O Art. 228 da Lei nº 6404/1976 define fusão como “[...]a operação pela qual se unem

duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e

obrigações.” (BRASIL, 1976. s/p). Teixeira e Dantas (2015) afirmam que “O

desenvolvimento das fusões e aquisições das empresas em todo o mundo, incentivado pelo

processo de globalização, é determinado principalmente pela necessidade de lucros maiores,

surgimento de novos produtos e atuações em outras regiões geográficas que visam alcançar

sinergias tecnológicas e financeiras.” (p. 2).

Israel Vainboim, à época presidente da Unibanco Holdings, em entrevista ao jornal

Infomoney39, confirma a tese trazida por Teixeira e Dantas (2015) em dois aspectos: na

maximização dos lucros e o processo de globalização. O ex executivo afirma que a fusão

começou a ser pensada quando Roberto Setúbal procurou Pedro Moreira Salles para comprar

o Banespa. Dessas reuniões surge a ideia de juntar o Unibanco e o Itaú. O Unibanco precisava

crescer para baixar o custo por cliente e Roberto Setúbal queria que o Itaú fosse o maior

banco privado do Brasil. “A liderança do Bradesco sempre foi um engasgo para ele.”

(VAINBOIN, 2014. s/p40). Além disso, a compra do Banco Real pela estrangeira ABN trouxe

a desconfiança de que os bancos estrangeiros viriam comprar os nacionais, e era preciso estar

forte para enfrentar a crise sem sucumbir.

39 INFOMONEY. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/os-bastidores-da-criacao-do-Itaú-
unibanco-contada-pelo-dono-da-casa-onde-tudo-foi-fechado/>. Acesso em: 09/01/2020.
40 INFOMONEY. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/os-bastidores-da-criacao-do-Itaú-
unibanco-contada-pelo-dono-da-casa-onde-tudo-foi-fechado/>. Acesso em: 09/01/2020.
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O negócio levou quase dez anos para concretizar-se, muito em função da dificuldade

que teve Pedro Moreira Salles em abrir mão da diretoria executiva. Tal impasse foi resolvido

pela pressão da compra do Banco Real pela holandesa ABN e da crise financeira de 2008.

De fato, a fusão configurou-se na maior operação do tipo da história do Brasil e o

novo banco, tornou-se o maior da América do Sul e um dos 20 maiores do mundo. Um

gigante que, no momento da fusão, formou um quadro no qual detinha

R$ 575 bilhões em ativos e patrimônio líquido de cerca de R$ 51,7 bilhões. [...]
aproximadamente 4,8 mil agências, representando 18% da rede bancária; e 14,5
milhões de clientes de conta corrente, ou 18% do mercado.
Em volume de crédito, representou [ará] 19% do sistema brasileiro; e em total de
depósitos, fundos e carteiras administradas, atingiu[rá] 21%. (G1, 2008. s/p41).

Em vídeo institucional42 Pedro Moreira Salles, ao referir-se aos pontos nevrálgicos que

possibilitariam ou inviabilizariam a fusão, declarou que eram três principais: O nome do novo

banco; quem seria o CEO43 e quem controlaria a companhia. O então dono do Unibanco

afirmou que tais pautas foram resolvidas logo no primeiro jantar de negociação. Partindo de si,

a proposta era a de que o nome do Itaú estaria na frente e que o CEO seria Roberto Setúbal.

Para as escolhas, justificou: “tem que ser você, você tá [sic]com o banco maior”. Porém,

sobre o controle nas decisões, disse Salles “Ou é meio a meio, ou não tem”. Resolvidas estas

questões, segundo os CEOs dos bancos originários, as negociações não tiveram pontos de

especial dificuldade, ainda que representasse uma operação financeira sem precedentes.

Atualmente, a holding possui um valor de mercado de mais de 300 bilhões de reais

(era de 108 bilhões em 2008), administra quase 75 milhões de contas, tem quase 100 mil

funcionários, 5 mil agências e 48 mil caixas eletrônicos no Brasil e no exterior. (ITAÚ

UNIBANCO HOLDING S.A., 2019. p. 0644).

Segundo o Relatório de Análise Gerencial da Operação do 1º Trimestre de 2019, a

empresa busca ser reconhecida como “O Banco da América Latina” (p. 10) e para tanto, tem

investido esforços em aquisições e fusões nos países da região. Pode-se perceber que a

controladora só não está presente em alguns poucos territórios do continente Americano.

41 G1. Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL846978-9356,00-
UNIBANCO+E+ITAÚ+ANUNCIAM+FUSAO+E+CRIAM+GIGANTE+FINANCEIRO.html. Acesso em
16/11/2019
42 ITAÚ UNIBANCO. Disponível em: <http://www.Itaúunibanco90anos.com.br/90/os-filmes.htm>. Acesso em
17/11/2019.
43 CEO é a sigla utilizada para o termo em inglês Chief Executive Officer. Em tradução livre Diretor Executivo
44 Análise Gerencial da Operação do 1º trimestre de 2019. Disponível em:
<file:///C:/Users/KARINE/Desktop/artigos%20responsabilidade%20social%20empresarial/Informa%C3%A7%
C3%B5es%20sobre%20o%20resultado%20do%201%C2%BA%20trimestre%20de%202019.pdf>. Acesso em
17/11/2019
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A atividade no exterior, em especial na América Latina, embora recente, é bastante

promissora na visão da empresa, especialmente, no que tange à potencialização dos lucros

planejados. A figura 4 demonstra a presença do Banco em outros países do mundo, para além

da América Latina.

Figura 6: operações internacionais do Itaú Unibanco Holding S.A.:

Fonte: Relatório anual Itaú Unibanco Holding S.A. Disponível em https://www.Itaú.com.br/relatorio-

anual/perfil/nossos-negocios-internacionais/

Uma empresa que já nasce nesta proporção não poderia prescindir de um programa

bem estruturado de Responsabilidade Social. Ambos os bancos mantiveram durante anos

ainda antes da fusão, seus braços sociais, que permaneceram separados depois da operação.

Dentre as ações de RSE, a holding elegeu a educação como pauta principal, compreendendo

que “a educação é o vetor principal para o desenvolvimento sustentável do país” (MARTINS,

2014. s/p).

Martins (2014) destaca que a escolha pela educação como ponto central das ações de

RSE, embora tenha sido feita individualmente pelos bancos originários, fortaleceu-se após a

fusão em função da convergência sobre a importância da área para o desenvolvimento

humano e da sociedade.

A holding, por meio de seus braços sociais dividiu-se na atuação entre o ensino

fundamental, que ficou a cargo da Fundação Itaú Social e as ações sobre o ensino médio, cuja

execução ficou a cargo do Instituto Unibanco. O recorte desta tese trabalha, especificamente,

com a Fundação Itaú Social.
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5.2 A Fundação Itaú Social

Embora a Fundação Itaú Social (FIS) tenha sido constituída no ano de 2000, seus

primórdios datam de 1993, com a criação do Programa de Apoio Comunitário cujo objetivo

era articular as ações sociais que vinham sendo empreendidas pelo banco Itaú. Sua criação

teve como aporte financeiro inicial um fundo patrimonial resultante de doações de empresas

do Grupo Itaú, mas não foi possível identificar o montante. Porém, identificou-se que, no

primeiro ano de existência, o investimento foi de mais de R$ 5 milhões, embora o Projeto

piloto da Fundação só tenha iniciado suas atividades em 1994.

Antecederam à instituição da Fundação Itaú Social o Programa de Apoio Comunitário

(1993), o Projeto Raízes e Asas (1994), o Prêmio Itaú Unicef (1995) e a criação do Programa

de Melhoria da Educação no Município (1999), cujos projetos eram atrelados ao Banco Itaú.

Foi de Maria Alice Setúbal, herdeira do banco e irmã de Roberto Setúbal, a ideia de criar a

fundação, evitando, desta forma, que o compromisso social da empresa dependesse dos

acionistas e do panorama econômico de cada época.

Sempre insisti muito para que os projetos sociais saíssem de dentro do banco para
formar uma fundação. [...] defendi muito essa proposta, porque era uma forma de
mostrar para a sociedade a perenidade do compromisso social do banco. (SETÚBAL
apud MARTINS, 2014. s/p).

As ações iniciais, então realizadas pelo Programa Itaú Social, foram continuadas pela

Fundação a partir de sua instituição, no ano de 2000 e a ação social do banco tornou-se mais

abrangente e com o novo modelo de gestão, supostamente independente da Holding.

Segundo seu Estatuto Social45, a FIS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, instituída pela Itaúsa46 (art. 1º) e tem como mantenedor principal o Itaú Unibanco

Holding S.A., sendo as demais empresas do conglomerado (que formam o bloco comandado

pela Itaúsa) mantenedores eventuais (art. 4º).

O quadro da FIS é composto pela governança, subdividida em um Conselho Curador e

Diretoria, além de um quadro de 54 funcionários. Não está exposto dentre as informações

disponibilizadas no sítio virtual da FIS os setores específicos a que tais funcionários estão

45 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/documentos/>. Acesso em: 09/01/2020.
46 “A Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. é uma holding pura que investe em empresas atuantes em diversas áreas
como os setores financeiro, indústrias de painéis de madeira, louças e metais sanitários, revestimento cerâmico,
vestuário, calçados e gasodutos.” Disponível em: <http://www.Itaúsa.com.br/pt/conheca-a-Itaúsa/empresas-do-
grupo>. Acesso em 30/01/2020
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atrelados, entretanto, a partir dos depoimentos disponíveis de 50 dos 54 trabalhadores, foi

possível identificar as áreas de atuação que foram sistematizadas na tabela a seguir.

Tabela 6: setores da FIS

Área Nº de funcionários

Administrativo-financeiro 5

Comunicação 6

Fomento 11

Formação 6

Implementação 4

Jurídico 2

Letras e Números 3

Outros (Secretária da FIS) 1

Pesquisa e Desenvolvimento 6

Pessoas 1

Programas e Projetos 2

Superintendente 1

Tecnologia da Informação 2

Total 50
Fonte: Construído pela autora com base nas informações da home page da FIS

O gráfico que segue, demonstra percentualmente as áreas nas quais há maior alocação

de funcionários. Percebe-se que a área de Fomento se constitui no maior núcleo de trabalho

dentro da FIS, contando com quase o dobro de funcionários constantes nas 2 áreas que

empatam em segundo lugar – ‘Comunicação’ e ‘Pesquisa e Desenvolvimento’.
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Gráfico 3: Divisão percentual das áreas de atuação da FIS

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponíveis na home page da FIS

É notório o baixo número de funcionários diante de sua atuação e alcance, o que causa

o questionamento a respeito do escopo de ação de cada um dos setores da FIS. Por não haver

informações disponíveis sobre tal atuação, não foi possível avaliar qualitativamente os

números apresentados.

Pode-se inferir, no entanto, que a área de Fomento, que concentra o maior número de

funcionários permanentes da FIS, em analogia à legislação da administração pública, destina-

se a incentivar e propor ações de parceria com o poder público e outras entidades e

organizações da sociedade civil.

Ao analisarmos a missão à qual propõe-se, a Fundação expõe de forma clara e concisa,

que seu campo de alcance pretendido é a educação pública. A entidade, ao partir do

pressuposto de que a sociedade civil organizada tem a responsabilidade de envolver-se com a

sociedade na qual está inserida, busca “desenvolver, implementar e compartilhar tecnologias

sociais para contribuir com a melhoria da educação pública brasileira”47

Ainda nessa mesma perspectiva, a Fundação, ao expor sua visão em sua home page,

coloca-se enquanto "polo de desenvolvimento educacional articulador, agregador e produtor

de conhecimento” 48

47 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/>. Acesso em: 09/01/2020.
48 Idem.
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Tal missão e visão da Fundação vem ao encontro do que postula Montaño (2010),

quando afirma que há uma passagem de responsabilidades em relação as questões sociais do

primeiro setor (identificado enquanto o Estado) para o terceiro setor (identificado enquanto

Sociedade Civil), através de parcerias público-privadas e com o intuito de “encobrir e gerar a

aceitação da população a um processo que [...] tem clara participação na estratégia atual de

reestruturação do capital.” (MONTAÑO, 2010, p. 224).

Já no que tange ao objeto a que destina-se, seu Estatuto Social determina, em seu art.

2º, que este será ancorado pela gestão de

projetos de interesse da comunidade, de forma ampla e objetiva, apoiando ou
desenvolvendo projetos sociais, científicos e culturais, nas comunidades onde o Itaú
Unibanco S.A. atua, prioritariamente no ensino fundamental e saúde; e apoiar
projetos ou iniciativas já em curso, sustentados ou patrocinados por entidades de
reconhecida idoneidade.49

No parágrafo único do mesmo artigo, a entidade permite-se “contratar com terceiros a

prestação de serviços técnicos e firmar contratos e convênios com entidades públicas e

privadas”

Nesse sentido, desde a sua instituição, a FIS vem ampliando sua abrangência através

de projetos próprios, muitas vezes, executados por outros agentes coletivos públicos e

privados.

A FIS está estruturada internamente com a divisão de sua administração entre o

Conselho Curador e a Diretoria. O primeiro é o órgão máximo de consulta e deliberação e ao

segundo cabe a execução das ações.

O Conselho Curador, segundo o Estatuto Social da FIS deve ser composto por no

mínimo 3 e no máximo 14 membros, sendo 1 deles indicado pela Itaú Unibanco Holding S.A.

e os demais indicados pelo instituidor – a saber – Itaúsa (Investimentos Itaú S.A.).

O Presidente do Conselho Curador é eleito entre os seus membros e a ele cabe o voto

de minerva, em caso de empate na deliberação de alguma questão levantadas durante as

reuniões, que só poderá ser instalada com um quórum mínimo de 2/3 de seus membros.

Os mandatos dos conselheiros são de periodicidade anual e deles emanam todas as

decisões cuja execução é delegada à Diretoria. Segundo o art. 6º §3º, é competência do

Conselho Curador:

a) Deliberar sobre as atividades da Fundação; b) estabelecer diretrizes para a
elaboração de normas de procedimento interno; c) eleger e destituir os membros da
Diretoria, da Comissão de Integração e Controle Itaú, do Comitê de Apoios e
Patrocínios Sociais e do Conselho Fiscal; d) designar as funções, fiscalizar a gestão

49 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/documentos/>. Acesso em: 09/01/2020.
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e aprovar as contas da Diretoria; e) aprovar o orçamento e o balanço anual; f)
nomear e destituir os membros beneméritos; g) estabelecer as contribuições e outras
fontes de renda da Fundação; h) autorizar a alienação de bens imóveis; i) indicar os
auditores independentes; j) orientar a política de investimentos; e k) deliberar sobre
os casos omissos neste estatuto. 50

Quanto à Diretoria, deve ser presidida pelo Presidente do Itaú Unibanco Holding S.A.

cuja atuação é de coordenação das ações da FIS, além de presidir as reuniões. A composição

da Diretoria deve variar de 6 a 15 membros cujas funções estão definidas no documento em

análise: além do Diretor Presidente, haverá “1(um) Diretor Vice Presidente, 1 (um) Diretor

Vice Presidente de Programas Sociais, 1 (um) Diretor Vice Presidente Administrativo e

Financeiro, e de 3 a 12 Diretores, com mandato anual, na conformidade do que for

estabelecido pelo Conselho Curador ao prover estes cargos”

É perceptível, portanto, que dentro da organização do FIS há uma hierarquia bem

colocada e documentada, a partir da qual o Conselho Curador, indicado em sua totalidade

pelas empresas do grupo que concentra o planejamento e a nomeação dos membros da

Diretoria. A esta última, cabe função de execução das tarefas e decisões definidas pelo

primeiro.

De acordo com o escopo que buscamos imprimir neste estudo, faz-se necessário

analisar as relações existentes entre estses sujeitos individuais, que compõem a governança da

FIS. É importante ressaltar, novamente, que entre tais sujeitos já existe uma interligação

apriorística que é a própria FIS. Porém, importa verificar o que tem eles em comum, quais

foram suas trajetórias formativas e quais as funções que exerceram ao longo de sua vida

profissional. Todas essas indagações são de fundamental importância para que seja possível a

compreensão das decisões e, consequentes ações da FIS sobre a sociedade brasileira e sobre a

educação pública.

O Conselho Curador, das 14 vagas possíveis, é composto por 4 conselheiros e um

presidente. Tendo em vista que este é o órgão colegiado criado para o controle da FIS,

conforme destacado anteriormente nesta tese, haver apenas 4 Conselheiros pode indicar a

intenção de centralizar as decisões e restringi-las a um núcleo pequeno e com pouca

representatividade.

A presidência do Conselho Curador é atualmente ocupada por Alfredo Egydio Setúbal,

penúltimo dos 7 filhos de Olavo Setúbal. É Diretor Presidente da Itaúsa desde 2015 e como

tal, controla o conglomerado de empresas que envolvem, desde a fabricação de calçados,

passando pela produção de material para construção civil até instituições financeiras.

50 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/documentos/>. Acesso em: 09/01/2020.
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Formado em 1980 e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio

Vargas, destaca em seu currículo um curso – não identificado se extensão, se MBA ou outro

qualquer – realizado no INSEAD, uma renomada escola de negócios na França. Exerceu

atividade laboral, até onde pode-se verificar, a partir de 1992, nas empresas da família.

Os Conselheiros51 são Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, Pedro Moreira Salles,

Ricardo Villela Marino e Roberto Egydio Setúbal.

O primeiro, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, é um dos maiores acionistas

individuais da Itaúsa e representa a nova geração de executivos do banco. Já ocupou a

presidência da diretoria da Itaúsa e vários cargos em diferentes empresas da família. Formou-

se em engenharia mecânica, mas sua pós-graduação é em administração de empresas também

pela FGV.

Pedro Moreira Salles, já citado nesta tese anteriormente, atualmente copresidente do

Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Ao contrário da família Setúbal, teve sua

formação no exterior. Embora tenha iniciado seus estudos em economia na Pontifícia

Universidade Católica do Rio de Janeiro, concluiu, com honras, o curso de economia e

história na Universidade da Califórnia. Atua nos negócios da família desde o ano de 1982,

assumindo a presidência do Unibanco em 2004 até o ano da fusão com o Itaú.

Ricardo Villela Marino também compõe o Conselho. Já foi Diretor executivo da FIS e

atualmente comanda as operações internacionais da Holding. Engenheiro Mecânico pela

Universidade de São Paulo, possui mestrado pelo Massachusetts Institute of Technology

(MIT). Uma relação próxima, importante relatar neste contexto é a de Ricardo e Alfredo. Os

primos foram criados juntos em virtude de um acidente de avião que vitimou fatalmente os

pais de Alfredo, que foi criado por Milú Villela, mãe de Ricardo, maior acionista individual

do Banco Itaú Unibanco e engajada em pautas sociais.

Copresidente, junto a Pedro Moreira Salles, Roberto Setúbal também ocupa um

assento no Conselho Curador da FIS. É formado pela Escola Politécnica da USP e mestre em

Engenharia pela Universidade Stanford. Foi o Presidente da Itaú Unibanco Holding S.A.

Ao analisarmos os sujeitos que ocupam tais cadeiras, infere-se que não há, por parte da

Holding, a preocupação em manter no centro decisório de suas ações sujeitos ligados às

políticas sociais ou especialistas na área de educação, o que seria desejável por ser este o

ponto focal de suas atividades.

51 As informações sobre os sujeitos que compõem o Conselho Curador e a Diretoria da FIS foram levantados a
partir da combinação de várias fontes, dentre as quais destacam-se os sítios virtuais das empresas, revistas
especializadas em negócios do Brasil e do exterior e reportagens jornalísticas.
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As formações acadêmicas dos conselheiros restringem-se às áreas da engenharia, à

área econômica e, principalmente, administrativa. Nenhum deles possui formação em

educação ou na área social. Nessa perspectiva, é bastante pertinente afirmar que as decisões

de toda ordem tomadas pela FIS ancoram-se fortemente em um viés, no mínimo,

economicista.

No que tange à Diretoria, ao contrário do que reza o estatuto social da empresa, o

Diretor Presidente é Roberto Setúbal. A cadeira, de acordo com o art. 7º, §1º do documento,

deveria ser ocupada pelo presidente do mantenedor principal, no caso em tela a Itaú Unibanco

Holding S.A. cujo Presidente, desde 2017 é Candido Botelho Bracher.

Para além do Diretor Presidente, a estrutura da Diretoria conta ainda com um Diretor

Vice-Presidente de Programas Sociais (Fábio Colletti Barbosa), um Diretor Vice-Presidente

Administrativo e Financeiro (Osvaldo Nascimento) e quatro diretores: Andrea Matteucci

Pinotti Cordeiro, Claudia Politanski, Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes

e Reginaldo Camilo.

Fabio Colleti Barbosa tem formação em administração pela FGV e MBA pelo

International Institute for Management Development, localizado na Suíça. Atuou

profissionalmente em diversas empresas como a Nestlé, Citbank, Abril S.A. e a ABN Amro

Bank. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da

República52 e vice-presidente da FIS. Atualmente o executivo é conselheiro também da

Orquestra Sinfônica de São Paulo e da Natura.

Os demais membros do Conselho foram caracterizados na tabela que segue.

Tabela 7: Composição e caracterização dos membros do Conselho Curador da FIS

NOME FORMAÇÃO ATUAÇÃO

Andrea

Matteucci Pinotti

Cordeiro

Administração de

Empresas (FGV) e

MBA (Harvard

Business School)

Diretora de Marketing Institucional da Itaú

Unibanco S.A.

Claudia

Politanski

Bacharel em

Direito (USP)

Vice-presidente do Itaú Unibanco e líder das

áreas de Pessoas, Jurídico, Ouvidoria, Relações

Governamentais e Institucionais, Comunicação

Corporativa e Marketing.

52 O CDES foi criado no governo Lula, a partir da Lei nº 10.683/2003, e foi um órgão de assessoramento direto à
presidência da República. Foi extinto em 2019, no Governo Bolsonaro, pela Lei nº 13.844.
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Denise Lanfredi

Tosetti Hills

Lopes

Não encontrado Diretora na FIS

Reginaldo

Camilo

Ciências

Contábeis

Superintendente da Itaú Unibanco S.A. Membro

do Conselho Fiscal do CENPEC e do GIFE.
Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponíveis na home page da FIS e pesquisa nominal em

páginas de livre acesso na internet

Excluindo-se do escopo a formação de Denise Lanfredi T.H. Lopes, percebe-se que o

panorama não se modifica consubstancialmente, quando comparado ao Conselho Curador no

que tange à formação dos sujeitos que o compõe.

A diferença existe, no entanto, se compararmos os nós da rede da Diretoria com as do

Conselho Curador. Enquanto o segundo conserva no clã familiar dos acionistas majoritários

da Holding todo o poder decisório, tomando para si a responsabilidade de traçar os rumos da

FIS, a segunda é composta por membros não familiares. Ainda assim, mesmo que não pelo

laço familiar, estão entrelaçados pela Holding na qual todos trabalham ou trabalharam em

algum momento.

Diferentemente do Estado, definido como “condensação material de uma relação

contraditória” (POULANTZAS,1980. p. 153), a FIS nos parece um bloco monolítico, que

reúne sujeitos com a mesma linha de pensamento e trabalho e, nestes termos, a progressiva

assumpção dos serviços públicos, especialmente os sociais, pela iniciativa privada representa

um dos pilares que retrocedem os avanços democráticos dos últimos anos.

Esta convergência e alinhamento ideológico tanto no Conselho Curador quanto na

Diretoria, vai ao encontro do que Paoli (2002) coloca em relação ao movimento de

conscientização do empresariado. A autora afirma que há a ausência, nesse movimento

empresarial em torno da RSE, daquilo que é fundamental quando fala-se em direitos

universalmente instituídos, que é a formação de um “espaço público real” caracterizado pela

sua construção universal. Espaço este “no qual a crítica e o dissenso organizado dos excluídos

pode se instalar na demanda dos direitos.” (PAOLI, 2002, p. 403).

Ainda segundo a autora, a presença dos excluídos no debate público sobre as suas

próprias demandas é de fundamental importância cuja ausência expõe “uma noção de

cidadania particularista que não tem pela frente uma alteridade real, pois não há a figura de

outros que possam participar e negociar os bens sociais doados nem um controle público (e

não apenas contábil) dessas atividades.” (PAOLI, 2002).
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A composição gerencial da FIS expõe, em última instância, sua despreocupação com

as demandas trazidas pelos destinatários de suas ações de RSE corroborando a ideia de que ao

empresariado, mais importante é a imagem de empresa socialmente responsável, favorecendo

sua competitividade no mercado, o valor agregado à marca e o fomento às ações

empreendedoras das entidades do terceiro setor do que a necessidade dos destinatários de seus

projetos e programas.

A composição gerencial a partir tanto do Conselho Curador quanto da Diretoria,

demonstra ainda, uma contradição em relação à ideia inicial trazida por Maria Alice Setúbal,

quando da criação da Fundação, a de desvincular as ações da FIS dos acionistas da Holding

tendo em vista que, ao compor a gerência da FIS, exclusivamente, com membros ligados

intrinsecamente às pessoas com cargos na Holding, os interesses desta última tendem a ser

priorizados em detrimento dos interesses e necessidades sociais mais amplas.

Ball (2014) afirma que o neoliberalismo (e acrescento aqui o de terceira via também)

“está produzindo novos tipos de atores sociais, sujeitos sociais híbridos que são espacialmente

móveis, eticamente maleáveis e capazes de falar as linguagens do público, do valor privado e

filantrópico.” (BALL, 2014, p. 230). Estes homens e mulheres, que compõem o centro

decisório da FIS, representam a materialização de que nos fala o autor.

Juntas, essas pessoas, suas relações e suas interações, sua moralidade e seu dinheiro,
suas ideias e sua influência estão transformando as relações sociais, econômicas e
políticas e aplicando o imaginário neoliberal de formas muito reais e práticas na
educação e na política educacional (BALL, 2014. p. 230).

5.2.1 O Financiamento da FIS

Quanto ao financiamento, há disponibilizado em seu sítio virtual, os investimentos nos

projetos a partir de 1993. O gráfico abaixo demonstra tal investimento não sendo possível

identificar o valor empregado em cada um dos projetos e programas da fundação.
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Gráfico 4: Valores nominais investidos pela FIS em programas e projetos

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponíveis na home page da FIS

É perceptível a escalada nos investimentos a partir dos anos 2000, quando a Fundação

recebeu recursos próprios e pode gerenciar seus programas. A partir do ano de 2013, a

fundação passa a publicizar demonstrativos contábeis através dos quais é possível constatar,

dentre outras informações, o valor empregado em cada programa.
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Gráfico 5: Investimento em programas e projetos 2013/18

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios financeiros disponíveis na home page da FIS

*valores nominais
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É possível observar a partir da análise do gráfico, que há um substancial aumento nos

investimentos em apoios e parcerias nos anos de 2017 e 2018, sugerindo que a FIS tende a

exercer suas ações por meio da terceirização da execução dos programas e projetos.

Outro dado a ser observado é que programas de grande relevância como a Olimpíada

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) não está elencada enquanto

programa em seu balanço financeiro, o que pode ser inferido por ser realizado coordenação

técnica de terceiros e, portanto, entraria também nas parcerias e apoios.

O Programa Melhoria da Educação também obteve um aporte maior de recursos no

ano de 2018, ano de sua reestruturação conforme poderemos ver mais adiante neste trabalho.

Os recursos investidos nos programas e projetos da FIS são obtidos, em sua maioria,

por rendimentos de aplicações financeiras de recursos da própria FIS e por doações da Itaúsa

Holding S.A., que faz jus à isenção de impostos e tributos a partir das doações executadas em

função de leis de incentivo.

De acordo com as demonstrações contábeis do ano de 2018, a Holding aplicou em

educação R$279 milhões53, dos quais apenas R$ 12,4 milhões com recursos de incentivo. É

possível inferir, portanto, que a isenção fiscal, embora ocorra, não se constitui em condição

sine qua non para o investimento social da empresa.

Os projetos e programas apoiados especificamente pela FIS foram analisados,

incluindo seu financiamento, entretanto, informações mais detalhadas não foram identificadas,

como poder-se-á observar a seguir.

53 O valor destinado é unificado no que tange aos investimentos executados pela FIS, pelo Instituto Unibanco e
pela Fundação Itaú Cultural.
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5.2.2 Os Programas e Projetos

A Fundação Itaú Social apresenta duas linhas de atuação, nomeadas de ‘Pilares’, na

aba ‘Programas’ em sua home page. O primeiro pilar, nomeado ‘formação de profissionais da

educação’ e o segundo ‘fortalecimento da sociedade civil’. Há ações exclusivas de cada Pilar

e 2 ações compartilhadas pelos 2 Pilares.

Sobre o pilar da Formação de Profissionais da Educação, está estruturado em 9 ações:

Ambiente de Formação; Letras e Números; Escrevendo o Futuro; Leia para uma Criança;

Prazer em Ler; Melhoria da Educação; Monitoramento e Avaliação; Pesquisas e; Redes de

Territórios Educativos.

O segundo Pilar, Fortalecimento da Sociedade Civil, organiza-se em 7 ações:

Comunidade, presente!; IR Cidadão; Missão em Foco; Monitoramento e Avaliação; Pesquisas;

Prêmio Itaú-Unicef e; Voluntariado.

Para melhor compreensão do escopo de cada programa, sistematizamos os programas,

objetivos e os parceiros buscando identificar entre eles aqueles que incidem sobre a educação

pública. A tabela que segue reúne resumidamente todos os programas anunciados na home

page da FIS.

Tabela 8: Programas da FIS em 2018 e 2019
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

AÇÃO OBJETIVO PARCEIROS

Ambiente de

Formação

A proposta do Programa “Ambiente de Formação”

é construir espaços de aprendizagem que se

baseiem em cinco princípios: sejam ambientes reais

e virtuais; promovam a troca de experiência entre

os pares; valorizem as experiências prévias;

privilegiem a prática e promovam a diversidade.

 Centro de Estudos e

Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária

(Cenpec);

 Centro de Referências em

Educação Integral;

 Centro Integrado de

Estudos e Programas de

Desenvolvimento

Sustentável (Cieds);

 Instituto de Tecnologia e

Sociedade (ITS);

 Revista Nova Escola.
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Letras e

Números

A proposta do programa “Letras e Números” é

promover e/ou apoiar ações que enxerguem a

leitura, a escrita e a matemática como instrumentos

de cidadania, deslocando a visão consagrada de que

são “meras competências escolares” para o

entendimento de que são elementos constitutivos

da vida plena na sociedade.

 Associação Vaga Lume;

 Centro de Estudos e

Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária

(Cenpec);

 Comunidade Educativa

CEDAC;

 Instituto de Matemática

Pura e Aplicada (IMPA);

 Instituto Sidarta;

 Laboratório Emília de

Formação;

 Ministério da Educação

(MEC);

 Rede Nacional de

Bibliotecas Comunitárias

(RNBC).

Escrevendo o

Futuro

A proposta do programa “Escrevendo o Futuro” é

contribuir para a melhoria do ensino e

aprendizagem da leitura e escrita nas escolas

públicas de todo país, por meio de ações de

mobilização para a formação de educadores

envolvidos no ensino da Língua Portuguesa.

 Canal Futura;

 Centro de Estudos e

Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária

(Cenpec);

 Conselho Nacional dos

Secretários de Educação

(Consed);

 Fundação Roberto Marinho;

 Ministério da Educação

(MEC);

 União Nacional dos

Dirigentes Municipais

(Undime).

Leia para uma

Criança

A proposta do programa “Leia para uma Criança” é

incentivar a leitura do adulto para e com a criança

como uma oportunidade de fortalecimento dos

vínculos e da participação ativa na educação desde

a primeira infância. Além disso, o programa busca

ampliar o repertório cultural da criança, por meio

 Associação Vaga Lume;

 Banco Itaú;

 Laboratório Emília de

Formação;

 Organizações da sociedade

civil;
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da literatura de qualidade, para seu

desenvolvimento integral.

 Secretarias de Educação;

 Secretarias de Assistência

Social;

 Unicef (Fundo das Nações

Unidas para a Infância);

Prazer em Ler O programa Prazer em Ler atua no fortalecimento

da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias

(RNBC), que agrega 11 redes em todas as regiões

do país, em um total de 105 bibliotecas. A Rede

possui quatro eixos de ação:

- Espaço: locais organizados para acolher

diferentes tipos de público e estimular a leitura;

- Acervo: fornecimento de livros e outros suportes,

preferencialmente de literatura;

- Mediação: ação capaz de incentivar a cultura

leitora na comunidade;

- Gestão: processos colaborativos que garantam a

equidade da participação dos atores envolvidos,

com visão estratégica de monitoramento e

avaliação.

 Rede Nacional de

Bibliotecas Comunitárias

(RNBC).

Melhoria da

Educação

O programa Melhoria da Educação proporciona

formação continuada para gestores educacionais.

As formações abordam tanto o eixo da gestão

pedagógica quanto o da gestão administrativo-

financeira. Dessa forma, os profissionais se

preparam de maneira ampla para desempenhar suas

funções.

 Avante – Educação e

Mobilização;

 Centro de Estudos das

Relações de Trabalho e

Desigualdades (CEERT);

 Centro de Estudos e

Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária

(Cenpec);

 Comunidade Educativa

CEDAC;

 H+K Desenvolvimento

Humano e Institucional;

 Instituto Avisa Lá;

 Instituto Chapada de

Educação e Pesquisa

(ICEP);

 Instituto Qualidade no

Ensino (IQE);
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 Instituto Rodrigo Mendes;

 Oficina Municipal.

Redes de

Territórios

Educativos

A proposta do programa Redes de Territórios

Educativos é criar laços de confiança e parceria

entre organizações da sociedade civil.

- A promoção do trabalho em rede e o fomento de

ações integradas e articuladas entre diferentes

organizações podem ampliar as possibilidades de

colaboração, de aprendizado e de ganhos mútuos.

 Centro Integrado de Estudos e

Programas de Desenvolvimento

Sustentável (Cieds).

FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL

AÇÃO OBJETIVO PARCEIROS

Comunidade,

presente!

O programa Comunidade, presente! disponibiliza

recursos financeiros para escolas públicas e OSCs

que atuam com educação de crianças, adolescentes

e jovens.

Não há

IR Cidadão O Itaú Social estimula os colaboradores Itaú a

realizarem a destinação de até 6% de seu Imposto

de Renda aos Fundos da Infância e da

Adolescência (FIAs). O valor total destinado pelos

funcionários é dobrado pelo banco.

Não há

Missão em

Foco

A proposta do programa Missão em Foco é

disponibilizar recursos flexíveis e adequados às

necessidades de cada organização social

selecionada, de forma a contribuir para sua

estabilidade, crescimento e gestão, visando à

ampliação do seu impacto.

 Governos municipais,

estaduais e federal;

 Organizações da sociedade

civil.

Prêmio Itaú-

Unicef

O Prêmio Itaú-Unicef visa identificar, estimular e

dar visibilidade aos projetos realizados por

organizações da sociedade civil que contribuam

para garantir o desenvolvimento integral de

crianças, adolescentes e jovens em situação de

vulnerabilidade social.

 Canal Futura;

 Centro de Estudos e

Pesquisas em Educação,

Cultura e Ação Comunitária

(Cenpec);

 Colegiado Nacional de

Gestores Municipais de

Assistência Social

(Congemas);

 Fundo das Nações Unidas

para a Infância (Unicef);

 União Nacional dos
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Dirigentes Municipais de

Educação (Undime).

Voluntariado O objetivo do programa Voluntariado é criar

condições que favoreçam a atuação social dos

colaboradores, oferecendo oportunidades de

participação social e incentivando a prática

voluntária.

 Conselho Brasileiro de

Voluntariado Empresarial;

 Instituto Unibanco.

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO e FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE

CIVIL

AÇÃO OBJETIVO

Monitoramento

e Avaliação

A proposta do Programa “Monitoramento e

Avaliação” é elaborar e realizar avaliações e

monitoramentos internos e externos, relacionados

aos diversos programas educacionais encampados

pelo Itaú Social, que permitam aos seus gestores o

melhor acompanhamento das ações. São utilizadas

metodologias que combinam abordagens

quantitativas e qualitativas.

Não há

Pesquisas Por meio do programa de Pesquisas, busca-se

realizar e apoiar investigações que:

- Ofereçam insumos para o desenvolvimento dos

projetos próprios do Itaú Social;

- Disponibilizem para a sociedade informações

relevantes, que contribuam para que o poder

público e outros atores atuem em prol da melhoria

da educação no Brasil.

O programa investe em pesquisas aplicadas, que

busquem testar soluções para os desafios que a

educação pública enfrenta no Brasil.

Não há

Fonte: Elaborado pela autora com base na descrição dos projetos disponíveis na home page da FIS

Ao analisar os programas, foi possível identificar os sujeitos coletivos nomeados pela

FIS de ‘parceiros’. Foram contabilizados 32 parceiros dos quais 07 são instituições ou

entidades ligadas diretamente ao poder público (MEC, Secretarias de Educação, CONSED,

UNDIME, Secretarias de Assistência Social e Congemas).

Embora o Consed, a Undime e o Congemas sejam pessoas jurídicas de direito privado,

por serem seus membros secretários estaduais e municipais de educação e assistência social,



130

pode-se inferir a relevância destas associações para as políticas públicas. Dessa maneira, fica

evidenciada a relação existente entre as ações da FIS e sua inserção no Estado brasileiro a

partir dos dirigentes das pastas, tanto em âmbito nacional quanto nos entes federados.

Além disso, ainda considerando o fortalecimento da penetração dos programas da FIS

no ideário impresso às políticas públicas brasileiras, pode-se identificar as parcerias diretas

com o próprio Ministério da Educação, com secretarias de educação e com secretarias de

assistência social.

Outro ponto de extrema importância a ser observado é que, embora na descrição de

alguns programas não seja apontada nenhuma parceria, ao investigar a execução do programa,

pode-se encontrar outros agentes para além da própria FIS.

Em especial, no que tange ao programa intitulado ‘Pesquisas’, é possível identificar

que a FIS, além de realizar pesquisas com pessoal próprio, costuma firmar parcerias e

repassar a coordenação das mesmas a outros agentes. Para o atendimento de suas demandas, a

Fundação encomenda pesquisas a outras instituições (públicas ou privadas) e/ou sujeitos,

financiando-as ou abre editais de pesquisa em determinado assunto. No balanço social da

Fundação, o investimento em pesquisas passou dos 3,5 milhões de reais no ano de 2018.

Já nos programa ‘Comunidade, presente! ’ e ‘IR cidadão’ as ações se limitam a

atuações próprias, no primeiro caso, na seleção de projetos das OSCs e repasse de recursos, e

no segundo programa, no estímulo à doação dos impostos de renda de empresas às OSCs e

repasse de recurso de igual valor, ou seja, se a empresa doa 1000 reais à uma OSC, a

Fundação doa mais 1000 reais. Todos os valores são deduzidos do imposto de renda.

A análise dos programas elencados indica a intenção do fortalecimento do terceiro

setor e do arco de atuação destas organizações em direção à paulatina assumpção de

atividades ligadas à educação, que são de responsabilidade estatal por organizações privadas.

Por este motivo, e pela limitação que a pesquisa impõe, foram selecionados para

análise apenas os programas e projetos que incidem sobre a educação pública de maneira

direta, a partir de parcerias firmadas ou de ações que abarquem escolas públicas e/ou os

sujeitos que dela fazem parte.

Nestas ações foram analisados os documentos disponíveis, as home pages do

programa e/ou ação, as home pages dos parceiros explícitos e não explícitos, possíveis

sujeitos individuais relevantes e, a partir daí, desveladas as relações existentes entre a FIS e os

outros nós das redes que se fazem a partir de cada uma das ações.
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5.2.3 Ambiente de Formação

O primeiro programa analisado ‘Ambiente de Formação’ propõe-se a oferecer cursos

de formação para “gestores de educação, coordenadores pedagógicos, professores, servidores

públicos, gestores e equipes de OSCs” (ITAÚ SOCIAL54, 2019. s/p), a partir de 4 diferentes

percursos formativos: Gestão Operacional, Gestão Pedagógica, Monitoramento e Avaliação e

Leitura, Escrita e Matemática.

Segundo a FIS, os percursos formativos possibilitam, a partir da escolha dos cursos de

preferência, “uma experiência autônoma de aprendizagem” (ITAÚ SOCIAL55, 2019. s/p).

Os cursos são ofertados a partir de tecnologias de educação à distância disponíveis em

um “polo de formação” criado no ano de 2019 e variam de 06 a 54 horas de conteúdo em

vídeo, tendo sido agrupados tematicamente dentro dos percursos formativos cuja organização

foi sistematizada a seguir.

Gráfico 6: Cursos do Ambiente de Formação em 2019

Fonte: Elaborado pela autora com base nas informações disponíveis na home page do polo de formação

54 POLO. Disponível em https://polo.org.br/> Acesso em 11/12/2019.
55 Idem.
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Cada curso é apresentado na plataforma de maneira clara e sua descrição contém

informações sobre seus objetivos, os conteúdos programáticos abordados, as expectativas de

aprendizagem ao final de cada curso, a carga horária, os temas abordados, os parceiros na

construção e exibição de cada um dos cursos oferecidos e o público alvo.

É possível identificar que, dentro de um mesmo percurso formativo, há cursos

voltados para os sujeitos que integram escolas públicas e também para aqueles que atuam nas

OSCs. Porém ao isolarmos os cursos oferecidos cujo público alvo é sujeito ligado à iniciativa

privada e, posteriormente, os oferecidos a agentes públicos, percebemos uma maior incidência

nos cursos do segundo tipo. São 12 formações certificadas aos segundos, que somam 156

horas de conteúdo e 8 formações são oferecidas para os primeiros, totalizando 104 horas de

conteúdo.

Embora seja clara a intenção de fortalecimento da sociedade civil em diversas outras

ações, o conteúdo dirigido aos sujeitos envolvidos com a educação pública em um âmbito de

formação, pode demonstrar a necessidade de penetração no funcionamento dos serviços

públicos modificando sua lógica.

Um exemplo é que quando isolados os cursos oferecidos para gestores públicos, o

financiamento de projetos e programas conta com, além da captação de recursos de outros

entes federados, a submissão a editais de agências internacionais como o BM ou o BID. Este

mesmo curso é oferecido também a gestores escolares, supondo o entendimento, por analogia,

de que às escolas também são válidas tais premissas. No mesmo vídeo há a possibilidade de

parcerias com organizações não governamentais locais para a captação externa de recursos.

Além dos cursos integrantes dos percursos formativos, a plataforma conta com mais

14 cursos, que também podem ser acessados livremente, totalizando 30 cursos que somam

464 horas de conteúdo.

A questão da formação, segundo Maués (2003), integra a maior parte das reformas

educativas decorrentes de orientações dos organismos multilaterais. Segundo a autora,

observando alguns documentos ligados à OCDE, a formação continuada dentro do que

nomeia de “kit reforma”, traz em seu bojo “o caráter de acomodação e assimilação dos

professores a uma sociedade que está cada vez mais voltada para as lógicas de mercado”

(MAUÉS, 2003) objetivando, em última instância “a adaptação às exigências postas pelos

governos, que apresentam a necessidade de uma atualização a esse novo mundo globalizado.”.

Tal tendência pode ser identificada nos cursos oferecidos pela FIS, em especial,

naquelas voltadas para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cujo objetivo é
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“Apresentar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em linguagem acessível, com

recursos e materiais que apoiarão o planejamento pedagógico nas unidades escolares.”56

A FIS, na chamada para o curso que contém 10 horas de conteúdo em vídeo, propõe

que se entenda a “estrutura e os conceitos da BNCC e como aplica-la na sala de aula”57,

demonstrando seu viés utilitarista, muito valorizado pelas propostas internacionais para os

países em desenvolvimento. (SANTOS, 2004).

Ainda no âmbito de formação, as voltadas para os gestores, também são pontos

importantes. De acordo com Krawczyk (2002), em análise a diversos documentos de vários

organismos internacionais58, há uma tendência ao consenso em torno da ideia de que a

“diversificação de funções e as novas tarefas de gestão impõem um novo perfil profissional

aos dirigentes da educação, em especial ao diretor e à equipe coordenadora da escola, mas

também às equipes municipais ou locais.”

Na linha do consenso, os cursos da FIS não voltam-se apenas para os gestores

escolares, mas extrapolam tal delimitação atuando junto aos gestores dos sistemas, inclusive,

em parceria com a UNDIME e o CONSED que, embora não relacionados inicialmente neste

programa, são identificados na rede social que a partir dele é constituída.

Dos 30 cursos disponíveis, 28 são realizados em parceria, dos quais 2 são realizados

em parceria com um sujeito individual e os demais com entidades da sociedade civil, como

pode-se observar na tabela a seguir:

Tabela 9: Natureza Jurídica dos parceiros e cursos ofertados

PARCEIRO CLASSIFICAÇÃO DA

ENTIDADE PARCEIRA

CURSO

Centro Integrado

de Estudos e

Programas de

Desenvolvimento

Sustentável

(CIEDS)

Associação Privada sem fins

lucrativos

- Tutoria para gestores escolares

- Tutoria para Professores

Instituto de

Tecnologia Social

Associação Privada sem fins

lucrativos

- Comunicação de Causas na Prática

- Teoria de Mudança: do Projeto à

Transformação Social

56 POLO. Disponível em: <https://polo.org.br/gestao-pedagogica/formacao/6/bncc-do-curriculo-a-sala-de-aula>.
Acesso em 20/01/2020
57 Idem.
58 Publicações do Banco Mundial, da CEPAL, do PREAL, do BID, do IIPE/UNESCO e da OREALC/UNESCO
(KRAWCZYK, 2002. p. 45)
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- Comunicação de Impacto em OSCs

- Gestão de Conhecimento

Centro de

Lideranças

Públicas (CLP)

Associação Privada sem fins

lucrativos

- Gestão de Pessoas e Liderança

- Captação Externa de Recursos

- Fundeb e o Financiamento da Educação

Laboratório

Emília

Associação Privada sem fins

lucrativos

- Que leitores, que leituras

- O Jovem e a Leitura

- Infâncias e Leituras

Rede Filantropia Não encontrado - Captação de recursos

- Gestão de Pessoas

-Desenvolvimento Organizacional

- Marco Regulatório das OSCs

Comunidade

Educativa

(CEDAC)

Associação Privada sem fins

lucrativos

- Avaliação e Aprendizagem

Instituto

Singularidades

Associação Privada sem fins

lucrativos

- BNCC: do Currículo à sala de aula

- BNCC na Educação Infantil

- Geometria e o letramento matemático

Avante Associação Privada sem fins

lucrativos

- Educação infantil de qualidade: a BNCC na

prática

Nova Escola Associação Privada sem fins

lucrativos

- Leitura para Bebês

- Letramento matemático na educação infantil

Fundação Getúlio

Vargas

Fundação privada sem fins

lucrativos

- Liderança e gestão participativa na escola

- Planejamento e estratégia para gestão escolar

Centro de

Referência em

Educação Integral

(CREI)

É um programa ligado à Associação

Cidade Escola Aprendiz (sem fins

lucrativos)

- Projeto político pedagógico para OSCs

Paulo Januzzi Professor da Escola Nacional de

Ciências Estatísticas - ENCE/IBGE

- Avaliação Sistêmica

- Monitoramento Analítico

Fonte: Elaborado pela autora com base em pesquisa na home page do Registro de Pessoas Jurídicas e home
pages dos parceiros

Os números apresentados no balanço social da FIS impressionam: só no ano de 2018,

15.408 pessoas matricularam-se nas formações, das quais 1.241 em formações presenciais.

É possível inferir que a partir dos cursos, em especial os presenciais, são constituídas

redes de relações que potencializam ações das mais diversas, o que pulveriza os

conhecimentos, posicionamentos e modus operandi da FIS em nível local.
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As redes institucionais que se fazem a partir destes cursos podem ser analisadas sob

diversos prismas. Embora a maioria das entidades sejam associações ou fundações sem fins

lucrativos, três delas possuem características que merecem destaque.

A primeira a ser destacada é a Rede Filantropia cuja natureza jurídica não foi

encontrada, mesmo após exaustiva busca em bancos de informações sobre registros de pessoa

jurídica. Ela se apresenta em sua home page como “uma plataforma de disseminação de

CONHECIMENTO TÉCNICO sobre gestão do Terceiro Setor”59 (grifos do autor).

A extensão .ong em seu site sugere que seja uma organização não governamental,

porém, segundo a plataforma de registros de domínios no Brasil (www.registro.br), sites com

a extensão .ong.br são destinados a atividades não governamentais individuais ou associativas,

não necessitando de qualquer documento probatório e nem tampouco de CNPJ, podendo ser

os domínios assim registrados até mesmo por pessoas físicas.

A plataforma filantropia.ong oferece planos de assinaturas anuais em três categorias

que variam entre R$274,80 até R$2.628,00. Sem uma assinatura, o conteúdo aberto é bastante

restrito. Para os associados e pagantes, são oferecidos cursos on-line e presenciais, workshops,

treinamentos e congressos, além de publicações em revista e em livro sobre a temática em

vários campos correlatos ao terceiro setor. A maioria dos serviços oferecidos na plataforma é

pago e os valores cobrados não são baixos.

A segunda entidade a ser explorada é o Laboratório Emília, vinculado ao Instituto

Emília, registrado no Brasil como Associação e, portanto, de acordo com o Art. 53 do Código

Civil Brasileiro, é constituída pela união de pessoas que se organizam para fins não

econômicos. (BRASIL, 2002).

Em sua home page, há uma breve descrição que afirma que o Instituto Emília é “é uma

ONG que reúne especialistas de renome nacional e internacional na sua equipe de assessores,

para oferecer uma gama ampla de serviços, da maior qualidade.”60

O Laboratório Emília, no entanto, é uma iniciativa do Instituto Emília (do Brasil) e do

Neturity (Espanha) que, em sua home page descreve-se como uma companhia surgida

de la unión de un grupo de profesionales con experiencia complementaria en
consultoría tecnológica, de contenido y estratégica vinculada a proyectos digitales
para la cultura y la educación.
[...] una compañía dedicada a la definición, el desarrollo y la implantación de
proyectos empresariales e institucionales en los que la comunicación, las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones son elementos definitorios de la
iniciativa y/o valores estratégicos para su ejecución.61

59 FILANTROPIA. Disponível em: <https://www.filantropia.ong/sobre-nos>. Acesso em 20/01/2020
60 REVISTA EMILIA. Disponível em: <http://revistaemilia.com.br/instituto-emilia/>. Acesso em 20/01/2020
61 NETURITY. Disponível em: <https://neturity.com.es/web/nosotros/>. Acesso em 20/01/2020
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Em busca atenta ao site, a companhia não expôs nenhum tipo de menção à trabalhos

filantrópicos ou algo que o assemelhe. No rol de clientes, encontramos, além da FIS, outras

empresas já discutidas em âmbito nacional como a Fundação SM (FRIGOTTO, 2013) e o

Grupo Santillana e sua Fundação (ADRIÃO, 2016).

O Instituto brasileiro conta com um extenso cardápio de possibilidades de contratação

em que constam as consultorias e assessorias em três frentes principais: editorial; pedagógica;

acervo (bibliotecas e livrarias) e formação. Essas áreas são subdivididas em 19 subtemas em

que colocam-se como habilitados a atuar.

Não foi encontrada nenhuma espécie de prestação de contas dos projetos que

desenvolveu ao longo dos anos, nem balanços sociais, nem financeiros.

Já no Laboratório Emília, embora também não haja nenhuma informação em relação a

prestação de contas, são bastante explorados os cursos que oferece, afirmando que lançaram

“uma fábrica de conteúdos especializados para a formação de mediadores de leitura,

professores, bibliotecários, livreiros, jornalistas, curadores e profissionais da área editorial e

da comunicação. Esta iniciativa conta com o apoio de uma rede de profissionais procedentes

da América Latina, da Espanha e de Portugal.”

Na aba CURSOS, além da descrição acima compilada, encontra-se o seguinte

conteúdo:

CURSOS LIVRES com materiais, acompanhamento e dinâmicas lideradas por
especialistas de prestígio internacional.
MENTORING DE PROJETOS PROFISSIONAIS, mediante tutorias para pequenos
grupos, com orientação e supervisão personalizada.
ESPECIALIZAÇÃO EM CURSOS UNIVERSITÁRIOS, por meio de acordos com
universidades e com validação dos créditos acadêmicos.
MINI LABS de exploração de novas tendências, com foco na análise comparativa
de casos práticos.
WEBMINARs ao vivo, em streaming, voltados a temas da atualidade e de pesquisa
de ponta.

Não há menção a valores cobrados no site para a prestação dos cursos oferecidos e em

sua descrição não há nada que o relacione a uma ONG, a exemplo do texto que apresenta o

Instituto.

A análise deste parceiro nos indica além de uma relação com uma instituição pouco

transparente, a conexão com instituições internacionais na proposição de formações para a

educação brasileira, em especial, dirigida aos professores.

A terceira instituição a ser analisada por apresentar características peculiares é o

Centro de Lideranças Públicas (CLP) que em sua home page inicial apresenta-se enquanto
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“uma organização sem fins lucrativos e suprapartidária que trabalha para tornar o Brasil um

país mais democrático e que ofereça uma vida digna aos seus cidadãos.”62

Para tanto, expõe seus propósitos dentre os quais o de número dois chama a atenção:

2. Acreditamos que a capacitação e valorização de servidores e gestores públicos é
vital para melhorar a qualidade da gestão dos recursos e dos serviços públicos.
O Estado predador, ineficiente e corporativista, que consome 37% do PIB em
impostos dos brasileiros e oferece em troca serviços públicos de péssima qualidade é
o fator que mais contribui para afastar o cidadão do Estado e reduzir a confiança do
eleitor na democracia. Temos de institucionalizar a cultura de desempenho por
resultado no serviço público para transformar o Estado não provedor de serviços de
qualidade para a população. A melhoria da gestão pública é vital para restaurarmos a
confiança do cidadão no governo e nas nossas instituições democráticas.63

Outra frente de trabalho do CLP é a defesa de determinadas bandeiras como, por

exemplo, uma ampla participação em defesa da reforma da previdência pública brasileira. A

entidade abordou parlamentares, divulgou material na internet em favor da causa e possui em

sua home page um espaço dedicado a esta causa, vista por eles como de fundamental

importância para a recuperação do diagnóstico anunciado pela falência do Estado.

Além dessa, há três outras causas na aba ‘causas que apoiamos’ em sua home page: o

ranking de competitividade dos estados do Brasil, a gestão de pessoas no serviço público e a

reforma política.

É possível verificar na descrição de todas as causas apoiadas, uma aproximação na

identificação do Estado ineficiente e caro, que se apresenta também nos ideário da terceira via,

em especial, quando afirma que este mesmo Estado deve prover os serviços públicos

(afastando-se do ideário neoliberal lato sensu) apoiando, inclusive, a participação ativa do

terceiro setor.

O CLP coloca, ainda, a necessidade da inserção de uma lógica de mercado na gestão

pública a partir da ideia de desempenho por resultados, que marca definitivamente, a ideia do

Estado fortalecido a partir do fortalecimento de princípios mercadológicos na gestão e

execução de suas ações.

Ao analisarmos essas três parcerias da FIS no oferecimento de cursos formativos para

agentes públicos e privados, pode-se verificar que, nem sempre as relações existentes estão

explícitas em um primeiro olhar.

É importante ressaltar que a FIS, mesmo informando dentro da lei seus gastos e

resultados contábeis e de projetos, não detalha seus gastos de maneira específica. Não é

62 CLP. Disponível em: <https://www.clp.org.br/institucional/>. Acesso em 20/01/2020
63 Idem.
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possível ter acesso, nem via FIS e nem via parceiros qual valor do montante anual foi

investido em cada uma das ações.

Relevante, ainda, é o fato de que, em alguns casos, as entidades, organizações,

instituições que promovem a formação têm expresso um ideário de inspiração neoliberal, ou

de terceira via. Todas, no entanto, elevam a participação da sociedade civil na execução de

serviços públicos, principalmente, no que tange à educação.

O grafo deste programa demonstra a complexidade da rede social que se faz a partir

dele. Metodologicamente, para a construção do grafo a seguir, foram incluídos os parceiros

diretos do programa e os nós encontrados de maneira recorrente como apoiadores e/ou

mantenedores dos parceiros elencados pela FIS.

Figura 7: Grafo da rede social do Programa Ambiente de Formação

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais e nas home pages dos
parceiros

Esta representação gráfica demonstra que a FIS, dentro do escopo do programa em tela,

possui uma boa quantidade de elos relacionais que desdobram-se em mais elos relacionais. É

possível observar, a partir do grafo, que os nós da rede inter-relacionam-se tanto com a FIS

como entre eles mesmos, formando uma rede secundária de elos relacionais, as redes de

filiação.
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Embora o maior número de elos relacionais seja centralizado na FIS, outras

organizações mostram-se relevantes no grafo, como o CENPEC, o TPE, o CEDAC e a

UNDIME e que através de elos relacionais secundários o ideário privatista penetra na

formação de sujeitos ligados à educação a partir, inclusive, de interconexões com sujeitos

individuais que compõem as organizações e estão ligados ao poder decisório como é o caso

dos dirigentes municipais de educação presentes na Undime.

5.2.4 Letras e Números

O Programa Letras e Números propõe-se a executar e/ou apoiar iniciativas que tenham

relações com a aquisição e valorização da leitura, da escrita e da matemática. Não

necessariamente trabalha com educação escolar em todos os projetos que integram o

programa, mas tem grande incidência sobre ela, em especial na educação pública, a partir da

parceria com o Ministério da Educação e com Secretarias de Educação, com a Undime e o

Consed. O programa tem 4 principais projetos dos quais 3 incidem diretamente sobre a

educação pública e, obedecendo ao recorte desta tese, serão aqui analisados.

Tabela 10: Projetos do Programa Letras e Números

Ação Objetivo Parceiros

Leia para uma criança Incentivar a leitura do adulto para e

com a criança como uma

oportunidade de fortalecimento dos

vínculos e da participação ativa na

educação desde a primeira infância.

- Associação Vaga Lume;

- Banco Itaú;

- Laboratório Emília de

Formação;

- OSCs;

- Secretarias de Educação;

- Secretarias de Assistência

Social;

- Unicef;

Prazer em Ler Fortalecimento da Rede Nacional de

Bibliotecas Comunitárias (RNBC)

-Rede Nacional de

Bibliotecas Comunitárias

(RNBC)

Escrevendo o Futuro/

Olimpíada da Língua

Portuguesa

Contribuir para a melhoria do

ensino e aprendizagem da leitura e

escrita nas escolas públicas de todo

país, por meio de ações de

- Canal Futura;

- Cenpec;

- Consed;

-Fundação Roberto

https://www.rnbc.org.br/
https://www.rnbc.org.br/
https://www.rnbc.org.br/
https://www.rnbc.org.br/
https://www.rnbc.org.br/
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mobilização para a formação de

educadores envolvidos no ensino da

Língua Portuguesa.

Marinho;

-MEC;

- Undime

Olimpíada Brasileira de

Matemática das Escolas

Públicas - OBEMEP

- Estimular e promover o estudo da

Matemática;

- Contribuir para a melhoria da

qualidade da educação básica,

possibilitando que um maior

número de alunos brasileiros possa

ter acesso a material didático de

qualidade;

- Identificar jovens talentos e

incentivar seu ingresso em

universidades, nas áreas científicas e

tecnológicas;

- Incentivar o aperfeiçoamento dos

professores das escolas públicas,

contribuindo para a sua valorização

profissional;

- Contribuir para a integração das

escolas brasileiras com as

universidades públicas, os institutos

de pesquisa e com as sociedades

científicas;

- Promover a inclusão social por

meio da difusão do conhecimento.

- MEC

-IMPA

-CAPES

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais e nas home page da FIS

O projeto Leia para uma Criança consiste em dois pilares principais que importam

ao objeto desta pesquisa: a distribuição de livros infantis a todos que demandarem, seja a

demanda originária de sujeitos individuais, associações, escolas públicas, dentre outros e; a

formação de mediadores de leitura.

Para a distribuição de livros de literatura infantil, são abertos editais para a seleção dos

títulos a serem distribuídos. Os editais abrem a cada mês de outubro e dele constam os

critérios a partir dos quais as obras são avaliadas.
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Cada uma das editoras poderá inscrever até 03 livros de autores brasileiros ou

estrangeiros, que sejam recentes ou tenham passado por reedição recentemente, que

contenham até 50 páginas e destinem-se a crianças de até 06 anos de idade.

Dentre os critérios de exclusão estão livros que contenham apenas ilustração ou apenas

texto, obras com “ilustrações estereotipadas” ou “com tratamento temático moralizador e/ou

doutrinário”64

As obras inscritas passam por 6 etapas de seleção, sendo elas, (1) a triagem inicial, a

partir da qual são verificadas se as exigências do edital foram devidamente cumpridas; (2) a

análise por uma comissão nacional cuja composição conta com “especialistas da área”,

“representantes de cada região do Brasil, especialistas em literatura infantil, Organizações da

Sociedade Civil, Secretarias de Educação, Cultura e Assistência Social, bem como

Voluntários do Itaú Unibanco.”65

Após, passam por (3) uma análise técnica na qual são analisadas por especialistas da

área e (4) por grupos focais regionais, a partir dos quais as obras passam por “experiências

sensoriais junto a adultos e crianças de diversas regiões do país”.

Por fim, (5) a análise dos direitos autorais e homologação e, por último (6), adequação

para a compra e leilão virtual que será “conduzido pela área de compras do Itaú Unibanco,

onde será considerado o menor preço. ”

Os editais são abertos exclusivamente para editoras brasileiras que devem ceder os

direitos autorais da obra para a FIS, que por meio de leilão eletrônico encomendam uma

tiragem inicial de até 2 milhões de cópias cada uma e mais 10 mil títulos em braile ou em

formato acessível para pessoas com deficiência.

Os editais são abertos a partir de uma plataforma cuja parceria não encontra-se

explícita entre os parceiros nomeados na descrição da ação. O Prosas é uma plataforma
desenvolvida para seleção, monitoramento e gerenciamento de projetos sociais e
com acesso via internet (www.prosas.com.br), que conecta patrocinadores
interessados em financiar ou fomentar iniciativas sociais a empreendedores,
responsáveis pela proposição, execução e prestação de contas de projetos sociais. O
PROSAS consiste, portanto, em uma ferramenta colocada à disposição de seus
usuários, inexistindo participação ou influência do PROSAS e da PROSAS
TECNOLOGIA SOCIAL nos processos de tomada de decisão do patrocinador.66

A empresa Prosas Tecnologia Social LTDA, que mantém no ar a plataforma é uma

empresa com fins lucrativos, que fornece os serviços acima descritos com custos para os

64 PROSAS. Disponível em: <https://prosas.com.br/editais/4310-edital-leia-para-uma-crianca-20192020>
Acesso em 03/01/2020.
65 Idem.
66 PROSAS. Disponível em: <https://prosas.com.br/termos>. Acesso em 20/01/2020
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financiadores de projetos, tendo isenção para órgãos públicos, segundo informações obtidas

em sua home page, como parte de seu programa de Responsabilidade Social. Pode-se supor

que a empresa não consta enquanto parceira por tratar-se de serviço remunerado contratado

pela FIS.

Outro ponto importante a ser destacado é sobre as etapas 2 e 3 da seleção das obras.

Enquanto a etapa 2 postula a análise por uma comissão nacional composta de maneira plural,

a etapa 3 postula que “As obras serão analisadas por especialistas da área.” Não sendo

especificado a diferença entre as etapas e nem tampouco a forma de seleção dos especialistas

e/ou quais os critérios utilizados para essa seleção.

Também não são publicizados os nomes daqueles que analisam as obras, não sendo,

portanto, possível levantar as relações que esses sujeitos possuem com a área de literatura

infantil ou outras relações passíveis de análise.

Desde a criação do projeto, houve 9 seleções de livros que distribuíram mais de 53

milhões de livros impressos. O projeto é o primeiro em gastos da FIS. Em 2018 foram mais

de 23 milhões de reais investidos, 10 milhões a mais que no ano anterior.

Oliveira (2008), Lourenço e Schröder (2003), Guedes (2000), dentre outros,

concordam que a Responsabilidade Social Empresarial gera retorno competitivo no mercado,

em especial, através de mídia espontânea sobre a imagem positiva que a empresa deseja

transmitir à sociedade. Nesse sentido, é possível constatar que o investimento social da FIS

também está atrelado a este conceito quando depara-se com os números produzidos por esse

projeto, especificamente.

A publicidade gerada em torno do projeto é proporcional ao investimento da FIS. A

inserção do termo “leia para uma criança” conjugado com “itaú social” no mais acessado

buscador do Brasil, retornou 6770 resultados cujos mais relevantes foram distribuídos em 31

páginas de busca que, em análise, não excluiu-se nenhuma ocorrência.

Dentre os veículos que noticiaram o projeto ao longo dos anos, estão os veículos de

mídia de maior circulação do Brasil como o jornal O Globo67, o jornal Folha de São Paulo68 e

o Estado de São Paulo69.

A FIS, na descrição do projeto elenca seus parceiros, os quais constam da Tabela 11,

entretanto suas ações específicas na parceria não estão expostas. Pode-se inferir que o

67 O GLOBO. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/livro-sobre-desigualdade-o-grande-vencedor-
do-jabuti-2019-24107755> Acesso em 04/01/2020
68 FOLHA. Disponível em: <http://estudio.folha.uol.com.br/leia-para-uma-crianca/2016/10/1821682-adultos-
devem-mediar-leitura-de-livros-digitais-para-criancas.shtml> Acesso em 04/04/2020.
69 ESTADÃO. Disponível em: <https://cultura.estadao.com.br/blogs/estante-de-letrinhas/leia-para-uma-crianca-
acaba-em-2-dias-veja-como-acessar-obras-digitais/>. Acesso em 20/01/2020
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Laboratório Emília, aqui analisado anteriormente, atua na formação de mediadores de leitura,

tendo em vista que os cursos de formação oferecidos na plataforma de formação da FIS, que

possuem o Laboratório como parceiro incidem sobre a temática. Já a parceria com o Banco

Itaú, segundo o edital de seleção das obras literárias, oferece a operacionalização do leilão

virtual que determinará os vencedores da seleção. Não foi possível identificar, no entanto, as

ações que competem ao poder público ou à Unicef.

O parceiro Associação Vaga Lume, em sua home page não elenca a FIS como parceira,

mas foi possível encontrar o conteúdo da parceria firmada em seu relatório de atividades que

esclarece que

[...] pelo segundo ano consecutivo a Vaga Lume, junto à Fundação Itaú Social,
desenvolve o trabalho de curadoria de acervo de livros infantis. O projeto envolve a
seleção dos livros que fazem parte da campanha “Leia para uma Criança”. [...] Já
com os aprendizados do ano passado, esse ano pudemos aprimorar ainda mais a
nossa metodologia de seleção de livros infantis de maneira participativa. O processo
envolveu desde a publicação de um edital para editoras interessadas, a Rede
Nacional de Bibliotecas Comunitárias, mediadores de leitura, especialistas em
leitura, educação, grupos minoritários, além de outros membros da sociedade civil.
Contou também com a participação de representantes das 5 regiões brasileiras, e
claro, da opinião de crianças que tiveram contato com os livros70.

Embora esteja elencado enquanto parceria, a relação entre a FIS e a Associação Vaga

Lume não aparece como patrocínio ou apoio institucional. Nesse sentido, indica que a relação

é de contratação da segunda pela primeira, para a prestação do serviço de seleção das obras.

Não foi encontrado, também na home page da associação ou em seu relatório de

atividades, as informações relacionadas às formas de seleção da Associação Vaga Lume, para

o trabalho em questão, nem tampouco quais os profissionais por ela selecionados para a

análise das obras a serem publicadas pela FIS.

Em seu balanço social do ano de 2018, a Associação Vaga Lume declarou mais de 409

mil reais de receita no item ‘prestação de serviços’, entretanto, não é possível afirmar que este

montante seja exclusivamente originário da FIS, tendo em vista que outros serviços podem ter

sido prestados nesta mesma modalidade.

O projeto Escrevendo o Futuro – Olimpíadas da Língua Portuguesa é coordenado

tecnicamente pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação

Comunitária – Cenpec e tem como objetivo atuar sobre a melhoria do ensino da leitura e da

escrita nas escolas públicas do Brasil.

70 VAGALUME. Disponível em: <https://vagalume.org.br/anexos/relatorio_2018.pdf>. Acesso em 20/01/2020
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Sua atuação está centrada em “diversas modalidades de formação presencial e a

distância para educadores, além de um concurso de textos que premia as melhores produções

dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio”71

Criado em 2002, o programa ganha status de política pública a partir de 2008 com a

sua inserção no PDE, analisado anteriormente neste trabalho. Tal inserção ganha sentido ao

analisarmos que o PDE e as metas a ele atreladas foram erigidas a partir dos esforços dos

reformadores empresariais (FREITAS, 2016; RAVITCH, 2011) e busca em última instância

incidir sobre a qualidade da educação, vista enquanto elevação do Índice de Desenvolvimento

da Educação Básica.

O acesso ao sistema de formação on-line deste projeto é diferente da plataforma de

formação disponibilizada pela FIS no polo de formação continuada. O ambiente virtual

utilizado é interativo e são abertas turmas periodicamente nas quais é possibilitada a interação

entre os alunos matriculados no curso. O público atendido por tais formações é composto por

“professores de língua portuguesa, coordenadores pedagógicos e técnicos de secretarias de

educação municipais e estaduais.”72

Segundo dados da FIS, desde a sua criação, houve 65 turmas no modelo à distância

nos quais matricularam-se mais de 15.500 pessoas.

Tabela 11: Alcance direto dos cursos de formação da FIS

Cursos de formação Turmas Alunos inscritos

Sequência Didática: aprendendo por meio de

resenhas

30 1.350

Caminhos da Escrita 29 1.344

Leitura vai, Escrita vem 3 6.482

Avaliação Textual 2 4.491

Nas tramas do texto 1 1.993

Formações presenciais 28 2450

Total 65 18.110

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados disponíveis no relatório social da FIS de 2018

Presencialmente, foram formadas 28 turmas em 26 municípios nos quais

matricularam-se 2.450 profissionais. Se pensarmos em um universo de mais de 685 mil

71 ESCREVENDO O FUTURO. Disponível em: <https://www.escrevendoofuturo.org.br/programa>. Acesso em
20/01/2020
72 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://resultados2018.Itaúsocial.org.br/programa-formacao.html>. Acesso
em 20/01/2020
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professores de primeiro segmento do ensino fundamental e cerca de 200 mil professores de

língua portuguesa (INEP, 2009) dos quais, em média 75% atuantes nas redes públicas de

ensino, o percentual de profissionais formados chega a pouco mais de 3,5% do total desses

profissionais.

Pode parecer um número insignificante, porém, se comparado ao Programa Pró-

Letramento que tem objetivo congênere, a formação continuada de professores de português e

matemática, de abrangência nacional e com vigência entre os anos de 2008 e 2013, que

formou 11,4% dos professores de primeiro segmento do ensino fundamental público do Brasil,

pode-se perceber o alcance do programa. (ANTUNES, 2015).

O Pró-letramento no entanto, foi realizado por 28 universidades públicas ao passo que

os 3,5% de profissionais matriculados no projeto ora analisado, foram formados somente pela

FIS com financiamento próprio e coordenação técnica do CENPEC.

Esta comparação ilustrativa, guardadas as devidas proporções, demonstra a potência

do alcance da FIS na incidência de suas políticas de RSE sobre a formação dos profissionais

ligados à educação pública brasileira.

A outra frente do projeto, as Olimpíadas da Língua Portuguesa (OLP) possuem

alcance ainda maior. Em sua 6ª edição, o projeto contou com a participação “85.908

professores, de 42.086 escolas, distribuídas em 4.876 municípios brasileiros” 73 Nesse sentido,

quase 30% das escolas públicas brasileiras inscreveram as produções textuais de alunos. No

que tange à abrangência municipal, o projeto atinge 87,5% do total de municípios do território

brasileiro de 100% dos estados do Brasil.

A OLP é realizada em etapas municipais, estaduais, regionais e nacional. A cada etapa,

com exceção da etapa municipal, são distribuídos medalhas e prêmios aos participantes

vencedores. As escolas também são premiadas.

Em 2019, a premiação nacional contou com a distribuição de viagens de imersão

pedagógica internacional, com duração de uma semana para os professores, viagem cultural

para os alunos e acervo para a biblioteca da escola. As premiações são modificadas a cada

edição. Em 2016, por exemplo, foram distribuídos tablets e notebooks para alunos e

professores e microcomputadores para as escolas.

Um parceiro importante da FIS que apresenta ampla incidência sobre as políticas para

a educação pública brasileira é o CENPEC, que atua como coordenador técnico desse projeto.

73 ESCREVENDO O FUTURO. Disponível em https://www.escrevendoofuturo.org.br/concurso>. Acesso em
20/01/2020
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O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária define-se

enquanto “uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo o

desenvolvimento de projetos, pesquisas e metodologias voltados à melhoria da qualidade da

educação pública e a incidência no debate público.”74 O Centro atua em várias temáticas

dentro do escopo da educação, sendo as principais ações aquelas que giram em torno da

“aceleração de aprendizagem; alfabetização e letramento; arte e educação; articulação entre

escolas e organizações da sociedade civil; educação integral; formação docente; gestão; e

juventude e Ensino Médio.”75

Os números apresentados em sua home page englobam a formação de mais de 1,5

milhão de professores, 384 mil gestores escolares, 44 milhões de estudantes, presença em

99% dos municípios brasileiros e nos 27 estados do Brasil, atuando em cerca de 41% das

escolas públicas brasileiras a partir de projetos, programas e pesquisas realizadas ao longo de

seus 33 anos de existência e com a parceria de diversos atores públicos e privados.

A composição do Conselho Administrativo do CENPEC conta com a presença de

Maria Alice Setúbal, citada anteriormente nesta tese, herdeira do Banco Itaú e atualmente

Presidente do Conselho de administração da Fundação Tide Setúbal e do GIFE. O Itaú

também se faz presente no Conselho Fiscal do CENPEC, no qual o nome de Reginaldo José

Camilo, Superintendente de Finanças do Banco Itaú, consta como conselheiro.

Ao lado dos representantes do setor bancário, temos nós que se relacionam com a

política nacional dentro do CENPEC como, por exemplo, Binho Marques, filiado ao Partido

dos Trabalhadores (PT), que comandou a SASE (Secretaria de Articulação com os Sistemas

de Ensino do MEC) no Governo Dilma Rousseff (de 2012 a 2016); Cleuza Repulho, cuja

trajetória inclui a Diretoria de Fortalecimento Institucional e Gestão Educacional da Secretaria

de Educação Básica do MEC no Governo Lula da Silva e Presidência Nacional da UNDIME

por 3 gestões e Thiago Thobias , que foi diretor de Políticas Étnico-Raciais da Secretaria de

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC durante o

Governo Dilma Rousseff.

A missão do CENPEC pode explicar, em parte, a composição incomum de seu

Conselho de Administração. Para a OSC, a construção de consensos é fundamental para a

mudança social e, por este motivo, participa de “fóruns, redes e articulações de sociedade civil

ou de pactuação entre governos e sociedade e realiza parcerias com diversas organizações da

sociedade civil, empresas, órgãos da administração pública e entidades públicas e privadas

74 CENPEC. Disponível em: <https://www.cenpec.org.br/quem-somos>. Acesso em 20/01/2020
75 Idem.
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para potencializar suas ações”76 Nesse sentido, abarca em seu Conselho pessoas altamente

qualificadas em suas áreas de atuação, que fizeram parte do poder decisório da política

nacional e também, sujeitos ligados à iniciativa privada, em especial, ao terceiro setor.

No que tange à ação do CENPEC no projeto em tela, foi investido pela FIS

R$6.847.000 dos quais R$3.983.126 recebidos pelo CENPEC para o seu gerenciamento.

Consta na Plataforma do CENPEC como parceiro financiador, além da FIS o próprio

Ministério da Educação, porém, no relatório da auditoria do ano de 2018, embora conste

repasse de mais de 2,5 milhões de reais ao CENPEC provenientes de órgãos governamentais,

nenhuma parte deste recurso foi decorrente do financiamento do projeto ora analisado.

O CENPEC mostra-se relevante também na representação gráfica de rede que compõe

o Programa em tela. Além dele, o escopo do Programa Letras e Números possui presença

marcante do poder público, tanto via MEC quanto via secretarias de educação. Tal fato

justifica-se por serem as escolas públicas o alvo preferencial da OLp.

76 CENPEC. Disponível em: <https://www.cenpec.org.br/quem-somos>. Acesso em 20/01/2020
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Figura 8: Grafo da Rede Social do Programa Letras e Números

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais e nas home pages dos
parceiros

Pode-se observar também alta densidade de atividade relacional quanto à Fundação

Roberto Marinho neste Programa. São 10 elos relacionais dentro da rede de atores, o que faz

com que o programa produza mídia espontânea em todo Grupo Globo, maior conglomerado

midiático do país.

O último projeto do Programa Letras e Números a ser analisado é a Olimpíada

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Embora o nome indique o contrário, a

OBMEP é dirigida as escolas públicas e privadas do Brasil e seus objetivos explicitados em

sua home page são:

- Estimular e promover o estudo da Matemática;
- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um
maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade;
- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas
científicas e tecnológicas;
- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo
para a sua valorização profissional;
- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas,
os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas;
- Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento.77

77 Disponível em http://www.obmep.org.br/apresentacao.htm acesso em 18/01/2020
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Gráfico 7: Inscrições OBMEP – Série Histórica

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais da FIS

O projeto, surgido em 2005, obteve, já em sua primeira edição, mais de 90% de

municípios participantes. Atualmente, com alcance de 99,71% dos municípios brasileiros, a

OBMEP reuniu em sua última edição, em 2019, mais de 18 milhões de alunos inscritos em

sua 1ª fase e premiou 55.671 pessoas.

É importante observar que o apoio da FIS não foi encontrado na home page da

OBMEP e em sua descrição fica claro que o projeto “é realizado pelo Instituto de Matemática

Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM, e

promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia,
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Inovações e Comunicações – MCTIC.”78 O que é corroborado pelos apoios apontados

graficamente no endereço eletrônico do projeto.

Figura 9: Parcerias da OBMEP

Fonte: www.obmep.org.br

Também foram consultados os cartazes de divulgação da OBMEP desde 2005 até

2019, disponíveis na página eletrônica da OBMEP e em nenhum ano a FIS consta como

apoiadora.

Embora na descrição do Programa Letras e Números no site da FIS esteja explícito

que

O programa “Letras e Números” promove e/ou apoia ações de grande relevo, tais
como: “Leia para uma Criança”, “Prazer em Ler”, “Escrevendo o Futuro/Olimpíada
de Língua Portuguesa” e “Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
- OBMEP” – esses dois últimos em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e
com o Instituto de Matemática Pura Aplicada (IMPA), respectivamente.79

O tipo de apoio também não está explícito e no balanço social da FIS o projeto não

está elencado nas despesas nem enquanto parte do Programa Letras e Números, nem enquanto

OBMEP.

O Ministério da Educação também não cita a FIS como apoiadora da iniciativa

alegando que “A Olimpíada é realizada pelo Impa e promovida pelos ministérios da Educação

(MEC) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). A Sociedade

Brasileira de Matemática (SBM) também apoia a competição.”80

O projeto possui uma rede de iniciativas atreladas à OBMEP ou dela decorrentes:

bolsa de iniciação científica, Programa de Iniciação Científica Jr.; Coordenadores

Orientadores PIC; Portal do Saber; OBMEP Nível A; Portal Clubes de Matemática; POTI -

78 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://resultados2018.Itaúsocial.org.br/programa-formacao.html>. Acesso
em 20/01/2020
79 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/programas/formacao-de-profissionais-da-
educacao/letras-e-numeros/>. Acesso em 20/01/2020
80 BRASIL. Ministério da Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/12-
noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/83201-lista-de-vencedores-da-obmep-esta-disponivel-no-site-
da-competicao?Itemid=164 >. Acesso em 20/01/2020
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Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo; PICME - Programa de Iniciação Científica e

Mestrado; Programa OBMEP na Escola e Bolsa Instituto TIM – OBMEP. Em nenhuma das

iniciativas a FIS está citada ou listada como apoiadora de qualquer tipo.

O único documento encontrado cujo conteúdo cita as atribuições da FIS no escopo do

projeto é o seu próprio relatório de atividades do ano de 2018, no qual a FIS afirma que “O

Itaú Social oferece apoio na formação de professores do Programa OBMEP na Escola,

formação de alunos do Programa de Iniciação Científica Jr. – PIC Jr. e elaboração de material

didático do projeto Livro Aberto de Matemática.”81 Não foi possível definir, no entanto, de

que maneira tais atividades são executadas e não listadas nos gastos do ano, além disso, nas

páginas da OBMEP destinadas ao PIC Jr. e do Projeto Livro Aberto da Matemática não há

nenhuma menção à FIS.

Por todo o exposto, não foi possível precisar como a participação da FIS se dá, nem

tampouco, analisá-la ou traçar a rede social a ela relacionada no escopo deste projeto.

5.2.5 Melhoria da Educação

O Programa intitulado Melhoria da Educação está relacionado dentro do escopo do

pilar de Formação dos Profissionais da Educação e, segundo o Relatório de atividades de

2018 da FIS, “proporciona formação continuada para gestores educacionais, tanto no eixo da

gestão pedagógica quanto no da gestão administrativo-financeira.”

O Programa, criado em 2009, inicialmente, Melhoria da Educação no Município82, ao

longo de sua existência, atuou junto a mais de 1100 municípios brasileiros com formações

dirigidas a cerca de 4700 profissionais. Como critério de seleção, as cidades atendidas pelo

programa devem ter até 500 mil habitantes e apresentar resultados educativos (medidos pelo

IDEB) abaixo da média nacional ou do seu estado, além de consultorias e visitas técnicas para

a definição dos participantes. Só no ano de 2018, foram oferecidas mais de 1500 horas de

formação presencial pelo programa alcançando 1281 pessoas de maneira direta em 111

municípios do Brasil.

Embora a FIS identifique o programa como ‘formação’, ao analisarmos a ação dos

projetos executados pelos parceiros nos municípios atendidos, percebe-se a tendência a um

81 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://resultados2018.Itaúsocial.org.br/programa-formacao.html>. Acesso
em 20/01/2020
82 O Programa foi reformulado em 2019 modificando seu nome para Melhoria da Educação. O Escopo da
mudança não está claro nos textos disponíveis.
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direcionamento das gestões das cidades com o desenvolvimento e, por vezes, implantação, de

tecnologias educacionais produzidas pelos parceiros com financiamento da FIS.

Figura 10: Grafo da Rede Social do Programa Melhoria da Educação

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais da FIS e nas home pages
dos parceiros

São 10 parceiros listados que dão origem a mais uma complexa rede de relações.

Alguns destes parceiros já foram identificados e analisados nas redes anteriormente

apresentadas.

O Programa, em sua descrição na página da FIS na internet, é vago e não delimita suas

ações de maneira clara afirmando que “O programa Melhoria da Educação proporciona

formação continuada para gestores educacionais. As formações abordam tanto o eixo da

gestão pedagógica quanto o da gestão administrativo-financeira.”

No entanto, não são fornecidas informações sobre como participar, quais as ações dos

parceiros, onde eles atuam, nem tampouco sua abrangência. Para acessar informações básicas

sobre o programa em tela, foi necessário aprofundar a análise nos documentos disponíveis nas

home pages dos parceiros elencados pela FIS.

Porém, nem todas as entidades parceiras possuem informações precisas sobre as ações

que realiza, mas em geral, as informações ausentes e/ou desencontradas são aquelas relativas

aos recursos recebidos.



153

Para organização da análise, o quadro que segue foi construído a partir da reunião de

dados coletados nas páginas na internet e documentos disponíveis dos parceiros elencados

neste programa.

Tabela 12: Caracterização dos parceiros e ações do Programa Melhoria da Educação

PARCEIRO AÇÃO PÚBLICO ALVO RECURSOS

Avante Formação Continuada na Educação

Infantil

Município de Paulista (PE)

Coordenadores

pedagógicos; professores;

gestores; equipe técnica

da Secretaria.

Não

encontrado

CEERT Desenvolvimento e aplicação de

tecnologia de equidade em raça com

interseção em gênero

Itapevi (SP)

Alta liderança, gestores e

professores; gestores e

técnicos de áreas

estratégicas de outras

secretarias

Não

especificado

CENPEC Desenvolvimento de uma tecnologia

de correção do fluxo escolar

Lauro de Freitas (BA)

Professores Não

especificado

CEDAC Desenvolvimento e aplicação de

tecnologia de apoio para Formação

Continuada na área de Matemática

Itapevi (SP)

Coordenadores

Pedagógicos e professores

Não

especificado

Desenvolvimento e aplicação da

tecnologia “Colaboração Territorial

Vertical”

Estado de Pernambuco

Técnicos da Secretaria

Estadual de Educação de

Pernambuco e técnicos

das Gerências Regionais e

Técnicos das Secretarias

municipais

Não

especificado

Desenvolvimento de tecnologia de

acompanhamento de aprendizagens

Representante da

Secretaria Municipal,

supervisores escolares,

diretores escolares, e

coordenadores

pedagógicos de escolas

Não

especificado
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H+K Desenvolvimento de tecnologias com

foco no Planejamento Estratégico e na

elaboração de um sistema de

diagnóstico, planejamento e avaliação.

Várzea Grande (MT), Itapevi (SP) e

São Vicente (SP)

Equipes técnicas que

atuam junto às escolas.

Não

encontrado

Desenvolvimento de um conjunto de

instrumentos para controle financeiro e

gestão de pessoas.

Secretarias de Educação Não

encontrado

Avisa lá Desenvolvimento e aplicação de um

dispositivo complexo e integrado de

formação continuada de práticas

sociais de oralidade, leitura e escrita.

Suzano (SP)

Equipe técnica,

coordenador/diretor e

professor.

Não

encontrado

ICEP Aplicação de um programa de

formação continuada em Língua

Portuguesa e Matemática e orientação

curricular

Juazeiro (BA)

Professores,

coordenadores

Pedagógicos, Gestores

Escolares e Técnicos da

Secretaria de Educação.

Não

encontrado

Fomento à colaboração Horizontal

entre os municípios, visando a

implantação da formação continuada,

produção de conhecimento e

mobilização social.

Chapada Diamantina (BA)

Secretarias de Educação Não

encontrado

IQE Desenvolvimento de tecnologias de

apoio na formação continuada com

foco em condições e estrutura.

Itapecerica da Serra (SP)

Técnicos da Secretaria de

Educação (formadores) e

Equipe gestora (Gestor e

Coordenador Pedagógico)

Não

encontrado

Formação continuada com foco em

Língua Portuguesa e Matemática.

Itapecerica da Serra (SP

Professores e Formadores

da Secretaria de Educação

Não

encontrado

Instituto

Rodrigo

Mendes

Apoio e consultoria as demais

organizações parceiras ao lado CEERT

sobre educação inclusiva. Itapevi (SP)

Equipe da gestão da

secretaria de educação

Não

encontrado
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Oficina

Municipal

Desenvolvimento de tecnologia de

“Colaboração Territorial Horizontal -

Consórcios”

Não consta Não

encontrado

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais da FIS e nas home pages
dos parceiros

Conforme pode-se observar na tabela 12, embora seja alegado pela FIS o investimento

de R$8.209.000 nas ações do programa Melhoria da Educação e que tenha sido possível

identificar os atores que compõem a rede do programa, o fluxo do recurso financeiro não foi

identificado em nenhum documento disponível nem pela própria FIS nem pelos parceiros

elencados.

Alguns dos parceiros possuem publicados seus balanços financeiros não tendo sido

encontrados as definições de cada projeto por elas desenvolvidos. Outros não publicaram

nenhum tipo de prestação de contas, e em uma só, há relatório financeiro até 2017.

É importante reafirmar que a obrigatoriedade da publicização da prestação de contas,

segundo a legislação vigente só é obrigatória para organizações da sociedade civil que

pactuarem com o poder público ou para aquelas qualificadas enquanto OSCIPs, não havendo,

portanto, ilegalidade na não exposição destas em seus sítios virtuais. Tendo em vista que

quem pactua com o poder público é a FIS, que terceiriza as formações para os parceiros, há

legalidade na não publicização da prestação de contas pelos últimos, embora a falta de

publicidade oponha-se frontalmente ao princípio da transparência e dificulte o controle social.

A fim de descortinar o financiamento do programa em tela, entrou-se em contato com

as organizações elencadas via e-mail ou via quadro de contato nas homes pages das parceiros

dos quais obtive resposta da Oficina Municipal e do CENPEC. Porém, após um primeiro

contato, no qual foi explicitado o escopo da pesquisa e as informações necessárias, não

obteve-se mais respostas.

As organizações contactadas informaram sobre a pesquisa em andamento para a FIS,

que entrou em contato por meio de Renato Brizzi Martins, demonstrando disponibilidade em

fornecer as informações necessárias. Renato, no entanto, segundo seu Currículo Lattes, não é

funcionário da FIS e sim, analista de projetos da Oficina Municipal.

Assim, recebi o contato do coordenador do Projeto via e-mail, que após receber as

informações a respeito da pesquisa, não mais respondeu aos e-mails enviados e nem

tampouco enviou alguma informação e/ou documento.
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Compreendendo que um dos pilares do terceiro setor, ancorados na teoria da terceira

via, é o controle social, a falta de transparência nas ações e destinação de recursos vinculados

a projetos específicos explicita um paradoxo.

A própria FIS, em sua visão institucional, coloca a transparência como um de seus

pilares fundamentais alegando que pretende “Compartilhar nossos [seus] resultados,

aprendizados e jeitos de fazer de forma clara, responsável e ética.”

No que tange à parceria entre a FIS e o poder público, o programa em tela firmou 24

acordos de cooperação (Anexo IV) no ano de 2019. Conforme já explicitado anteriormente, os

acordos de cooperação, regulados pela Lei nº 13.019 de 2014, não envolvem transferência de

recursos financeiros por parte da administração pública.

Porém, ainda de acordo com a legislação vigente,

Art. 11. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais
visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações
todas as parcerias celebradas com a administração pública. (Redação dada pela
Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o art. 1083 deverão
incluir, no mínimo:
[...] IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; (Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o
resultado conclusivo.
VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício. (Incluído pela
Lei nº 13.204, de 2015) [...] (BRASIL, 2014)

É importante ressaltar que a letra da lei não restringe a prestação de contas àquelas

celebradas a partir de termos de fomento ou termos de colaboração (nas quais há repasse de

recurso público), nesse sentido, pode-se inferir também, a obrigatoriedade da prestação de

contas de parcerias celebradas com o poder público também no que tange aos acordos de

cooperação.

Tal inferência pode ser ratificada em análise do art. XIV da mesma lei, no qual define

prestação de contas enquanto “procedimento em que se analisa e se avalia a execução da

parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das

metas e dos resultados previstos” (BRASIL, 2014).

Entretanto, de forma que o prazo da prestação de contas parcial ainda não expirou,

novamente, a FIS não descumpre a legislação. Não é conservada na página da FIS as parcerias

83 Art. 10 A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias
celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento.
(BRASIL, 2014)
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com o poder público firmadas nos anos anteriores (segundo a lei, deve ser mantida a

publicação, por no mínimo, 180 dias após a extinção da parceria) e, nesse sentido, mais uma

vez, o financiamento das ações do programa permanecem ocultos.

Ainda no pilar de formação há o programa ‘Redes de Territórios Educativos’, que

“promove assessoria a organizações da sociedade civil na elaboração e implementação de

estratégias de educação integral.”84 O programa, obedecendo à delimitação desta tese, não

será analisado.

No pilar ‘Fortalecimento da Sociedade Civil Organizada’, o programa ‘Comunidade,

Presente!’ tem o objetivo de distribuir recursos financeiros para OSCs e escolas públicas para

investimento em infraestrutura.

No caso das escolas públicas, a solicitação é feita a partir da associação de pais e

mestres ou equivalente, por possuir cadastro de pessoa jurídica (CNPJ) e a solicitação deve

ser limitada a R$60.000,00. Integrantes do Sistema S não podem receber recursos desse

programa.

No item 2 do regulamento disponível na home page do programa é citada a ação de

uma consultoria nomeada “Conexão Trabalho (“Consultoria”), que orienta e apoia todo o

processo do programa. Dessa maneira, o Itaú Social e a Consultoria formam a equipe do

Comunidade, presente! (“Equipe”). 85

A empresa Conexão Trabalho LTDA, em seu sítio virtual86, declara sua atuação junto

à OSCs e às empresas, oferecendo serviços voltados para RSE, investimento social privado,

voluntariado empresarial e inovação social por meio de workshops e palestras, elaboração de

projetos e estratégias, pesquisas, dentre outros.

Não foi encontrado o montante pago pela FIS à consultoria e, sendo esta uma empresa

do tipo LTDA, é possível identificar sua atividade lucrativa. Nestse sentido, as transações que

a envolvem vão ao encontro do que postula Paoli (2002) ao firmar que, decorrente do

investimento social privado e da responsabilidade social das empresas, abre-se uma imensa

rede de empresas com fins privados que se propõem a auxiliar os doadores nas tramas da

filantropia.

Há instituições que ensinam o empresário a doar, outras que lhe mostram como
captar recursos e fazer parcerias, outras ainda a estruturar uma entidade específica
para gerir o trabalho filantrópico, organizar esta entidade de modo que propicie uma

84 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/programas/formacao-de-profissionais-da-
educacao/redes-de-territorios-educativos/ >. Acesso em 20/01/2020
85 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://comunidadepresente.Itaúsocial.org.br/documentos/comunidade-
presente-regulamento-2019.pdf >. Acesso em 20/01/2020
86 CONEXÃO TRABALHO. Disponível em: <https://conexaotrabalho.com.br/>. Acesso em 20/01/2020
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ação social mais durável, desenvolver a administração financeira e contábil própria
desse tipo de atividade, enfrentar o imposto de renda, pautar matérias jornalísticas,
mudar de vocabulário e mentalidade, aprender a informar-se em seminários de
discussão e até mesmo compatibilizar as exigências de produtividade da empresa
diante de seus trabalhadores («funcionários», na linguagem corrente) através da
adoção de programas filantrópicos. (PAOLI, 2002. p. XX).

No escopo da ‘Comunidade, Presente!’ a consultoria representa uma dessas formas de

alargamento de todo um mercado de filantropia, que tem-se mostrado pouco claro nas suas

ações em parcerias com as organizações que incidem sobre a educação pública.

Além disso, esse programa traz uma possível consequência perigosa: ao passo que as

entidades privadas assumem, a partir de editais e regulamentos próprios, o socorro financeiro

para resolução de problemas infraestruturais das escolas públicas, o poder público pode vir a

desvincular-se de tais responsabilidades. Novamente, percebe-se o risco da substituição do

direito universal por políticas de origem privada e focalizadas em determinados nichos da

sociedade.

A FIS, em 2018, investiu mais de 5 milhões de reais no programa em tela. Se levarmos

em conta que cada solicitação não pode exceder R$ 60.000, seria possível atender até 83 Oscs

ou escolas públicas. Entretanto, ao analisar o relatório de atividades do ano em questão, foi

publicizado o apoio a 73 projetos, o que daria, em valor máximo R$ 4.380.000. O saldo

remanescente pode ter sido aplicado no pagamento à Consultoria, assim como no

deslocamento de pessoal para visitas, dentre outras despesas decorrentes de atividades meio.

Mais um ponto obscuro dentro do programa ora analisado é a não publicação das

OSCs e escolas públicas contempladas. O regulamento de 2018 aponta que

as aprovações das solicitações de apoio devem ser informadas aos Voluntários do
conglomerado Itaú Unibanco, que devem comunicar às OSCs aprovadas em até 10
(dez) dias corridos após a decisão do Itaú Social. Caso não o façam, a Equipe
comunicará a decisão. As reprovações devem ser comunicadas pela Equipe às OSCs
não aprovadas no mesmo prazo.

Ao que parece, somente os beneficiários tem acesso à informação que fica disponível,

mas restrita ao seu próprio campo de inscrição na página do programa. Para as entidades

reprovadas, segue-se a mesma lógica de restrição da divulgação e não há menção à

justificativa por parte da FIS, sendo seu parecer “soberano em todo o processo”87

De modo que não foi possível identificar as OSCs e escolas que fizeram parte do

programa, o grafo desta rede social não pode ser construído.

87 ITAÚ SOCIAL Disponível em: <https://comunidadepresente.Itaúsocial.org.br/documentos/comunidade-
presente-regulamento-2019.pdf> Acesso em 20/01/2020
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Na mesma esteira, a de repasse de recursos financeiros encontra-se o projeto ‘Missão

em Foco’ cuja “proposta [...] é disponibilizar recursos flexíveis e adequados às necessidades

de cada OSC selecionada, além de oportunidades de formação e instrumentos de

monitoramento e avaliação. O programa visa contribuir para sua sustentabilidade,

fortalecimento e gestão, visando à qualificação de seu impacto.

As organizações são convidadas a participar da seleção para o projeto a partir de

outras áreas de fomento da FIS como o ‘Comunidade Presente’ e o ‘Prêmio Itaú-Unicef’. De

modo que o público alvo deste projeto são somente as OSCs e obedecendo ao recorte deste

trabalho, este programa, embora tenha incidência indireta sobre a educação pública, não será

analisado.

O último programa a ser analisado dentro do pilar de Fortalecimento da Sociedade

Civil Organizada é o Prêmio Itaú-Unicef.

Realizado desde 1995, a FIS justifica o Prêmio, inicialmente, pelo alto índice de

crianças à margem do sistema escolar e pela coresponsabilização de “ todos os segmentos da

sociedade: governo, empresas, organizações não governamentais e indivíduos [...] pela

formação das novas gerações.”88

É possível, também neste programa, identificar as inspirações da terceira via de

Giddens (2001), em especial, quando propõe “uma nova sinergia entre os setores públicos e

privados” (p.109) redefinindo as fronteiras que os segmentam.

Durante as 10 primeiras edições, o prêmio era restrito às organizações da sociedade

civil tendo sido incluído a partir de 2015 as escolas públicas na possibilidade de inscrição de

projetos. No ano de 2018, foram delineadas duas categorias, ‘OSC em Ação’ e ‘Parceria em

Ação’, permitindo que escolas públicas inscrevam-se na segunda categoria, somente quando

em parceria com uma OSC.

Verifica-se, neste sentido, a valorização e o fortalecimento do setor privado, a partir de

organizações da sociedade civil, e principalmente, a intenção da interpenetração deste no

público, representando a fronteira movediça, pouco definida e a “nova sinergia entre os

setores” citada por Giddens (2001).

Ainda dentro do escopo do Prêmio, a FIS oferece formação on-line gratuita e

certificada em parceria com o CENPEC.

88 CENPEC. Disponível em: <https://premioItaúunicef.cenpec.org.br/edicoes/1995-1a-edicao/>. Acesso em:
09/02/2020.
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No ano de 2018, o prêmio recebeu mais de 3600 inscrições e premiou 100 projetos,

investindo um montante de R$10,5 milhões. Os vencedores recebem valores em dinheiro que

variam entre 20 e 360 mil reais.

A iniciativa conta uma rede relativamente pequena, mas de ampla potência no que

tange ao apoio e financiamento do projeto, em especial, se observa-se a participação de atores

ligados ao setor público.
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Figura 8 Grafo do prêmio Itaú Unicef

Fonte: Elaboração própria com base nas informações disponíveis nos relatórios sociais da FIS e nas home pages
dos parceiros

O número de elos relacionais deste grafo demonstra a interligação entre os atores e

pode-se inferir o compartilhamento de ideias e ideais que eles expõem em suas páginas. Tal

afirmação baseia-se na quantidade de elos relacionais existentes em relação ao número total

possível, o que representa a densidade do grafo. De 7 elos relacionais possíveis em cada nó do

grafo, à exceção do Congemas, todos possuem relação direta com mais da metade.

É importante atentar para o fato de que, embora não esteja diretamente ligado ao poder

público, o Prêmio Itaú Unicef reúne os dirigentes em educação dos entes federados

subnacionais a partir da Undime e do Consed, além de trabalhar com as escolas públicas tanto

na formação quanto na competição.

No que tange aos programas que estão submetidos aos dois pilares postulados pela FIS,

concomitantemente, encontram-se os programas ‘Monitoramento e Avaliação’ e ‘Pesquisas’.

O primeiro deles, ‘Monitoramento e Avaliação’ consumiu, em 2018, quase R$ 4

milhões de reais do orçamento da FIS e sustenta uma plataforma própria89 para fazer frente ao

objetivo de “disseminar a cultura e a prática deste tipo de avaliação por meio de cursos,

seminários, oficinas e eventos voltados para gestores de projetos sociais de organizações da

sociedade civil e órgãos públicos.”90

89 REDE ITAÚ SOCIAL DE AVALIAÇÃO. Disponível em:
<https://www.redeItaúsocialdeavaliacao.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 09/02/2020.
90 Idem.
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O investimento, no ano de 2018, voltou a crescer após retração que acumulou mais de

50% de queda nos anos de 2016 e 2017, como pode-se verificar no Gráfico 3. Tal retração,

possivelmente, deu-se em virtude da crise91. De maneira que os investimentos da FIS, em sua

grande maioria, são decorrentes de investimentos do fundo patrimonial em aplicações e bolsa

de valores, o recurso investido também sofreu os efeitos da instabilidade econômica.

Gráfico 8: Investimento no programa de avaliação

Fonte: Elaborado pela autora com base nos balanços sociais da FIS

O tipo de avaliação a que a FIS refere-se é a avaliação econômica de projetos sociais e

políticas públicas que, a partir de “uma análise quantitativa e objetiva”92, encontra os

resultados que devem ser utilizados como ferramenta da gestão para a tomada de decisão.

Em vídeo institucional, a FIS demonstra a metodologia utilizada na avaliação que

propõe, na qual é possível perceber não apenas seu viés estritamente economicista, mas

também, sua intenção de disseminação do modelo.

[...] o Programa de Avaliação Econômica de Projetos Sociais em parceria com a área
de avaliação de investimentos do banco, trazendo competências da área econômica
para o campo social com o objetivo de disseminar a cultura e a prática desse tipo de
avaliação são organizados cursos, seminários, oficinas e outros projetos voltados
para gestores de projetos sociais de ONGs, fundações empresariais e órgãos
públicos.93

91 Para saber mais sobre a crise KRUGMAN, Paul R. A crise de 2008 e a economia da depressão. Elsevier, 2009.
92 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=E-hMfhjfEBI&feature=emb_logo>.
Acesso em: 09/02/2020.
93 Idem.
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A neutralidade axiológica que propõe a avaliação econômica de projetos e programas

sociais e políticas públicas neste programa de avaliação e monitoramento, guarda

semelhanças com uma perspectiva positivista.

Segundo Löwi (2007), o positivismo fundamenta-se em algumas premissas, dentre as

quais a ideia de que, tal como as ciências da natureza, “as ciências da sociedade devem

limitar-se à observação e à explicitação causal dos fenômenos, de forma objetiva, neutra, livre

de julgamentos de valor ou ideologias [...] (p. 17)

Nesse sentido, tendo a neutralidade enquanto elemento fundamental da análise,

pesquisas de dimensão positivista ignoram outras intervenientes importantes decorrentes de

condicionantes histórico-sociais. (LÖWI, 2007).

No que tange à avaliação econômica de políticas públicas, a biblioteca do programa

tem uma navegabilidade um pouco confusa. Possui documentos em repetição, mais de um

documento para alguns programas (relatório completo, síntese e infográfico), apresentações

de slides, dentre outros. Foram selecionados e sistematizados na tabela a seguir os

documentos que representavam as análises completas de programas e políticas públicas, que

importam ao escopo desta tese e que nos fornecem informações para a compreensão do foco

de análise da FIS no campo analisado.

Tabela 13: Lista de avaliações econômicas de projetos sociais

Título Ano de

publicação

Autor/Coordenador

Relatório de Avaliação Econômica - O Processo de

Seleção de Diretores nas Escolas Públicas Brasileiras

2015 Antonio Bara

Bresolin

Relatório de Avaliação Econômica - Relação entre

Desempenho em Exames de Proficiência e os Salários

no Brasil

2015 Naercio Menezes

Filho

Andréa Zaitune Curi

Relatório de Avaliação Econômica - Programa 6º ano

Experimental

2016 Antonio Bara

Bresolin

Relatório de Avaliação Econômica – Programa Escola

Integrada de Belo Horizonte 2008

2008 Lígia Vasconcellos

Ana Maria Hermeto

Relatório de Avaliação Econômica – Programa Escola

Integrada de Belo Horizonte 2011

2011 Lígia Vasconcellos

Ana Maria Hermeto

Relatório de Avaliação Econômica e Estudos 2015 Antonio Bara
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Qualitativos – O Programa Mais Educação Bresolin

André Loureiro

Relatório de Avaliação Econômica –Programa Escola

de Tempo Integral (Secretaria de Educação e Cultura

do estado do Tocantins)

2016 Ana Maria Hermeto

Clarissa Gondim

Teixeira

Lígia Vasconcellos

Relatório de Avaliação Econômica – Olimpíada da

Língua Portuguesa

2010 Lígia Vasconcellos

Naércio Filho

Relatório de Avaliação Econômica – Olimpíada

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

2009 Lígia Vasconcellos

Naércio Menezes

Filho

Relatório de Avaliação Econômica – Educação de

Jovens e Adultos

2010 Lígia Vasconcellos

Naércio Menezes

Filho

Relatório de Avaliação Econômica – Políticas de

Progressão Continuada (atualização)

2008 Lígia Vasconcellos

Naércio Menezes

Filho

Relatório de Avaliação Econômica – Frequencia ao

Ensino Infantil

2007 Lígia Vasconcellos

Fabiana Felício

Relatório de Avaliação Econômica – Programa Ação

Jovem da Sec. Assistência Social do Estado de São

Paulo

2006 Lígia Vasconcellos

Naércio Menezes

Filho
Fonte: Elaborado pela autora com base em levantamento realizado na biblioteca virtual da FIS

As temáticas abordadas pela FIS como foco de análise por suas avaliações econômicas,

abarcam, principalmente, as dimensões da gestão e da educação integral, mas também, há

pesquisas centradas nas práticas pedagógicas orientadas (como é o caso das olimpíadas de

língua portuguesa e matemática).

O escopo da avaliação econômica objetiva alcançar dois tipos de resultados: a

avaliação de impacto e o cálculo do retorno econômico. O primeiro busca verificar “qual foi o

impacto do projeto na vida dos participantes” e o segundo “compara o investimento no

projeto com os benefícios monetários gerados pelo projeto ao longo da vida de seus

participantes”.
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Utiliza-se, para tanto, de um grupo de controle e um grupo de tratamento para

comparar os impactos daqueles que participaram das ações e aqueles que não participaram.

Os critérios de seleção dos grupos mostram-se rígidos e a metodologia é cumprida à risca

afirmando, que “com esse método, é possível analisar se a mudança observada nos

indicadores se deve a participação no projeto e estimar o que teria acontecido com os

participantes caso as ações do projeto não tivessem acontecido”94

Levando-se em conta que, ao descartar dados qualitativos ignora-se dados que

impactam diretamente o resultado, a análise proposta contém um equívoco já em seu objetivo.

O grupo de controle e tratamento não são os mesmos, os professores, gestores, alunos e

comunidade possuem diferenças que importam, os impactos nas vidas das pessoas nem

sempre são mensuráveis a partir de fórmulas matemáticas como as que propõem.

Assim sendo, considera-se um risco para a sociedade e para as políticas públicas de

natureza social, que gestores públicos baseiem suas decisões acerca da continuidade ou

reorganização de um programa, política ou projeto social em uma análise exclusivamente

quantitativa.

Ainda em análise às avaliações realizadas pela FIS, percebe-se a repetição de autores

responsáveis pelos relatórios, fato que, embora curioso, seja compreensível ao passo que as

avaliações são realizadas por uma equipe que compõe a FIS, mas também, em parceria com a

área de avaliação de investimentos do banco, além de um consultor externo cuja presença é

maciça nas publicações do programa.

Os três atores mais frequentes são Antônio Bara Bresolin, coordenador de Avaliação

Econômica de Projetos Sociais da Fundação Itaú Social; Lígia Vasconcellos, que trabalhou no

Banco Itaú até 2016, hoje pesquisadora do INSPER (a partir de 2019), e Naércio Menezes

Filho, pesquisador APQ1 da Capes, Professor Titular do INSPER e Professor Associado da

USP. Em comum os três foram formados em suas graduações pela Universidade de São Paulo

- eles em economia e ela em matemática.

O programa, no entanto, não se restringe à avaliação econômica de projetos sociais,

estendendo-se, também, para a área de formação direcionada à ONGs, fundações e institutos e

órgãos públicos por meio de cursos, seminários, workshops e oficinas a partir da plataforma

on-line ou de maneira presencial.

Presencialmente, a FIS oferece o curso para gestores, que contempla 54 horas de

formação, divididos em aulas de 6 horas semanais em turmas de até 40 alunos. “Os alunos

94 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/programas/formacao-de-profissionais-da-
educacao/redes-de-territorios-educativos/ >. Acesso em 20/01/2020
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participam de aulas teóricas e de exercícios práticos sob os principais conceitos e

instrumentos básicos necessários para a mensuração de impacto e para o cálculo do retorno

econômico. Ao final, realizarão o desenho de avaliação econômica do projeto em que

atuam.”95. Remotamente o curso possui 14 horas de aulas em vídeo e mais 20 horas dedicados

à elaboração da análise dos projetos em que atuam.

É oferecido também o ‘Curso Avançado de Avaliação Econômica de Políticas

Públicas e Projetos Sociais’ cujo público alvo é composto por ‘Estudantes de pós-graduação

(mestrado ou doutorado) ou pós-graduados em Economia, Administração Pública e áreas

afins, de todo o país, com interesse na área de avaliação de políticas públicas e projetos

sociais.’96

O curso avançado é oferecido presencialmente na cidade de São Paulo, sendo custeado

pela FIS a passagem dos alunos aprovados que residem fora da cidade. A carga horária do

curso é de 140 horas e os candidatos devem ter cursado as disciplinas obrigatórias do primeiro

ano de mestrado ou doutorado, dentre as quais uma matéria de econometria.

Dentre os 7 módulos oferecidos no curso avançado, há dois que atendem ao objetivo

de disseminação da metodologia - 6. Formação de Avaliadores – Parte prática e; 7. Módulo de

didática e formação para futuros professores.

Pode-se inferir, a partir dos dados aqui expostos, que a FIS, em parceria com o Banco

Itaú, pretende a formação de uma intelligentsia capaz, não apenas de executar, mas também,

de convencer e formar outros sujeitos, inclusive, professores, em direção a uma visão

economicista de análise e de tomada de decisão no que tange às políticas e programas sociais.

O último programa a ser analisado nesta tese e que completa as ações da FIS, com

incidência direta na educação pública, é o programa de Pesquisas, atrelado aos dois pilares

postulados pela Fundação.

Por meio do nosso programa de Pesquisas, buscamos realizar e apoiar investigações
que: ofereçam insumos para o desenvolvimento dos projetos próprios do Itaú Social;
disponibilizem para a sociedade informações relevantes, que contribuam para que o
poder público e outros atores atuem em prol da melhoria da educação no Brasil.97

As pesquisas são publicizadas por meio de uma aba nomeada ‘Publicações’ no site da

FIS. Na área, há os relatórios de avaliação econômica e as pesquisas realizadas e/ou apoiadas

pela FIS. Também há muitas pesquisas em parceria com outras organizações.

95 REDE ITAÚ SOCIAL DE AVALIAÇÃO. Disponível em:
<https://www.redeItaúsocialdeavaliacao.org.br/curso-modulo/gestores/>. Acesso em: 09/02/2020.
96 Idem.
97 ITAÚ SOCIAL. Disponível em: <https://www.Itaúsocial.org.br/programas/formacao-de-profissionais-da-
educacao/pesquisas/>. Acesso em: 09/02/2020.
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São disponibilizados 47 documentos, dos quais 22 foram descartados por serem

análises econômicas ou sobre temáticas que fogem ao campo da educação e 25 selecionadas

para a construção da tabela 14.

Tabela 84: Pesquisas realizadas pela FIS

TÍTULO PARCERIA AUTORES

Percursos da educação integral em busca

da qualidade e da Equidade.

CENPEC;

Unicef
Beatriz Penteado; Lomonaco,

Letícia Araújo Moreira da Silva

Tendências para a educação integral. CENPEC;

Unicef
Não consta

Educação Integral: Experiências que

transformam - subsídios para reflexão

CENPEC;

Unicef
Ana Lúcia Braga; Celso

Favaretto; Eliana Almeida;

Fabio D’Angelo; Ieda de Castro;

Lino de Macedo; Nelson Pretto;

Rafael Stemberg; Regina

Novaes; Rosamélia Ferreira

Guimarães; Rui Rodrigues

Aguiar

A reforma educacional de Nova York:

Possibilidades para o Brasil

Instituto Fernand

Braudel
Norman Gall; Patricia Mota

Guedes

O modelo de escola charter: a experiência

de Pernambuco.

Instituto Fernand

Braudel
Maria Carolina Nogueira Dias,

Patrícia Mota Guedes

O Sistema de formação de lideranças

escolares da Inglaterra: possíveis

alternativas para o Brasil.

British Council Adrian Ingham; Maria Carolina

Nogueira Dias

Gestão educacional: ciclo de Debates

2011

Não há Maria Carolina Nogueira Dias;

Patricia Mota Guedes

Gestão educacional: ciclo de debates

2012

Não há Anna Carolina Bruschetta;

Patricia Mota Guedes

Educação infantil em debate: a

experiência de Portugal e a realidade

brasileira.

Fundação Maria

Cecília Souto

Vidigal; Unicef;

Centro de

Criação

Patricia Mota Guedes; Eduardo

Marino
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De Imagem

Popular

Diálogos sobre avaliação na primeira

infância.

Fundação

Lemann;

Fundação Maria

Cecília Souto

Vidigal; Instituto

ABCD; Instituto

C&A; Instituto

Dynamo.

Eduardo Marino (Org)

Olimpíada de Língua Portuguesa

escrevendo o futuro: o que nos dizem os

textos dos alunos?

Cenpec Egon de Oliveira Rangel (Org)

A Relação entre o Desempenho Escolar e

os Salários no Brasil

Não encontrado Andréa Zaitune Curi

Naércio Aquino Menezes Filho

Avaliação educacional: os desafios da

sala de aula e a promoção da

aprendizagem

Cenpec Eloisa de Blasis (org), Marcos

Tilger, Silvia Longato;

coordenação Eloisa de Blasis;

Patricia Mota Guedes

Avaliação externa: como compreender e

utilizar os resultados em prol da sua rede

Cedac Angela Luiz Lopes; Roberta

Panico, Sonia Dias; Tatiana

Bello Djrdjrjan.

Diálogos sobre a gestão municipal: O

planejamento educacional em ação

Cenpec; Unicef Ana Maria Falsarella, Vanda

Noventa Fonseca

Diálogos sobre a gestão municipal: passo

a passo do Plano Municipal de Educação

Cenpec; Unicef;

Undime
Gabriela Von Ellenrieder;

Natalia Noguchi; Sonia Dias;

Tatiana Bello Djrdjrjan

Diálogos sobre a gestão municipal:

Processos na Educação

Cenpec; Undime;

Unicef
Não consta

Guia de tutoria de área Não há Alan Albuquerque R. Correia;

Cherto Consultoria; Maria

Carolina Nogueira Dias; Patricia

Mota Guedes

Guia de tutoria pedagógica Não há Alan Albuquerque R. Correia;
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Cherto Consultoria; Maria

Carolina Nogueira Dias; Patricia

Mota Guedes

Lições do prêmio Escola Voluntária Rádio

Bandeirantes
Patricia Logullo

Organização da Sociedade Civil e escola

pública : uma parceria que transforma

Cenpec, Unicef Camila Feldberg Macedo Pinto;

Nazira Arbache.

Programa Coordenadores de Pais Guia de

Implantação e Monitoramento – Escola

Não há Patricia Mota Guedes; Priscila

Dias Leite; Marcia Florencio;

Nathacha Ferreira

Programa Coordenadores de Pais Guia de

Implantação e Monitoramento –

Secretaria de Educação

Não há Patricia Mota Guedes; Priscila

Dias Leite; Marcia Florencio;

Nathacha Ferreira

Programa Coordenadores de Pais Guia de

Implantação e Monitoramento – Guia do

Coordenador de Pais

Não há Patricia Mota Guedes; Priscila

Dias Leite; Marcia Florencio;

Nathacha Ferreira

Uso da Avaliação Externa por Equipes

Gestoras e Profissionais Docentes: Um

Estudo em Quatro Redes de Ensino

Público.

Fundação Carlos

Chagas
Vandré Gomes da Silva; Nelson

Antonio Simão Gimenes

Fonte: Elaborado pela autora com base em levantamento realizado na biblioteca virtual da FIS

Pode-se perceber que nem todos os documentos constantes na biblioteca são pesquisas.

Foi possível verificar que, das 25 publicações, 13 centravam-se no âmbito da gestão, 3 em

educação integral, 6 em tutorias das mais diversas e 3 em processos pedagógicos,

especificamente.

O número de publicações no campo da gestão, seja ela escolar ou de sistemas, nos

indica que a FIS preocupa-se em pensar a gestão e disseminar conhecimento produzido na

área, possivelmente, por seu papel estratégico no que tange à implementação de políticas e

reformas educacionais, inclusive, as decorrentes das orientações de organismos internacionais,

que privilegiam a eficiência e eficácia e fomentam políticas de responsabilização e avaliações

em larga escala.
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Dentre as parcerias, as mais frequentes são o Unicef e o CENPEC, o primeiro nas

iniciativas das pesquisas propostas e o segundo na coordenação técnica, na maioria dos casos

analisados.

Não cabe ao escopo desta tese analisar os resultados e/ou conclusões das pesquisas

realizadas pela FIS, porém, é importante ressaltar, que para a análise do direcionamento que é

dado às publicações relacionadas à educação pública, outras investigações se fazem

necessárias, tendo em vista a carência de conhecimento produzido nesta questão.

Entretanto, pode-se inferir um direcionamento privatista da educação pública quando

constata-se a presença de investigações que focalizam o modelo de escolas charters e a

reforma educacional de Nova York. Ambas têm inspirações calcadas no ideário de terceira via

contando com o envolvimento da sociedade nas questões relacionadas às políticas públicas.

Tal afirmação pode ser ratificada quando, no lançamento da pesquisa sobre Nova York,

Normam Gall, um dos autores, defende a descentralização do sistema de ensino paulista, além

de advogar por uma educação com base meritocrática:

O sistema gigantesco da Secretaria de Educação de São Paulo não gera lideranças.
Os grandes talentos dentro do sistema não são reconhecidos como lideranças para
assumirem maiores responsabilidades, pois suas carreiras estão estancadas. Eles não
podem evoluir. É preciso desenvolver um sistema que permita o crescimento desses
profissionais e recompensá-los de maneira justa para que tenham alegria de viver e
trabalhar (GALL, 2009. s/p)98

Normand (2013), ao analisar a reforma educacional inglesa, afirma que reformas deste

tipo tem a capacidade de transformar os mecanismos de controle em direção a uma

supervalorização das avaliações de atividades e de pessoas e que, como consequência “pode

gerar derivas como uma pressão ao desempenho e à eficácia induzida por uma obrigação cega

de resultados [...]”.

Embora não elencado em nenhum programa ou projeto da FIS, em 21 de fevereiro de

2019 foi lançada a ‘Cátedra de Educação Básica’ em parceria firmada entre a FIS e o

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo – IEA-USP.

A cátedra terá um aporte financeiro inicial de R$ 5 milhões, que será repassado em

parcelas de R$ 1 milhão anuais, da FIS à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo.

Para alcançar o objetivo de “Identificar medidas que subsidiem políticas para o ensino básico

a partir da análise de experiências inovadoras e de ações relacionadas à formação e

98 UOL. Disponível em https://portal.aprendiz.uol.com.br/content/estudo-aborda-reforma-educacional-de-nova-
york-e-suas-possibilidades-para-o-brasil>. Acesso em: 09/02/2020.
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desenvolvimento profissional de professores,”99 organiza-se de forma semelhante à própria

FIS: Comitê de Governança; Comitê Consultivo e; Comissão Executiva.

Os dois primeiros são compostos de maneira mista, com sujeitos indicados pelo IEA-

USP e pela FIS e o último, responsável pela delimitação das pesquisas e pelo processo de

seleção de projetos, não tem a indicação da composição clara no que tange aos cargos de

coordenador-geral e coordenador acadêmico, seus membros também são indicados de forma

mista.

Os membros que compõem a Cátedra, especificados no Anexo V, são sujeitos ligados

institucionalmente à FIS e à USP em sua maioria, mas também, há sujeitos ligados à

organizações do terceiro setor.

Mais uma vez, a FIS propõe-se a financiar a produção de conhecimento para subsidiar

as decisões em educação pública e a Universidade de São Paulo tem o potencial de conferir

credibilidade aos resultados. A Cátedra conta, ainda, com nomes de grande projeção nacional

na área como Bernadete Gatti e Guiomar Namo de Mello.

99 USP. Disponível em http://www.iea.usp.br/pesquisa/catedras-e-convenios/catedra-de-educacao-basica/a-
catedra >. Acesso em: 09/02/2020.
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CAPÍTULO VI - PORQUE A VIDA PEDE MAIS QUE UM BANCO!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa, procurei mapear as redes sociais constituídas a partir das

ações da Fundação Itaú Social, que incidem diretamente sobre a educação pública brasileira,

analisando os conteúdos de seus programas e projetos executados tanto a partir de parcerias

quanto aqueles desenvolvidos individualmente.

Para o alcance de tal objetivo, a pesquisa foi organizada em VI Capítulos cujos títulos

foram inspirados nos slogans das instituições bancárias. Tal escolha não foi aleatória, ao

contrário, representam uma estratégia discursiva, também utilizada pelos braços sociais das

empresas, buscando o consentimento para suas ações.

O primeiro Capítulo, a introdução, trouxe as bases teórico-metodológicas sobre as

quais a pesquisa desenvolveu-se, além do histórico da movediça fronteira entre o público e o

privado no Brasil até a ditadura civil-militar. Foi demonstrado que, nacionalmente, a relação

entre as duas esferas é ontológica e se reorganiza de acordo com as necessidades do Capital.

Ainda neste capítulo introdutório são colocados conceitos que retomamos na conclusão, ao

identificar a Fundação Itaú Social como um Aparelho Privado de Hegemonia.

O segundo Capítulo trouxe à discussão os princípios ideológicos que encontram-se na

base da construção das ações da Fundação Itaú Social. O neoliberalismo, ao identificar o

Estado como ineficiente e dispendioso, inicia um processo de conformação social e fornece ao

neoliberalismo de terceira via, o diagnóstico de crise estatal que abre espaço para a ação do

terceiro setor como gerente de serviços públicos, trazendo para dentro da educação princípios

de mercado que deram origem à emergência de uma nova gestão pública que se insere no

contexto brasileiro a partir de então.

A inserção da nova lógica de funcionamento estatal embasada na Nova Gestão Pública,

encontra apoio do empresariado, em especial, nos processos de rankeamento e no início da

consolidação de uma cultura de responsabilização. O Plano de Desenvolvimento da Educação,

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e o Plano Nacional de Educação, trazem

em seus conteúdos elementos fundamentais para a consolidação do discurso sobre uma outra

qualidade da educação, centrada nesta lógica.

Com o diagnóstico da crise do Estado e no curso da consolidação do discurso da

ineficiência estatal, a Responsabilidade Social Empresarial é trazida no Capítulo IV, a partir

do qual as ações das empresas, por meio de seus braços sociais, transmutam-se

discursivamente em bem público, de todos. É demonstrado neste capítulo o caráter focalizado
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das ações de RSE, os benefícios fiscais e midiáticos que tais ações retornam e a primazia da

educação como foco principal das ações sociais dos bancos brasileiros. Ainda neste capítulo,

analisa-se o marco legal cujo conteúdo versa sobre as parcerias entre as OSCs e o poder

público.

A partir do que foi até então discutido, entra em cena, no capítulo V a caracterização e

análise do surgimento do Itaú Unibanco como maior banco privado da América Latina e seus

braços sociais, localizando o recorte de análise na Fundação Itaú Social que debruça-se sobre

a Educação Infantil e o Ensino Fundamental buscando a melhoria da qualidade da educação.

A construção desta pesquisa não foi um exercício linear e exatamente por este motivo,

ao longo desta construção, novas conexões foram sendo erigidas desde seu projeto inicial até

a decisão do ponto final.

Uma destas conexões que só pode ser vista com clareza, após o levantamento e análise

da parte empírica deste trabalho, se deu a partir da identificação do caráter abrangente quando

se observa o conjunto das ações da FIS.

Tal análise evidenciou três sustentáculos de atuação da Fundação Itaú Social, aos

quais todos os programas e projetos são vinculados: A Formação; a Produção de

Conhecimento e o Financiamento.
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Figura 11: Atuação da FIS

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa

Sua ação multiplicadora está na base dos três sustentáculos, buscando fazer daqueles

que com ela relacionam-se, agentes da conformação de outros sujeitos que atuam diretamente

com os alunos, no chão da escola.

As áreas, no entanto, não são segmentadas, ao contrário, possuem um caráter integrado

e retroalimentam-se, tendo na produção de tecnologias educacionais e na construção e apoio a

modelos escaláveis de atuação, uma tentativa de direcionamento intelectual das políticas de

educação.

A partir da produção do conhecimento, tomando por base suas conclusões como a

panaceia para a educação pública brasileira, a FIS forma tanto uma intelligentsia (que lhes

confere legitimidade) quanto um sem número de multiplicadores dentre os quais gestores de

sistemas educacionais e, mais próximos ao chão da escola, de gestores escolares e de

professores: em um duplo sentido, age em nível nacional e local.
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Tais ações não seriam realizáveis sem as parcerias que firmou ao longo dos anos, em

outras palavras: sem a constituição das redes sociais que lhe permitem a incidência na

educação pública, sua atuação seria bem mais restrita.

Levantou-se aqui, as parcerias firmadas pela FIS entre os anos de 2013 e 2018, a partir

dos balanços sociais disponíveis em sua home page, de maneira que chegou-se ao grafo das

complexas conexões que fizeram da Fundação Itaú Social a potência que hoje representa.

Foram inseridos no grafo as parcerias elencadas na página eletrônica da FIS

relacionadas até o ano de 2018100, e quanto às parcerias elencadas na página eletrônica da rede

de filiações, foram incluídas apenas aquelas que mantinham parcerias com os nós já inseridos

no grafo pela FIS.

100 No decorrer da pesquisa as parcerias foram atualizadas no sítio eletrônico da FIS, motivo pelo qual, alguns
dos parceiros nesta pesquisa analisados não aparecem no Grafo Final. Tais parcerias se fizeram no ano de 2019,
fora do recorte temporal previsto para este grafo.
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Fonte: Elaborado pela autora

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa

Figura 12: Grafo FIS Final
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Flávio Casimiro (2018) ao analisar as estratégias da burguesia brasileira em sua

reorganização após a redemocratização, identificou “como sustentáculo fundamental a

estruturação de uma multiplicidade de aparelhos privados de hegemonia formuladores de

projetos de poder e difusores da ideologia de mercado” (p.17) e é também nestas bases, que

analisamos a Fundação Itaú Social.

Surgida no seio da multiplicação destes aparelhos, as ações da FIS apontam para sua

intenção doutrinária, buscando naturalizar o deslocamento das responsabilidades do Estado

com a educação, visto como direitos universais e apresentando em seu lugar, a partir do

investimento social privado, políticas focalizadas que atuam por meio do apagamento dos

limites entre o público e o privado.

Ao mesmo tempo, fortalece, segundo suas premissas, a sociedade civil que, em termos

Gramscianos “procura dar conta dos fundamentos da produção social, da organização das

vontades coletivas e de sua conversão em aceitação da dominação, através do Estado.”

(FONTES, 2010. p. 133).

Os atores individuais que compõem o Conselho Curador e a Diretoria da FIS possuem,

em sua maioria, uma formação bastante similar. As áreas de formação inicial destes sujeitos,

não raro, estão ligadas às áreas da administração, economia e, por vezes, engenharia. Muitos

deles formados pela FGV (na formação inicial e/ou em cursos de pós-graduação), instituição

esta que compõe a rede de parceiros da FIS e que, segundo Casimiro (2018), conserva

“proximidade e intimidade com o empresariado” (p.468). E são estes sujeitos, em última

instância, que possuem o poder decisório sobre as ações da Fundação.

Nestes termos, ao observarmos a rede social da FIS, é possível inferir que o

pensamento privatizante alcança os dirigentes municipais, estaduais e até mesmo o governo

federal por meio de programas voltados para a chamada melhoria da educação pública, tanto

via formação quanto via produção de conhecimento e aplicação de tecnologias educacionais

em escolas públicas brasileiras.

Os meios de comunicação exercem papel fundamental na divulgação das ações

enquanto benefícios para a sociedade. Em especial, no que tange ao fortalecimento de uma

lógica competitiva, dando a ideia de que a oportunidade é fornecida a todos e só sobrevive

aquele que sabe aproveitá-las. Exemplos desta lógica, são as competições e os prêmios.

O Prêmio Itaú-Unicef, a Olimpíada da Língua Portuguesa e a Olimpíada Brasileira de

Matemática das Escolas Públicas trazem a competitividade como elemento primordial. A

estes programas é dado amplo espaço de propaganda espontânea nos maiores veículos de

comunicação do país.
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As ações disseminadas midiaticamente também podem ser identificadas a partir do

que Dore (2006) postula:

De acordo com Gramsci, o trabalho dos grupos dominantes para convencer as
classes subalternas a aceitar o status quo não se realiza apenas no plano intelectual.
A veiculação de ideias é acompanhada da proposição de um modo de agir. Aqui está
claro o vínculo dialético estabelecido por Gramsci entre a “teoria e a “prática”.
Quando a classe dominante consegue dar uma direção intelectual para a sociedade,
essa direção também é moral, isto ´é, implica formas de agir no mundo, a prática. A
hegemonia é o exercício da direção intelectual e moral da sociedade. (p. 338. Grifos
da autora).

Assim, é possível compreender o motivo pelo qual os prêmios não são desconectados

de cursos de formação e, por vezes, tutorias, pensadas pelos especialistas da FIS ou de seus

parceiros e aplicadas pelos professores nas escolas do país. Essas formações representam a

construção do pensamento hegemônico da FIS fazendo frente às formas múltiplas de práticas

pedagógicas que poderiam levar à criticidade e à superação da relação de subalternidade das

classes populares.

Imprime-se assim, uma única forma do como fazer, uma única fórmula de sucesso

para a educação pública brasileira. Forma esta, atestada pelas pesquisas de impacto realizadas

pela Fundação. Com seu viés positivista, afirmam identificar quais ações incidiram em

melhoria econômica individual e da sociedade.

Por toda a análise aqui realizada, é possível identificar a Fundação Itaú Social como

um Aparelho Privado de Hegemonia que, junto a outros de alcances e potências diferenciadas,

formam uma rede social composta por uma fração da burguesia brasileira, que influencia e

age sobre a educação pública em várias frentes: nas políticas, nas práticas, no consenso. Nas

palavras de Freitas (2018), em análise à experiência dos Estados Unidos, mas utilizada aqui,

sem ressalvas, para caracterizar a rede social da FIS, é possível perceber que os nós que a

compõe

[...] operam em redes difusas de influência, construindo alianças mais amplas com
acadêmicos, grandes empresários, rentistas e suas fundações, políticos no interior de
instâncias legislativas e do governo, institutos, centros e organizações sociais,
indústria educacional e a mídia, imersos no tecido social, construindo a legitimação
de sua concepção de sociedade e de educação. (p.41)

Por fim, é importante ressaltar que por mais que possa parecer irresistível a subsunção

da educação pública à uma lógica privatista de gestão, a resistência existe e se faz, inclusive,

por meio da construção de outras pesquisas que desvelem os meandros da privatização em

curso.
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ANEXO I - ANÁLISE DAS DIRETRIZES DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO

ANÁLISE DAS DIRETRIZES DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO

Diretrizes com foco nos
resultados/práticas de
accontability e controle

social

Diretrizes para a formação integral dos
sujeitos ou ligadas a vulnerabilidade

Diretrizes para ampliação da oferta ou
acesso

Diretrizes de valorização dos profissionais da
educação

I - estabelecer como foco a
aprendizagem, apontando
resultados concretos a
atingir;

V - combater a evasão pelo acompanhamento
individual das razões da não-frequência do
educando e sua superação;

X - promover a educação infantil; XII - instituir programa próprio ou em regime de
colaboração para formação inicial e continuada de
profissionais da educação;

II - alfabetizar as crianças
até, no máximo, os oito
anos de idade, aferindo os
resultados por exame
periódico específico;

VII - ampliar as possibilidades de permanência
do educando sob responsabilidade da escola
para além da jornada regular;

XI - manter programa de alfabetização de
jovens e adultos;

XVI - envolver todos os professores na discussão e
elaboração do projeto político pedagógico, respeitadas as
especificidades de cada escola;

III - acompanhar cada
aluno da rede
individualmente, mediante
registro da sua frequência e
do seu desempenho em
avaliações, que devem ser
realizadas periodicamente;

VIII - valorizar a formação ética, artística e a
educação física;

VI - matricular o aluno na escola mais próxima
da sua residência;

XVII - incorporar ao núcleo gestor da escola
coordenadores pedagógicos que acompanhem as
dificuldades enfrentadas pelo professor;

IV - combater a repetência,
dadas as especificidades de
cada rede, pela adoção de
práticas como aulas de
reforço no contra-turno,
estudos de recuperação e
progressão parcial;

IX - garantir o acesso e permanência das
pessoas com necessidades educacionais
especiais nas classes comuns do ensino regular,
fortalecendo a inclusão educacional nas escolas
públicas;

XIII - implantar plano de
carreira, cargos e salários
para os profissionais da
educação, privilegiando o
mérito, a formação e a
avaliação do desempenho;

XXIV - integrar os programas da área da
educação com os de outras áreas como saúde,
esporte, assistência social, cultura, dentre
outras, com vista ao fortalecimento da
identidade do educando com sua escola;

XIV - valorizar o mérito
do trabalhador da
educação, representado

XXVI - transformar a escola num espaço
comunitário e manter ou recuperar aqueles
espaços e equipamentos públicos da cidade que
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pelo desempenho eficiente
no trabalho, dedicação,
assiduidade, pontualidade,
responsabilidade,
realização de projetos e
trabalhos especializados,
cursos de atualização e
desenvolvimento
profissional;

possam ser utilizados pela comunidade escolar;

XV - dar consequência ao
período probatório,
tornando o professor
efetivo estável após
avaliação, de preferência
externa ao sistema
educacional local;

XXVII - firmar parcerias externas à
comunidade escolar, visando a melhoria da
infra-estrutura da escola ou a promoção de
projetos socioculturais e ações educativas;

XVIII - fixar regras claras,
considerados mérito e
desempenho, para
nomeação e exoneração de
diretor de escola;
XIX - divulgar na escola e
na comunidade os dados
relativos à área da
educação, com ênfase no
Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica -
IDEB, referido no art. 3o;
XX - acompanhar e
avaliar, com participação
da comunidade e do
Conselho de Educação, as
políticas públicas na área
de educação e garantir
condições, sobretudo
institucionais, de
continuidade das ações
efetivas, preservando a
memória daquelas
realizadas;
XXI - zelar pela
transparência da gestão
pública na área da
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educação, garantindo o
funcionamento efetivo,
autônomo e articulado dos
conselhos de controle
social;
XXVIII - organizar um
comitê local do
Compromisso, com
representantes das
associações de
empresários, trabalhadores,
sociedade civil, Ministério
Público, Conselho Tutelar
e dirigentes do sistema
educacional público,
encarregado da
mobilização da sociedade e
do acompanhamento das
metas de evolução do
IDEB.
XXII - promover a gestão
participativa na rede de
ensino;
XXIII - elaborar plano de
educação e instalar
Conselho de Educação,
quando inexistentes;
XXV - fomentar e apoiar
os conselhos escolares,
envolvendo as famílias dos
educandos, com as
atribuições, dentre outras,
de zelar pela manutenção
da escola e pelo
monitoramento das ações e
consecução das metas do
compromisso;
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ANEXO II - QUADRO COMPARATIVO ENTRE O PMCTPE E AS METAS DO PNE 2014

QUADRO COMPARATIVO ENTRE O PMCTPE E AS METAS DO PNE 2014

Diretrizes do PMCTPE Plano Nacional de Educação
X - promover a educação infantil; Meta 1. Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a

cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE.

IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada rede, pela adoção de práticas
como aulas de reforço no contra-turno, estudos de recuperação e progressão parcial;
V - combater a evasão pelo acompanhamento individual das razões da não-frequência do
educando e sua superação;
III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua frequência
e do seu desempenho em avaliações, que devem ser realizadas periodicamente;
VI - matricular o aluno na escola mais próxima da sua residência;

Meta 2. universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis)
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco porcento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.

Meta 3. universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a
17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

IX - garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais
nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas
públicas;

Meta 4
universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por
exame periódico específico;

Meta 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental

VII - ampliar as possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da
escola para além da jornada regular;
XXVII - firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a melhoria da infra-
estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações educativas;
VIII - valorizar a formação ética, artística e a educação física;
XXIV - integrar os programas da área da educação com os de outras áreas como saúde,
esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade
do educando com sua escola;
XXVI - transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles
espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade
escolar;

Meta 6
Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a
atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação Básica.

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados concretos a atingir;
XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com
ênfase no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, referido no art. 3o;

Meta 7
Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:
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Ideb 2015 2017 2019 2021
Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6
Anos finais do ensino fundamental 4,7 5 5,2 5,5
Ensino médio 4,3 4,7 5 5,2

Meta 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região
de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

XI - manter programa de alfabetização de jovens e adultos; Meta 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o
final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional.
Meta 10
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
Meta 11
Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.
Meta 12
Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
das novas matrículas, no segmento público.
Meta 13
Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores
do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 75%,
sendo, do total, no mínimo, 35% doutores.
Meta 14
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir
a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.

XII - instituir programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e
continuada de profissionais da educação;

Meta 15
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último
ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
Meta 16
Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último
ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
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Meta 17
Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a fim de
equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do 6º ano da vigência deste PNE.

XIII - implantar plano de carreira, cargos e salários para os profissionais da educação,
privilegiando o mérito, a formação e a avaliação do desempenho;

Meta 18
Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira para os(as) profissionais da
Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira
dos(as) profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.

XVI - envolver todos os professores na discussão e elaboração do projeto político
pedagógico, respeitadas as especificidades de cada escola;
XXIII - elaborar plano de educação e instalar Conselho de Educação, quando inexistentes;
XXVIII - organizar um comitê local do Compromisso, com representantes das associações
de empresários, trabalhadores, sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar e
dirigentes do sistema educacional público, encarregado da mobilização da sociedade e do
acompanhamento das metas de evolução do IDEB.
XXI - zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;
XXII - promover a gestão participativa na rede de ensino;
XXV - fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos,
com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo
monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso;
XX - acompanhar e avaliar, com participação da comunidade e do Conselho de Educação,
as políticas públicas na área de educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de
continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas;
XVIII - fixar regras claras, considerados mérito e desempenho, para nomeação e
exoneração de diretor de escola;

Meta 19
Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da
Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto.

Meta 20
Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no
mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
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ANEXO III - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
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ANEXO IV – PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - 2019
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ANEXO V – ITAÚ SOCIAL
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COMPOSIÇÃO DA CÁTEDRA DE EDUCAÇÃO BÁSICA IEA-USP

COMITÊ DE GOVERNANÇA

Cargo na Cátedra Nome Formação Filiações institucionais

Presidente do comitê Paulo Saldiva USP

Indicação da FIS Angela

Dannemann

FIS

Coordenador-geral da

cátedra

Guilherme Ary

Plonski

USP

Coordenador acadêmico Nilson José

Machado

USP

Indicação da FIS Patrícia Mota

Guedes

FIS

Indicação da FIS Juliana Souza

Mavoungou Yade

FIS

COMITÊ CONSULTIVO:

Cargo na Cátedra Nome Formação Filiações institucionais

Membro - Indicação IEA Bernardete Gatti Pedagogia PUC-SP (aposentada)

Membro - Indicação IEA Elie Ghanem Pedagogia USP

Membro - Indicação IEA Helena Singer Ciências Sociais Ashoka Brasil

Membro - Indicação IEA Francisco

Aparecido

Cordão

Teologia e

Filosofia

Peabriu educacional (empresa

de consultoria própria)

Membro - Indicação IEA Yvonne

Mascarenhas

Química e Física USP

Membro – Indicação FIS Antonio Carlos

Malachias

Geografia Núcleo de Apoio à Pesquisa

em Estudos Interdisciplinares

sobre o Negro Brasileiro

Membro – Indicação FIS Caroline Tavares Letras Não Identificado

Membro – Indicação FIS Maria Aparecida

da Silva Bento

Psicologia Centro de Estudo das

Relações de Trabalho e

Desigualdades

Membro – Indicação FIS Monica Carrer Não identificado Não identificado

Membro – Indicação FIS Rita Ester

Ferreira de Luna

Pedagogia Não identificado
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COMISSÃO EXECUTIVA

Cargo na Cátedra Nome Formação

(graduação)

Filiações institucionais

Coordenador-geral Não especificado ------------ ------------

Coordenador

acadêmico

Não Especificado ------------ ------------

Coordenador adjunto

indicados pela direção do

IEA

Luís Carlos

Menezes

Física Instituto de Física - USP

Coordenador adjunto

indicados pela direção do

IEA

Lino Macedo Pedagogia Instituto de Psicologia -

USP

02 pesquisadores

indicados pelos

coordenadores dos Polos

do IEA

Não especificado

------------ --------------

Secretário Não especificado ----------- -------------
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