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RESUMO 

No processo de investigação científica da realidade educacional, e fundamentados pelo 

materialismo histórico-dialético, verificamos que a educação básica pública vem sofrendo 

uma ofensiva de mercantilização e privatização orquestradas pelas frações do empresariado, 

numa conjuntura advinda da consolidação e expansão da reestruturação produtiva segmentada 

pela contrarreforma neoliberal da década de 1990. O presente trabalho se insere na linha de 

pesquisa Trabalho-Educação e versa sobre o processo de empresariamento da educação básica 

por meio das parcerias público-privadas (PPPs), desenvolvidas entre os aparelhos privados de 

hegemonia (APH) da burguesia e as escolas públicas, visando, como objetivo central, a 

análise das imbricações e manifestações da Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) “Associação Parceiros da Educação” no processo de constituição de 

parcerias com escolas estaduais e municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Temos como 

marco histórico o “Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado” (PDRAE) de 1995, 

formulado por Luís Carlos Bresser Pereira, e difusor da gerência neoliberal que instituiu 

formas de limitar a ação do Estado, flexibilizando as relações de trabalho e a passagem da 

gestão dos serviços públicos não-estatais (educação, saúde, museus, etc.) para as organizações 

da sociedade civil (OSs, OSCIPs, FASFILs, ONGs). O movimento de subsunção da educação 

pública aos aparelhos privados de hegemonia empresarial, demonstra a articulação da classe 

dominante para a formulação de políticas educacionais, bem como do seu caráter vinculado 

com a agenda neoliberal de mercantilização e desmonte dos serviços públicos, contribuindo 

para o sucateamento das instituições educacionais e a precarização do trabalho. 

 

Palavras-chave: Empresariamento da educação pública; Aparelhos Privados de Hegemonia; 

Mercantilização da educação. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the scientific investigation process on the educational reality, fundamented on 

Dialectical-Historical Materialism, we can verify that the basic education offered by the 

government has been under an mercantilization and privatization process, whom is being 

orchestrated by parts of the business community, in a conjecture that rose from the 

consolidation and expansion that came from the Neo-Liberal productive reestructuracion  in 

the 90s. This essay puts itself on the Education-Work line of research, approaching the 

entrepreneurial process regarding basic educational, which was made possible through PPPs 

(Public-Private Partnership), whom was only made possible because of the PHDs (Private 

Hegemony Devices) between the bourgeoisie and public schools, aiming, as the central 

objective, a imbrication analysis and the manifestations made by the Public Interest Civil 

Society (PICS) “Associação Parceiros da Educação” in the partnership maintenance process 

with state schools from São Paulo and Rio de Janeiro. We have, as a historic mark, the “Plano 

Diretor de Reforma do Aparelho do Estado” (State Devices Rebuild Process Master Plan), 

formulated by Luis Carlos Bresser Pereira, who was the main spokesperson for this greedy 

Liberal plan, which instituted ways of limiting the States power of action, flexibilizing the 

work relations and changing the way Non-Public Statal Services are transferred from Non-

Public Statal Services to Civil Society organizations. Public education subsumption process 

towards Big Business hegemonic private devices show how badly the dominant class can 

impact the educational institutions when articulated, aiming to formulate new educational 

policies (which are vinculated with the Neo-Liberal mercalization agenda), which contributes 

to the scrapping of the educational institutions and the precarization of work. 

 

 

Key-words: Educational Mercantilization, Private Hegemony Devices, Entrepreneurship Of 

The Public Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

No peculiar e complexo cenário de expansão da doença infecciosa, COVID-19, 

causada pela SARS-CoV-2 (coronavírus), um enorme abalo acometeu a humanidade. Desde o 

final do ano de 2019, inúmeras vidas foram perdidas e por todo o globo as mazelas se 

expandiram. No Brasil, em que mais de 600 mil vidas foram ceifadas, num movimento 

intensificado e orquestrado pelo conservadorismo e pelo neoliberalismo, o negacionismo e o 

obscurantismo científicos se estruturaram com o poder executivo sendo o porta-voz, 

tornando-se uma espécie de política pública de massacre de parte da população ao criar todo 

um ambiente propício à disseminação do vírus. 

 Como forma de amenizar a disseminação do vírus infeccioso, medidas sanitárias de 

controle de circulação foram adotadas, mesmo sendo criticadas pelos negacionistas, nesse 

processo, comércios foram fechados, escolas e universidades tiveram suas atividades 

suspensas e o ensino passou a ser ministrado de forma remota, por meio de plataformas on-

line.  

O impacto do vírus na estruturação educacional foi enorme, já sofrendo com os 

constantes cortes de verbas, a universidade pública precisou se adaptar ao complexo contexto. 

o desenvolvimento de algumas pesquisas, os encontros dos grupos de estudos e as disciplinas 

num primeiro momento foram suspensas, para logo em seguida voltarem de forma remota, 

sendo uma novidade na história do ensino superior público.   

As dificuldades de enfrentar um mestrado em condições normais já são extenuantes, 

com a condição de mestrando num cenário de pandemia, isso se amplia de uma maneira 

exorbitante, os desafios se expandem em todas as magnitudes, disciplinas foram afetadas, 

orientações tiveram que se adaptar e objetos de pesquisas tiveram que passar por 

reformulações, sendo um momento peculiar e cansativo no processo de construção da 

dissertação.  

Sendo afligido por inúmeras condicionantes advindas do cenário pandêmico e do fato 

de exercer a recém paternidade, o percurso de construção da pesquisa e da escrita do texto não 

ocorreram como desejado, como o velho barbudo comenta, somos nós, homens e mulheres 

que construímos a história, porém não é possível construí-la  de maneira livre e como 
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desejamos, visto que nós não escolhemos  “as circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas 

lhes foram transmitidas assim como se encontram” (MARX, 2001, p. 25).   

A realidade, como uma tempestade de múltiplas determinações não se expressa ao 

nosso gosto e escolha, é resultado da acumulação histórica da manifestação humana em 

constante disputa, é fruto da luta de classes, e se é construída por nós, mas em condições 

tempo-espaciais específicas, nossos afazeres não se constituem como exceção a essa 

determinação, pelo contrário, está totalmente embutida nas condicionantes históricas da 

realidade.  

Com as limitações impostas pelas condicionantes da  totalidade social, bem como da 

conjuntura específica de disseminação do vírus, a intenção de elaborar uma dissertação que 

buscasse às compreensões dos impactos do empresariamento da educação básica no trabalho 

docente não foi possível, foi necessário a mudança dos objetivos iniciais, bem como do 

propósito de realizar uma pesquisa de campo, passando-se assim para a análise mais detalhada 

e específica do objeto empírico, no caso, a OSCIP (Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público) Associação Parceiros da Educação, pontuando a conjuntura de ascensão 

desses movimentos empresariais na realização de parcerias público-privadas, bem como dos 

seus interesses pela formulação de reformas educacionais. 

Os desafios e limites encontrados no decorrer do percurso investigativo demonstram o 

árduo caminho no desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil, principalmente nas áreas 

de Ciências Humanas e Sociais. O quadro histórico e conjuntural de desmonte e sucateamento 

das universidades públicas em conluio com o contexto de pandemia, acentua as dificuldades 

na vida dos pesquisadores. Enfrentando os desafios e percalços da vida acadêmica, e contanto 

com a colaboração coletiva de pesquisadores preocupados e solícitos, as mudanças 

necessárias realizadas no projeto de pesquisa não diminuem a qualidade do trabalho final, 

pelo contrário, demonstra as condicionantes da realidade no processo de investigação 

científica e os esforços necessários para interrogar a totalidade social e principalmente para 

indagar o objeto empírico, apreendendo sua essência. 

Esta dissertação dá continuidade teórica aos estudos que desenvolvemos 

anteriormente, sob a perspectiva do materialismo histórico, e avança na temática relativa ao 

trabalho e à educação sob as políticas públicas neoliberais na sociedade brasileira. Com 

Graduação em Licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade Federal Fluminense 

(2017), sob orientação do Prof. Dr. Norberto Ferreras, desenvolvemos o Trabalho de 
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Conclusão de Curso intitulado Trabalho Escravo Contemporâneo: formas de 

superexploração de trabalhadores na cadeia produtiva de carvão vegetal em Minas Gerais 

(2004 -2014).  

Como bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) Licenciaturas – MEC (Sesu), 

por três anos, sob orientação da Profa. Dra. Monica Vasconcelos, desenvolvemos estudos, 

atividades e projetos interdisciplinares em conjunto com professores e alunos da rede estadual 

no município de Niterói-RJ, bem como com os demais membros do grupo, que contribuíam 

com a formação docente dos envolvidos e fomentava a produção de materiais didáticos e 

pesquisas.  

A aproximação pela temática Trabalho e Educação e a privatização da educação, 

surgiu durante a disciplina Trabalho, Educação e Produção do Conhecimento, ministrado 

pelo Prof. Dr. José Rodrigues, no segundo semestre de 2016. No trabalho final desta 

disciplina foi realizado um estudo sobre a ascensão e expansão de parcerias público-privadas 

na educação, mais especificamente os casos das organizações sociais (OS) da sociedade civil 

como aparelhos “privados” de hegemonia que desenvolviam atividades culturais, oficinas ou 

a própria gestão das escolas públicas.  

Interessado na compreensão do processo histórico-político de expansão das parcerias 

público-privadas realizadas pelas Organizações Sociais (OS), principalmente a partir das 

contribuições da Prof.ª Dra. Kênia Miranda no curso de especialização em Educação, 

Trabalho e Cultura Profissional, nos dedicamos a pesquisar as manifestações e os impactos 

desses aparelhos de hegemonia na gestão escolar e no trabalho docente. Com dificuldades 

espaço-temporais e materiais, uma vez que as organizações sociais (OS) identificadas estavam 

concentradas nos Estados de São Paulo, Goiás e Paraíba (SOUZA e FLORES, 2017), 

buscamos estudar o funcionamento da proposta de “serviços públicos não-estatais” realizados 

pela sociedade civil organizada na década de 1990 com o Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado (PDRAE), para avaliar a estrutura ideológica e política presente na 

primeira versão do Programa Universidades e Institutos Empreendedores e Inovadores – 

Future-se (FUTURE-SE, 2019).  

Com o recente acúmulo histórico e teórico referente à sociedade civil organizada e 

com as experiências na investigação dos aparelhos “privados” de hegemonia realizando 

parcerias com escolas públicas na conjuntura do neoliberalismo, a presente dissertação tem 

como foco de estudo as recentes transformações da organização administrativa dos sistemas 

educacionais, principalmente a partir de políticas neoliberais da década de 1990  (LEHER, 
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2010), em que uma série de políticas públicas impulsionam a instrumentalização tecnicista1 

da educação e do trabalho docente.  

Pretendemos analisar a expansão e a fundamentação das parcerias público-privadas 

(PPPs), o chamado “terceiro setor” (sociedade civil) 2, como é o caso das Organizações 

Sociais (OSs), das Organizações Não-Governamentais (ONGs) e das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público OSCIPs3, focalizando numa determinada instituição  

Para isso, partimos da realidade histórico-social como um instrumento de análise central da 

investigação dialética do todo estruturado ao fenômeno, considerando sempre suas 

determinações, contradições e mediações.   

Para a concretização da pesquisa, que busca realizar um trabalho de campo 

documental por acesso digital e um debate bibliográfico, o objeto de análise selecionado de 

nossa investigação, possibilita, por meio do materialismo histórico-dialético, a compreensão 

de parte da realidade social, a Organização da Sociedade Civil de Interesse público (OSCIP) 

Associação Parceiros da Educação.   

A OSCIP Parceiros da Educação surge do Projeto Empresa Educadora da Secretaria 

Estadual de Educação de São Paulo4 lançado em 2005 e formaliza-se seu núcleo técnico em 

2006 com a união de diversos empresários paulistas para promoverem e monitorarem as 

parcerias entre empresas, secretarias de educação e escolas públicas.   

Guiados pela iniciativa paulista de fortalecer a interação entre empresas e escolas da 

rede público, empresários do Rio de Janeiro reproduzem o modelo de parceria criado por Jair 

Ribeiro, porém com autonomia e gestão próprias. A “filial” carioca possui em seu histórico 

cerca de 27 escolas beneficiadas, realizando workshops, encontros e seminários de formação 

aos professores e gestores.  

As organizações da sociedade civil, como aparelhos privados de hegemonia da fração 

empresarial da burguesia exercem um importante papel na construção de consenso, 

principalmente a partir das parcerias com as instituições educacionais públicas.  Adjetivados 

muitas vezes por um verniz do voluntariado e da filantropia, essas organizações sintetizam um 

processo de privatização em que a filantropia é difundida como “peça chave na propaganda e 

no financiamento da privatização da educação” (FREITAS, 2018, p.41).   

                                                             
1 Conforme “História das ideias pedagógicas no Brasil” de Saviani (2013, p. 381).  
2MORAIS, H. M. M. (2018). 
3 Ver: Lei N 9.790. de 23 de março de 1999, que dispões 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. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm   
4 https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/governador-e-secretario-da-educacao-divulgam-detalhes-doprojeto-
empresa-educadora/  
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São projetos que se iniciam na fase neoliberal do capitalismo no Brasil, como um 

projeto político-ideológico com maior ênfase a partir da década de 1990, gerando a ampliação 

de variados programas de privatizações e da agenda privado-mercantil (GAWRYSZEWKI, 

MOTTA e PUTZE, 2017, p. 729) dos serviços públicos estatais. Um dos princípios dessa 

política é a formação de uma organização administrativa mais flexível e eficiente, que suscite 

intensas transformações no processo de produção e trabalho, com base em relações ajustáveis 

às demandas do mercado, com diretos trabalhistas mínimos e com uma produtividade ‘estatal’ 

de maior “eficiência”. Nesse contexto, a área da educação pública também vem passando por 

um processo de reconfiguração crescente, pautado na operacionalização dos processos de 

gestão dos espaços escolares, que se estruturam em muitos casos, a partir dos modelos de 

parcerias público-privadas que, por meio de uma reorganização administrativa, intensificam o 

trabalho docente e implementam uma lógica gerencial (SILVA JR; SGUISSARD, 2001) nas 

escolas básicas do país.  

A proliferação de políticas organizacionais e administrativas de cunho gerencial na 

área da educação pública possui a finalidade de gerar mais “eficiência”, competitividade, 

atendendo as demandas do mercado globalizado. Um dos marcos iniciais da questão gerencial 

a partir da Reforma do Aparelho do Estado é a Lei N° 9.637/1998, mais conhecida como lei 

das Organizações Sociais, sancionada por Fernando Henrique Cardoso (FHC). Essa nova 

prática institucional ficou conhecida como “publicização”, e foi definida por Bresser-Pereira 5 

(1999, p. 60) como a forma de “transformar uma organização estatal em uma organização de 

direito privado, mas pública não-estatal”, delegando assim funções de controle e organização 

às entidades privadas de gerenciamento de serviços “não-exclusivos do Estado” (SILVA JR; 

SGUISSARD, 2001).  

Dessa forma nossa dissertação tem como objetivo geral analisar as imbricações e 

manifestações da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) “Associação 

Parceiros da Educação”. 

Como objetivos específicos, entendemos que é preciso investigar as escolas, bem 

como os empresários e as empresas que participam do processo de parceria público-privada, 

bem como analisar os significados do programa político-organizacional da OSCIP 

“Associação Parceiros da Educação” nas parcerias desenvolvidas. 

 Em nosso primeiro capítulo, intitulado Fundamentos teórico-metodológicos, a 

concepção materialista e histórico-dialética da realidade é o alicerce central na compreensão 

                                                             
5 Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) de Fernando Henrique Cardoso.   



18 
 

da totalidade social que a temática está inserida. Pautados pelas categorias marxianas e 

marxistas, nossa dissertação se debruçou no debate referente à pesquisa social em educação a 

partir do trabalho como princípio educativo. Mobilizando importantes contribuições teóricas e 

metodológicas de Gramsci (1979, 1999, 2001, 2002), utilizamos as categorias de aparelhos 

privados de hegemonia, consenso e intelectuais orgânicos como um arcabouço de grande 

importância para o entendimento dos mecanismos da sociedade civil capturada para além de 

sua aparência. Vinculados aos fundamentos, no último item desse capítulo, fizemos os 

percursos de pesquisa, isto é, os procedimentos metodológicos que guiam a investigação. 

O segundo capítulo de nossa dissertação, intitulado como A reestruturação produtiva 

no capitalismo dependente sob gestão neoliberal, abordaremos as questões teóricas e 

históricas envolvendo a relação existente entre escola e estrutura econômico-social, com o 

objetivo de debater, principalmente a partir de Frigotto (2010), como a dinâmica das relações 

sociais de produção e a formação social se articulam dialeticamente com a constituição da 

educação escolar, interessando-nos as questões antagônicas, as disputas e a luta de classes 

neste processo. Com isso também nos dedicamos a compreender a crise do padrão de 

acumulação fordista/taylorista e a emersão da reestruturação produtiva como resposta à crise 

orgânica do Capital, numa conjuntura que se expressa pela ascensão da contrarreforma 

neoliberal.  

Em nosso terceiro capítulo, As políticas neoliberais e a mercantilização da educação, 

partimos dos pressupostos teóricos e políticos debatidos no capítulo anterior para 

compreender o cenário das políticas neoliberais no caso brasileiro, com apontamentos para a 

subsunção da educação ao empresariado, num movimento histórico de ascensão dos aparelhos 

privados de hegemonia da sociedade civil empresarial. Apresentada a conjuntura de 

empresariamento da educação por meio das parcerias público-privadas, buscamos expor o 

debate sobre a questão do “Terceiro Setor” vinculado com dois importantes debates, o fundo 

público e a captação de recursos. 

No quarto e último capítulo, nossa análise parte da historicização da “Parceiros da 

Educação”, apreendendo sua forma de atuação e sua estruturação organizacional, assim 

mapeamos as empresas e os empresários parceiros de São Paulo de Rio de Janeiro, bem como 

as escolas e redes de ensino vinculados aos projetos desenvolvidos pela OSCIP. Buscamos 

também apreender as ideias e concepções de educação defendidas pelo fundador da OSCIP, 

Jair Ribeiro. 

Por fim, nas considerações finais de nossa dissertação, buscamos salientar as 

limitações encontradas nesse primeiro processo de pesquisa, demonstrando também a 
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necessidade de novos estudos a partir dos documentos levantados e analisados. Entende-se 

que a agenda privado-mercantil em que grupos sociais empresariais possam, no “âmbito dos 

encaminhamentos de políticas públicas da Educação Básica” (GAWRYSZEWKI, MOTTA e 

PUTZKE, 2017, p. 729), implementar seu ethos empresarial na transformação da educação 

em mercadoria é uma dura realidade para a educação pública e para a classe trabalhadora, que 

vem sofrendo com o desmonte dos direitos sociais conquistados e com o avanço repressor do 

capital. 

 

 

CAPÍTULO I - FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS  

  

I. 1. A concepção materialista, histórica e dialética da realidade   

 

Sendo o sujeito pesquisador aquele que investiga e sendo também o próprio objeto de 

pesquisa, este está imbricado numa complexa rede de relações sociais, que se desloca da ideia 

de que seu método de pesquisa possui um “caráter de observação “neutra”, objetiva e 

desligada dos fenômenos” (LOWY, 1978, p. 10). Este, nada mais é que a síntese do conjunto 

de condicionantes de seu tempo e espaço. Tendo um papel fundamental de relevância social, 

uma vez que objeto e sujeito não se apresentam separados em estufas, e por esse ser o agente 

que, com instrumentos adequados, sabe captar o que o fenômeno revela e esconde, num 

complexo jogo de claro e escuro (KOSIK, 2002), o pesquisador produz, sempre de forma 

social, os conhecimentos científicos para a compreensão da realidade e para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Imbricado por finalidades subjetivas, marcado por toda uma conjuntura tempo-espaço, 

dotado de um acúmulo cultural histórico e possuindo variadas ferramentas de procedimentos 

metodológicos, o pesquisador, como um produtor de conhecimento crítico e tendo um papel 

essencial no avanço da ciência, está situado, intencionalmente ou de forma não muito 

revelada, no seu “mirante de onde olha e este lhe dá o seu alcance e o seu limite” 

(SANFELICE, 2005, p. 85). É, então, um sujeito que ao executar a sua função, dentro das 

possibilidades ofertadas pelas escolhas teórico-metodológicas defendidas, jamais 

desempenhará um papel neutro, pois está sendo condicionado pela “síntese de múltiplas 

relações sociais”.  

O sujeito social que pesquisa na busca pelo progresso da ciência e pela transformação 

da sociedade, sendo resultado da socialização referenciada em uma determinada estrutura 
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social de produção e reprodução ou formado historicamente e integrante da dinâmica 

sociocultural vigente, deve segundo Gramsci (1979, p. 31)   

[...] compreender e valorizar com realismo a posição e as razões do adversário (e o 

adversário é, talvez, todo o pensamento passado) significa justamente estar liberto 

da prisão das ideologias (no sentindo pejorativo, de cego fanatismo ideológico), isto 

é, significa colocar-se em um ponto de vista “crítico”, o único fecundo na pesquisa 
científica.   
 

O modo que o pesquisador realiza sua investigação, baseado não somente em 

arcabouço de instruções e procedimentos, mas principalmente na sua forma de organizar as 

reflexões e o entendimento da realidade social em seu determinado tempo-espaço histórico, 

revela-nos a necessidade de um quadro teórico-metodológico que saiba questionar o objeto e 

apreender o real na sua complexidade de múltiplas condicionantes. O pesquisar, com sua 

forma de investigar e reconstruir historicamente o objeto, deve superar aquilo que está dado 

em primeiro plano, na esfera da pura e simples aparência, ou do conhecimento da já 

produzindo, necessitando assim, segundo Ciavatta (2016, p. 220) de “ser capaz de situar-se 

em um contexto concreto para pensar o desconhecido ou para reconhecer, sistematizar, 

analisar, extrair das informações um conhecimento que não estava dado”.  

 Numa recente onda conservadora de cunho fundamentalista religioso e 

anticientificista, observa-se a defesa da pseudoneutralidade das investigações científicas e da 

própria relação entre o sujeito pesquisador e o objeto, num nítido molde do positivismo do 

século XIX, algo que, dentro de quadros teórico-metodológicos que priorizam a totalidade 

social concreta e suas determinações, seja impossível de ser realizado, uma vez que o 

pesquisador não está deslocado socialmente daquilo que pesquisa (SILVEIRA, 2020).   

No que tange a universidade pública brasileira como centro produtor de pesquisas 

científicas, observa-se dois movimentos centrais extremamente perigosos para a sua expansão 

democrática e sua sobrevivência. Em primeiro lugar, é possível verificar historicamente o 

processo de precarização e sucateamento do ensino superior público, comandados muitas 

vezes pela receita neoliberal de expansão das instituições privadas, bem como de mecanismos 

internos de privatização dos cursos públicos (cobrança de mensalidade para cursos de pós-

graduação Lato Sensu), movimento que se articula com o contingenciamento das verbas 

públicas destinados ao ensino superior. O segundo ponto a se destacar é o recente movimento 

de propagação de um ambiente virtual e informativo propício para a ascensão de informações 

negacionistas, em que canais de mídias digitais e redes sociais (WhatsApp, Facebook, 

YouTube) se proliferam disseminando notícias falsas.  
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Esses dois movimentos, com suas especificações são basilares para a compreensão dos 

ataques às produções científicas advindas da universidade pública. O negacionismo e o 

obscurantismo científicos, de vínculo estreito com o poder executivo e com uma gama de 

jornalistas, está diretamente associado ao nefasto contexto de negligência ao combate à 

pandemia, em que mais de 600 mil vidas foram perdidas num forte processo de negação às 

evidências científicas de controle da disseminação da doença infecciosa, bem como de 

desinformações sobre a eficácia das vacinas e da defesa de tratamentos precoces ineficazes.  

No caso nacional, em que a grande parte da produção científica está vinculada às 

universidades públicas, é preciso compreender a importância que essas instituições possuem 

na construção de inovações na cadeia produtiva, desenvolvimentos tecnológicos, ciências 

aplicadas e principalmente da própria questão de soberania nacional, visto que os 

conhecimentos científicos produzidos nacionalmente contribuem diretamente para a 

amenização das desigualdades sociais, para a criação de políticas públicas advindas das 

demandas sociais e industriais, para estudos sobre a defesa de populações vulneráveis, 

investigações do passado histórico e do próprio estágio de desenvolvimento socioeconômico 

vigente. 

Ataques de deslegitimação aos cientistas e as difusões de fake news que compõem a 

construção de senso comum especulativo e reducionista, são as mais novas questões que 

tentam tirar a credibilidade da produção científica séria que visa compreender e até mesmo 

transformar a sociedade. É nessa conjuntura de pós-verdade6 marcada pelas fake news e pelo 

papel das redes sociais na difusão de informações, que ataques sistemáticos ao trabalho dos 

cientistas são realizados, gerando inúmeros problemas no desenvolvimento de conhecimento. 

É na conjuntura de desprezo às evidências científicas e na disseminação de 

desinformações que a universidade pública, como centros de pesquisas científicas, se encontra 

num momento muito delicado de deslegitimação e de constantes ataques conservadores e 

ultraliberais à sua estrutura e dinâmica. O próprio processo de resistência, acadêmico e de 

defesa as universidades, sendo uma tarefa árdua em meio a esse contexto, faz parte do 

                                                             
6 O debate sobre a pós-verdade deve ser inserido na conjuntura de produção de conhecimento baseado nas 

subjetividades do sujeito pesquisador, assim, está diretamente relacionada as produções pós-modernas, que 

relativizam e singularizam as narrativas e o próprio ‘resultado’ encontrado na investigação. As contribuições 

teóricas de Fontes (2016) sobre a verdade absoluta e a verdade universal são importantes alicerces que ajudam na 

compreensão de como a pós-verdade vai ganhando terreno. Nesse debate é de suma importância relacionar a 

pós-verdade com a difusão de Fake News, assim, narrativas são construídas, difundidas e alimentadas 

contribuindo para a construção do senso comum, ou da ideia de verdade individual e subjetiva como sendo a 

verdade histórica.  Ver: D’Ancona, Matthew. Pós-verdade: a nova guerra contra os fatos em tempos de fake 

news. Faro Editorial, 1°Ed. 2018. 
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desenvolvimento da pesquisa social em educação, no qual o pesquisador precisa sair da sua 

posição confortável, precisa-se adentrar na realidade nua e crua na intenção de desvendar suas 

nuances, suas contradições e sua estrutura. O ato de pesquisar, para além de uma propaganda 

militante, deve ser um ato de resistência em prol da ciência, em prol da universidade pública, 

gratuita, democrática e de qualidade para com as classes subalternizadas. 

A partir disso, é de grande relevância para o debate, o entendimento de que “toda 

ciência social é, conscientemente ou não, direta ou indiretamente, ‘engajada’, orientada, 

‘tendenciosa’, ‘partidária’, ligada à visão do mundo, ao ponto de vista de uma classe social” 

(LOWY, 1978, p. 29).    

Baseada nisso, uma problemática na produção de conhecimento e na própria ação do 

pesquisador neste processo é apontada por Lowy (1978), sendo a questão do relativismo 

derivado da existência das diferentes ‘visões de mundo’, em que “não há verdade objetiva, há 

várias verdades”, marca registrada de parte do pós-modernismo, sendo algo que precariza a 

ciência e busca ofuscar a posição da classe revolucionária sobre a realidade concreta.   

Entendendo que o pesquisador carrega condicionantes de seu meio social e de suas 

posições escolhidas, Lowy (1978) salienta que essa   

[...] escolha não é um produto do acaso, mas está em relação orgânica com uma certa 

perspectiva global. As visões do mundo das classes sociais condicionam, pois, não 

somente a última etapa da pesquisa cientifica social, a interpretação dos fatos, a 

formulação das teorias, mas a escolha mesma do objeto de estudo, a definição do 

que é essencial e do que é acessório, as questões que colocamos à realidade, numa 

palavra, a problemática da pesquisa. (LOWY, 1978, p. 15)   

Dentro das opções tomadas e das seleções realizadas, todos os limites e alcances do 

desenrolar científico são também mensurados pela “riqueza cultural do sujeito que pesquisa” 

(SANFELICE, 2005, p. 82), sendo algo fundamental para o “sucesso” investigativo da 

ciência. Nesse sentido, com sua bagagem sócio-histórica condicionada pela conjuntura 

espaço-temporal, juntamente com as ferramentas teórico-metodológicas, a superação de 

análises de deduções simplistas vão sendo deixadas para trás, e o desenvolvimento científico 

que preze a verdade vai se estruturando por meio de ‘mirantes teóricos’ que buscam 

compreender o funcionamento do fenômeno e da totalidade social de forma mais completa 

possível.   

Na realização do trabalho investigativo, que não se prende somente na compreensão 

simples do funcionamento aparente do objeto, produzir novos conhecimentos derivados desse 

processo é de suma importância. É essencial que o pesquisador compromissado com a 

transformação da sociedade, busque o entendimento dos aspectos contraditórios do objeto, 

bem como o conjunto de ligações existentes do objeto com a totalidade concreta, a aparência 
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e a essência, e uma série de determinantes que contribuem para as condições objetivas do 

fenômeno.   

O debate sobre aparência (ou fenômeno) e essência no método da dialética do 

materialismo histórico é de suma importância para compreender os percursos a serem 

construídos na produção de conhecimento por meio da investigação. Nesse sentido, Kosik 

(2002, p. 15) salienta que o   

[...] fenômeno indica a essência e, ao mesmo tempo, a esconde. A essência se 

manifesta no fenômeno, mas só de modo inadequado, parcial ou apenas sob certos 

ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive apenas 
graças ao seu contrário. A essência não se dá imediatamente; é mediata ao 

fenômeno, e, portanto, se manifesta em algo diferente daquilo que é. A essência se 

manifesta no fenômeno. O fato de se manifestar no fenômeno revela seu movimento 

e demonstra que a essência não é inerte nem passiva.  
  

Nesse processo denso, em que é preciso analisar a realidade social por meio daquilo 

que ela deixa de revelar, sendo questões ocultas, fora do simplismo de aparências, deve-se 

encarar o objeto selecionado compreendendo o imenso desafio de “captar o conflito, o 

movimento e a tendência predominante da sua transformação” (SANFELICE, 2005, p. 85). 

Para isso, é preciso recorrer à categoria de mediação, que superando os limites da aparência 

fenomênica, se estrutura nas relações sociais articuladas de forma oculta ao objeto, 

manifestando-se, segundo Ciavatta (2016, p. 227) como um “processo articulado de um 

conjunto de relações que se estabelecem nos diversos níveis da vida humana”.  

Superando a ideia de que a categoria mediação é um simples conceito de um meio que 

compõe ou gera a pista que forma o objeto fenomênico, Ciavatta (2016, p. 225), pontua, num 

importante debate de explicação sobre a categoria, que a mediação “não é um instrumento 

analítico de medição quantitativa do comportamento de um fenômeno, nem a busca da relação 

de causa e efeito, mas sim, a especificidade histórica do fenômeno”.  É a partir das dimensões 

históricas e sociais determinadas em que num primeiro plano não está perceptível à aparência 

do fenômeno, mas que se articula, de forma dinâmica na constituição de conexões próprias do 

objeto, que é possível entender que os processos sociais num tempo e espaço exercem um 

papel mediador na totalidade social e nas determinações do objeto de investigação crítica.  

Neste sentido, como aponta Ciavatta (2016, p. 231), a mediação deve ser apreendida “como 

uma forma de objetivação da realidade social”, reconhecida numa determinada totalidade de 

relações.  

Os elementos mais concretos da constituição do objeto, que não ocorre à primeira 

vista, de conteúdo histórico-social, são elementos que constituem a mediação presente no 

objeto, no processo de investigação e na totalidade do real. Na própria relação de elementos 
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concretos, a necessidade de categorias no método de pesquisa, nos faz entender que o sujeito 

pesquisador, “interage com o objeto de estudo em um tempo e espaços determinados” 

(CIAVATTA, 2016, p. 220), e que deve possuir certo domínio sobre um quadro teórico-

metodológico para que consiga suprir suas necessidades, alcançar seus objetivos e 

compreender a complexidade da realidade social estudada a partir dos pressupostos concretos, 

da essência e da síntese das múltiplas determinações do todo articulado.  

   

I. 2. O trabalho como princípio educativo e a pesquisa social em educação  

 

O desenvolvimento do método científico para a compreensão da realidade deve pautar 

o processo investigativo nos movimentos históricos da sociedade, suas contradições, as 

transformações, rupturas e as manutenções ocorridas dentro do recorte analisado. Se a 

delimitação do objeto, do espaço e de sua conjuntura sócio-histórica são fundamentadas para 

a captura das singularidades e particularidades do fenômeno estudado, o pesquisador, ciente 

de seu importante papel na pesquisa, e entendendo que a totalidade é essencial para a 

investigação do que é concreto na realidade, deve sempre buscar as devidas análises da 

essência, a estrutura interna do fenômeno, aquilo que não se revela de imediato (KOSIK, 

2002).  

A totalidade social, não sendo um conjunto estático e homogêneo do todo, pode ser 

percebido como uma articulação dinâmica de múltiplos condicionantes de um determinado 

tempo histórico-espacial de ação humana. Como aponta Ciavatta (2016, p. 211), a totalidade 

social é um “conjunto de fatos articulados ou o contexto de um objeto com suas múltiplas 

relações, ou, ainda, um todo estruturado que se desenvolve e se cria como produção social do 

homem”.   

O ponto de partida do debate em relação à compreensão da realidade e, 

consequentemente, a busca pela sua transformação, ocorre a partir do entendimento e da 

definição do fundamento teórico-metodológico que guiará, para além das análises, todo o 

processo de embasamento científico e filosófico da investigação, sendo então o materialismo 

histórico-dialético o método pelo qual conseguiremos compreender a totalidade concreta, este 

não deve ser reduzido a uma mera ‘lógica de método de pesquisa’ (SANFELICE, 2005).  

No seu processo de produção de conhecimento e de compreensão da totalidade 

concreta, o método dialético do materialismo histórico, afasta-se e tece duras críticas às 

correntes de pensamento que consideram os fenômenos sociais “independentes da vontade e 
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da ação humana” (LOWY, 1978, p. 10), baseando-se em especulações metafísicas, deduções 

simplistas e métodos contemplativos da realidade social, não captam toda a complexidade do 

fenômeno, da sua essência e das determinações da totalidade concreta.   

Partindo da defesa da necessidade de um fundamento teórico-metodológico que vá 

além das aparências da realidade e dos misticismos, o materialismo histórico dialético se 

desenvolve, jamais partindo do nada. Para além de um método de pesquisa, uma práxis, o 

método de Marx, segundo Kosisk (2002, p. 49), está baseado na ideia de que o “[...] princípio 

metodológico da investigação dialética da realidade social é o ponto de vista da totalidade 

concreta, que antes de tudo significa que cada fenômeno pode ser compreendido como 

momento do todo” e não fragmentado, isolado e esterilizado das determinações da totalidade.  

Na aproximação do real, o método do materialismo histórico dialético é envolvido por 

um quadro conceitual de categorias, que são essenciais na análise dos fenômenos, sendo 

fundamentais na produção de conhecimento crítico da realidade. A história, a totalidade, a 

contradição e as mediações são de suma importância para a apreensão da realidade e das 

relações sociais existentes no objeto (PALUDO, 2015).   

O alicerce da dialética marxista parte de importantes questões, advindas das críticas 

tecidos por Marx em relação à dialética hegeliana, ao materialismo mecanicista de Feuerbach 

e as concepções de história empiristas e idealistas que a consideram como uma “coleção de 

fatos mortos” (MARX; ENGELS, 2009, p. 32). Baseado nesse debate, as produções 

intelectuais de Marx e Engels, não partiram do nada. Esses pensadores realizaram um trabalho 

minucioso de estudo, principalmente a partir das contribuições filosóficas de Hegel, de 

Charles Fourier, Robert Owen e Henri Saint-Simon no que tange a discussão política e a partir 

também do viés econômico com influências de David Ricardo e Adam Smith (PALUDO, 

2015). Buscando desenvolver sua própria teoria e método, Marx e Engels vão amadurecendo 

e superando as ideias mecanicistas e deterministas de compreensão do desenvolvimento 

histórico, desenvolvendo assim o materialismo histórico-dialético a partir das premissas de 

que o “[...] movimento histórico é derivado das condições materiais de produção da vida dos 

seres humanos, que são construídas pelos próprios seres humanos” (PALUDO, 2015, p. 67).  

Existindo assim um ‘caráter material e histórico das relações sociais’, as formulações 

do método de Marx e Engels podem ser entendidas, para compreender a realidade social, a 

partir da essência da concepção materialista da história, da consciência e do ser social, 

presentes na ‘A Ideologia Alemã7’ e também presente, num aspecto de investigação do modo 

                                                             
7 [...] parte-se dos homens realmente ativos, e com base no seu processo real de vida apresentam-se também o 

desenvolvimento dos reflexos [Reflex] e ecos ideológicos deste processo de vida. Também as fantasmagorias 
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de produção capitalista, no Prefácio de 1859 da ‘Contribuição à crítica da economia política’, 

assim:  

[...] na produção social da existência, os homens entram em relações determinadas, 

necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem 

a um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A 

totalidade destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, 
a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da 

vida material condiciona o processo da vida social, político e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que 

determina sua consciência. (MARX, 2008, p. 49)  
  

São os homens e mulheres, na produção de sua existência, num determinado modo de 

produção que, sob a luta de classes, fazem a história numa totalidade social contraditória e 

essencialmente dinâmica. Dessa forma, na compreensão da realidade social no seu caráter 

histórico, é preciso, segundo Ciavatta (2016), aproximar da realidade realizando uma 

recomposição histórica que supere o fatalismo evolucionista da história, recusando o etapismo 

sequencial e as formas fraturadas de mundo. Com isso, parte-se em direção das articulações 

que compõe a totalidade social baseada na lógica de reconstrução histórica do objeto que é 

concebido pela “totalidade de relações que o determinam, sejam elas de nível econômico, 

social, cultural etc” (CIAVATA, 2016, p. 211).  

Afastando-se das concepções da dialética hegeliana, do materialismo mecanicista de 

Feuerbach e das concepções de história empiristas e idealistas, Marx (2011, p. 25) 

compreende que são os homens e mulheres que “fazem a sua própria história; contudo, não 

fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles quem escolhem as circunstâncias sob 

as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas assim como se encontram”.  

Importantes contribuições acerca da História no processo de análise da totalidade 

social, numa perspectiva teórica e empírica do método e das categorias, são pensadas por 

Thompson, que com suas duras críticas ao economicismo vulgar do marxismo e ao 

culturalismo, parte da concepção da necessidade de compreender e explicar a história real, 

não como um “laboratório de verificação experimental” (THOMPSON, 1981, p. 48) de 

acumulo de teorias ou de empirismos.  

Thompson também nos ajuda a pensar que a história real tão pouco é um agregado de 

histórias sequenciais e separadas. Ela deve ser pensada e investigada partindo dos homens que 

fazem a história em determinadas circunstâncias, sendo uma “soma unitária do 

                                                                                                                                                                                              
[Nebelbildungen] no cérebro dos homens são sublimações necessárias de seu processo de vida material 

empiricamente constatável e ligado a premissas materiais (...). Na história do desenvolvimento, são os homens 

que desenvolvem a sua produção material e seu intercambio material que, ao mudarem essa sua realidade, 

mudam também o seu pensamento e os produtos do seu pensamento. Não é a consciência que determina a vida, 

é a vida que determina a consciência. (MARX; ENGELS, 2009. p. 31-32)   
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comportamento humano, cada aspecto do qual se relaciona com outros de determinadas 

maneiras, tal como os atores individuais se relacionavam de certas maneiras” (THOMPSON, 

1981, p. 50).  

As contribuições do pensador inglês podem nos ajudar na investigação do real e do 

conjunto de determinações que o objeto fenomênico possui, numa perspectiva em que a 

história dispõe de uma lógica específica, baseada nos movimentos do fenômeno e do evento 

histórico, nas suas manifestações contraditórias e nas suas evidencias particulares em 

determinados contextos (THOMPSON, 1981).  A lógica histórica de Thompson contribui 

para que em nosso engajamento empírico e de interrogação da evidência, mesmo num 

primeiro plano constituindo por um caráter da aparência, carregue todo um arcabouço teórico-

metodológico que nos permite superar o engessamento dos procedimentos autoconfirmadores 

de uma evidencia real. Dessa forma, a lógica histórica nos ajudará em nossa pesquisa, uma 

vez que pode ser entendida como  

[...] um método lógico de investigação adequado a materiais históricos, destinado, na 

medida do possível, a testar hipóteses quanto à estrutura, causação etc, e a eliminar 

procedimentos autoconfirmados (“instâncias”, “ilustração”). O discurso histórico 

disciplinado da prova consiste num diálogo entre conceito e evidência, um diálogo 

conduzido por hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa empírica, do outro. O 

interrogador é a lógica histórica; o conteúdo da interrogação é uma hipótese (por 

exemplo, quanto à maneira pela qual os diferentes fenômenos agiram uns sobre os 

outros); o interrogado é a evidência com as suas propriedades determinadas. 

(THOMPSON, 1981, p. 49)  

 

As sínteses de múltiplas determinações, em sua dimensão espaço-histórico, em que 

tem homens e mulheres como fundamentais, são partes constitutivas da análise investigativa e 

da própria evidência, que não se constitui flutuante e vazio nas relações sociais, revelando-nos 

que a reconstrução histórica do fenômeno, perpassa pelo campo da aparência e da essência da 

totalidade social de relações e articulações que o determinam.  É preciso da História como 

método e como processo para que interroguemos, com fundamentos teórico-metodológicos 

críticos da realidade, as categorias determinantes de um objeto delimitado no espaço e no 

tempo.  

É a partir do entendimento de que a dialética do materialismo histórico se pauta na 

concepção de práxis humana e na captura do fenômeno delimitado e do todo caótico como 

síntese de múltiplas determinações’, em que o “homem só conhece a realidade na medida em 

que ele cria a realidade humana e se comporta antes de tudo como ser prático” (KOSIK, 2002, 

p. 28), que devemos entender o método dialético de Marx e Engels como um processo que 

“[...] incorporando e superando seu próprio passado, projeta-se como uma concepção da 

natureza, da história e do pensamento, uma vez que eles mesmos se constituem 
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dialeticamente” (SANFELICE, 2005, p. 79). É a partir disso que podemos perceber que a 

dialética é a expressão metodológica/epistemológica, da própria realidade histórica e 

ontológica (BOTTOMORE, 1997) da totalidade social. Que por sua vez, conceituada 

dialeticamente, possui o aspecto de ser, segundo Kosik (2002), uma espécie de regra 

metodológica de investigação e epistemológica, que não significa que é o ‘conjunto de todos 

os fatos’ ou do ‘todo já feito e formalizado’, mas sendo a “[...] realidade como um todo 

estruturado, dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de 

fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido” (KOSISK, 2002, p. 44).   

Compromissado com o fenômeno para além da sua aparência e com a totalidade 

concreta, o método do materialismo histórico dialético não deve ser compreendido como uma 

metodologia de pesquisa investigativa que se prende a somente analisar um objeto recortado. 

Ela deve ser entendida, como sendo um método de investigação, explicitação e de 

“reprodução espiritual e intelectual da realidade” estudada (KOSIK, 2002, p. 39).   

Para Marx, em seu Prefácio da 2° edição (1873), de ‘O Capital’, há o método de exposição e o 

método de pesquisa que precisam ser distinguidos, salientando então que a  

[...] investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar 
suas diferentes formas de desenvolvimento e de perquirir a conexão íntima que há 

entre elas. Só depois de concluído esse trabalho é que se pode descrever, 

adequadamente, o movimento do real (MARX, 2002, p. 28).   

 

Nessa mesma lógica apresentada por Marx, Kosik (2002) segue os fundamentos de 

Marx na diferenciação do método de investigação para com o método da apresentação da 

dialética do materialismo histórico, compreendendo assim a parte investigativa em três graus, 

o grau do pleno domínio da matéria, sua apropriação, o grau da análise do desenvolvimento 

da matéria e por fim, o grau da investigação da coerência interna. Porém, Kosik, sobre o 

método de explicitação, dedica inúmeras linhas para explicar a importância desse método no 

materialismo histórico-dialético   

[...] a explicitação é um método que apresenta o desenvolvimento da coisa como 

transformação necessária do abstrato em concreto (...) A dialética materialista como 
método de explicitação científica da realidade humano-social não significa, por 

conseguinte, pesquisa do núcleo terreno das configurações espirituais (como supõe o 

materialismo reducionista, spinoziano, de Feuerbach); não significa emparelhamento 

dos fenômenos de cultura aos equivalentes econômicos (como ensinava Plekanov 

seguindo a mesma tradição spinoziana), nem redução da cultura a fator econômico. 

A dialética não é o método da redução; é o método da reprodução espiritual e 

intelectual da realidade é o método do desenvolvimento e da explicitação dos 

fenômenos culturais partindo da atividade prática objetiva do homem histórico. 

(KOSIK, 2002, p. 39, grifos do autor).  
  

O método da dialética de Marx, parte da análise do todo caótico e do entendimento das 

categorias inteiramente mais simples, sendo aquelas centrais, do a partir das determinações 
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abstratas simples do todo caótico, realiza-se a decomposição dessa totalidade, passando pela 

compreensão conceitual desse todo na articulação das partes, chegando assim ao todo 

concreto, que vai se organizar como concreto pensado, sendo a síntese de múltiplas 

determinações (Marx, 2008), chegando ao concreto real, a objetividade, e voltando ao todo 

caótico (MARX, 2008; KOSIK, 2002). A partir disso, observa-se que   

[...] o concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, 
unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da 

síntese, como resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto 

de partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação 

(MARX, 2008, p. 260-261).   
  

Marx parte da categoria trabalho a partir da sua centralidade para investigar e 

explicitar a partir do método a realidade concreta e as determinações sobre o fenômeno, sem 

jamais esquecer de examinar a estrutura e a dinâmica reais desse objeto a partir da essência, 

aquilo que não está revelado imediatamente ao homem.   

Ao partir do concreto real (do todo caótico), Marx, passa pela abstração/apreensão (um 

processo de síncrese), decompõe o todo (no processo de análise), daí, chega à síntese (o todo 

articulado compreendido conceitualmente) e, por conseguinte, ao concreto todo articulado e 

pensado, síntese de múltiplas determinações (MARX, 2008).   

Fica nítido perceber que as categorias de análise são de suma importância para a 

investigação que, tendo um objeto fenomênico bem delimitado, prezam para a compreensão 

da totalidade concreta.   

Ontologicamente a categoria trabalho, que é inerente ao homem, pode ser entendida 

como  
[...] um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser 

humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 
material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe 

em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos-, a 

fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida 

humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo 

modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e 

submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. (...) Pressupomos o trabalho sob 

forma exclusivamente humana. (MARX, 2002, p. 211).  
  

O trabalho como atividade ontocriativa do homem, um atributo específico que define o 

ser humano em sua totalidade (SAVIANI, 2007), é a forma em que os homens, 

diferentemente dos outros animais, adaptam a natureza a si, eles agem sobre ela 

transformando-a. Nesse ato de agir sobre a natureza, como um processo histórico, o ser 

humano se faz homem, produz as condições de sua vida para existir. Nessas condições, 

segundo Lukács (2018, p.16), o trabalho é a “base fundante de toda, mesmo da mais 

primitiva, socialização humana”.  
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 Na necessidade de adaptar a natureza a si e criar as condições necessárias para o seu 

existir, o trabalho é a real e “ativa adaptação do ser humano ao seu mundo ambiente” 

(LUKÁCS, 2018, p. 28) em que, dialeticamente, num processo de formação, constrói e é 

construído por suas relações sociais, transforma e é transformado, educa e é educado, jamais 

saindo do mesmo modo que iniciou a sua interação e a sua produção.   

O trabalho, que não deve ser entendido como uma dádiva natural concedida aos 

homens, é o ponto de partida e de chegada das “bases ontológicas objetivas e subjetivas do 

gênero humano” (LUKÁCS, 2018 p. 40), isto é, as dimensões fundamentais da constituição 

do ser, que vai tendo a expansão de suas atividades de modo mais diferenciado e consciente. 

Na perspectiva da apropriação coletiva dos meios de existência, o trabalho emergente no 

processo histórico de luta pela existência (LUKÁCS, 2018) é a “[...] fonte de toda a 

produtividade e expressão da condição do ser humano” (CIAVATTA, 2008, p. 409), é a 

“produção de todas as dimensões da vida humana” (FRIGOTTO, 2008, p 67).   

O trabalho é a atividade essencialmente humana que produz as bases da existência e é 

socialmente difundida como uma relação coletiva, uma vez que o ser humano, 

individualmente não se sustenta como ser, ele precisa agir coletivamente sobre a natureza. Se 

o trabalho é o produtor das dimensões sócio-históricas do ser, também, foi com o 

desenvolvimento da produção que a da divisão internacional e social do trabalho se estruturou 

(SAVIANI, 2007).  

Nesse processo de divisão social do trabalho, em que o homem age na natureza, se 

transformando e possibilitando sua existência, surge a apropriação privada daquilo que é 

produzido e dos meios de produção, gerando assim a divisão em classe dos homens e 

mulheres (SAVIANI, 2007). Aqueles que não são detentores dos meios de produção, ou não 

ficam com aquilo que produzem, necessitam vender sua força de trabalho. Para entender isso 

é preciso recorrer a Marx (2002, p. 120) em relação a divisão social do trabalho, em que essa 

será “condição de existência da produção de mercadorias, embora esta última não seja, 

inversamente, a condição de existência da divisão social do trabalho”.   

A produção de mercadorias é proveniente da divisão do trabalho e, derivada desse 

processo, há a cisão dos homens em classes antagônicas. A mercadoria produzida pelo 

trabalho socialmente necessário corresponde à geração do trabalho como valor de troca. O 

dispêndio de trabalho numa forma específica na qualidade de trabalho concreto gera o valor 

de uso, enquanto que o dispêndio de trabalho no sentido fisiológico é trabalho alienado da 

sociedade burguesa ou humano abstrato gerador de valor de troca (MARX, 2002). É aqui que 

reside o duplo caráter do trabalho e o processo de mercantilização da força de trabalho.  
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Como atividade fundante do ser social, que produz as bases da existência humana, na 

relação com a natureza, o trabalho deve ser entendido como valor de uso, isto é, como algo 

que “[...] satisfaz necessidades humanas por meio de suas propriedades” (MARX, 2002, p. 

204).  O produto do trabalho humano é valor de uso, quando “[...] por meio de sua atividade, 

altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil” (MARX, 2002, p. 204). 

Marx, para salientar essa questão do valor de uso, cita o exemplo da madeira que é alterada de 

forma a se transformar em mesa, pelo trabalho, algo útil para satisfazer as necessidades do 

homem, entretanto, “continua sendo madeira, uma coisa sensível e banal” (MARX, 2002, p. 

205).  

A força de trabalho e o seu produto, em uma relação social determinada, proveniente 

de sua divisão social do trabalho se transforma em valor de troca quando adquirem valor, isto 

é, quando tornam-se mercadoria.  A forma enigmática do produto do trabalho, o valor de 

troca, aparece quando este vira mercadoria e é definido a partir de sua grandeza sendo a 

quantidade ou duração de trabalho “claramente diferenciado da qualidade do trabalho” 

(MARX, 2002, p. 205). Então em relação a grandeza de valor, a forma mercadoria do produto 

do trabalho, Marx (2002, p. 205-206) salienta que seu surgimento ocorre quando   

[...] a igualdade dos trabalhos humanos assume a forma material da igual 

objetividade de valor dos produtos do trabalho; a medida do dispêndio de força 

humana de trabalho por meio de sua duração assume a forma da grandeza do valor 

dos produtos do trabalho; finalmente, as relações entre os produtores nas quais se 

efetivam aquelas determinações sociais do seu trabalho, assumem a forma de uma 

relação social entre os produtos do trabalho.   

A mercantilização do trabalho marcada também pela articulação do capital em criar as 

necessidades de consumo de mercadorias e expandir a maximização de mais valor nos ajuda a 

compreender que a educação escolar, como produto da ação do homem, passa pela ofensiva 

do capital, principalmente pela sua fração empresarial financeira em transformar o que serve 

ao ser humano como valor de uso, para suprir suas necessidades, em valor de troca, isto é, em 

mercadoria.  

Como ponto de partida sobre a questão teórica do trabalho, como sendo o processo de 

transformação da natureza, em que o ser humano vai sendo transformado socialmente, que se 

entende, a partir de Saviani (2007), que o trabalho é a chave para compreender que é durante a 

modificação sobre a natureza que os homens vão aprendendo a produzir os meios de sua 

existência, e sempre de forma social e coletiva, os homens vão se educando e educando as 

novas gerações.   
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Para Marx (2002, p.167), o trabalho pode ser entendido como a “[...] condição de 

existência do homem, independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de 

mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida humana”.  

O trabalho é princípio educativo como atributo exclusivo do homem que produz sua 

existência, também sendo socialmente difundida como uma relação coletiva e estabelecida 

pelo acúmulo de experiência, resultando-se assim como um processo de aprendizagem.  

Saviani (2007, p. 154) salienta então sobre o trabalho como princípio educativo que o 

homem, não nascendo com o aprendizado necessário para produzir-se como homem, necessita   

[...] aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria existência. 

Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, 

um processo educativo. A origem da educação coincide, então, com a origem do 

homem mesmo. Diríamos, pois, que no ponto de partida a relação entre trabalho e 

educação é uma relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir sua 

existência no próprio ato de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando. 

Lidando com a natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens educavam-

se e educavam as novas gerações. A produção da existência implica o 

desenvolvimento de formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela 
experiência, o que configura um verdadeiro processo de aprendizagem.  

  

 O desenvolvimento da pesquisa em educação, baseado no trabalho como princípio 

educativo e com o engajamento crítico e político do pesquisar, na busca pela compreensão da 

realidade e pela transformação social, é o processo de entendimento da necessidade de não 

isolar e fragmentar os fenômenos educacionais, buscando as categorias dentro do 

materialismo histórico dialético que nos ajudará na tarefa de revelar as contradições e o que o 

está oculto no objeto. Silveira (2011, p. 4), nos revela que   

O procedimento de Marx consiste essencialmente no estabelecimento do ponto de 

partida ancorado em um quadro conceitual que parte de categorias de análise mais 

simples ‒ trabalho abstrato, mercadoria, divisão do trabalho etc. ‒ para chegar às 

categorias mais concretas ‒ capital, trabalho assalariado, Estado, trocas 

internacionais e mercado mundial ‒ abrangendo a totalidade das relações de 

produção e reprodução da realidade social capitalista.  

  

Assim, é a partir dos fundamentos teórico-metodológicos do materialismo histórico-

dialético, que podemos buscar a compreensão da educação brasileira permeada por suas 

contradições e mediações, as categorias importantes nos ajudam no entendimento daquilo que 

o fenômeno esconde, bem como sua essência e aparência, e os elementos mais concretos da 

totalidade social. 
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I. 3. O desigual e combinado da especificidade do capitalismo: educação e dependência  

 

No Brasil, os autores costumam reduzir suas análises sobre a dependência 

socioeconômica ao reconhecido sociólogo e político Florestan Fernandes. Uma análise mais 

circunstanciada não pode deixar de sinalizar que as primeiras análises sobre a dependência 

expressam a originalidade de um pensamento próprio à realidade da América Latina, por 

cientistas sociais latino-americanos, opondo-se à leitura de europeus e americanos sobre 

desenvolvimento econômico e capitalismo. 

As primeiras análises sobre a dependência socioeconômica dos países da América 

latina em relação com os países de capitalismo avançado trouxeram uma compreensão nova 

ao capitalismo no continente latino-americano. Theotonio dos Santos (2000 e outros), Vânia 

Bambirra (1983e outros), Rui Mauro Marini (2000 e outros) exilados no Chile, depois do 

Golpe empresarial-militar que instalou a ditadura no Brasil (1964-1985), trabalharam com 

André Gunder Frank na elaboração da teoria da dependência e evidenciam as relações 

capitalistas, suas contradições e antagonismos. Florestan Fernandes (1975 e outros) é o autor 

mais conhecido que desenvolve as consequências do capitalismo dependente no Brasil, neste 

sentido, sem a intenção de esgotar o debate e com as limitações impostas pelas condições da 

realidade, optamos por apresentar as importantes contribuições de Florestan Fernandes para o 

debate. 

Com um rigoroso e rico estoque categorial marxista (COUTINHO, 2011), Florestan 

Fernandes vai se dedicar, como sociólogo compromissado a “pensar, sobre e, 

simultaneamente, ousar contra” (FERNANDES, 2011, p. 99) a crise burguesa, desenvolvendo 

segundo Miriam Limoeiro Cardoso (s/d, p. 2) não uma “teoria da dependência”, mas uma 

compreensão da realidade do capitalismo brasileiro “numa forma específica de uma das fases 

de seu desenvolvimento” (s/d, p. 2) por meio do conceito de capitalismo dependente, que 

possui caráter histórico e estrutural num determinado tempo histórico. 

Fundamental no processo de apreensão das questões envolvendo a realidade da 

educação brasileira, e articulado com a estrutura socioeconômica do país na divisão 

internacional do trabalho, é a partir da categoria capitalismo dependente que podemos 

interrogar a totalidade social para além de sua aparência, captando os fenômenos sócio-

históricos na sua articulação dialética em que está estruturado num padrão típico de 

acumulação de capital baseado na parceria subordinada e “desigual das burguesias 

envolvidas” (CARDOSO, s/d, p.4) no processo de exploração e expropriação das classes em 

condições de subalternidade na periferia do capitalismo (FERNANDES, 1975). 
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O olhar atento de Florestan com a realidade brasileira, sua organização, contradições, 

sua dinâmica, conflitos e com a própria questão do subdesenvolvimento nacional nas 

condições de Capitalismo Dependente (CARDOSO, s/d, p. 1) concentra-se nas relações 

desenvolvidas historicamente pelas classes sociais, pelo seu antagonismo e pelos estratos 

dominantes da burguesia local subordinada.  

Segundo Cardoso (s/d, p. 2), Florestan em suas obras ao desenvolver a categoria de 

capitalismo dependente, expressa forte preocupação para com as questões referentes às 

condições concretas das classes sociais, em sua teoria “classes e suas relações desempenham 

papel central”. Neste sentido, segundo o sociólogo paulistano, um determinado e específico 

desenvolvimento do modo de produção capitalista pode ser explicado pela forma em que “[...] 

as classes se organizam e cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar, 

ou extinguir, aquele regime social de produção econômica” (FERNANDES, 2008, p. 29). 

Ainda como explanação inicial das ideias em relação à forma específica e particular do 

capitalismo periférico nacional formulado por Floresta Fernandes, é preciso situar o objeto 

fenomênico de pesquisa e o recorte conjuntural histórico-espacial para podermos avançar nas 

considerações acerca da expansão das organizações da sociedade civil no âmbito do regime de 

acumulação flexível e do empresariamento da educação pública sob o Capitalismo 

Dependente.  

Para pensarmos na articulação da sociedade civil, isto é, nos aparelhos privados de 

hegemonia no processo de parceria com as escolas públicas, parte-se da ideia de que esses 

aparelhos ligados às frações da burguesia desempenham um importante papel de obtenção do 

consenso dos governados, isto é, na luta de classes, esses organismos privados ocupam um 

espaço na construção da hegemonia da classe dominante, sendo responsáveis por “manter 

unificado o bloco social através de sua ação no campo ideológico, cultural e moral” 

(RUMMERT, 2007, p. 25). 

Entender os mecanismos e a organicidade político-ideológica da classe dominante por 

meio das parcerias público-privadas desempenhadas pelos Aparelhos Privados de Hegemonia 

empresarial na educação pública, necessita da apreensão do desenvolvimento capitalista de 

tipo dependente em que é preciso compreender “[...] como as classes se organizam e 

cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar, ou extinguir aquele 

regime social de produção econômica” (FERNANDES, 2008, p. 29). 

Florestan Fernandes nos oferece um importante quadro teórico-metodológico sobre a 

formação histórico-social brasileira, concebendo, segundo Leher (2012), como um “[...] 

processo original, sui generis, distinto, em muitos sentidos, da linha evolutiva imaginada, seja 
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pela dita teoria da modernização”, como pelo próprio materialismo histórico-dialético de parte 

da esquerda no século XX. 

Na análise sociológica de Florestan em que as classes possuem centralidade, observa-

se que a realidade histórico-social da América Latina foi pautada, dentro das suas 

particularidades por um processo de desenvolvimento desigual e combinado em que a 

revolução burguesa se deu de forma atípica, por via não clássica, consolidando o capitalismo 

dependente. O que ocorre na América Latina é que o capitalismo que se consolida e que vem 

prevalecendo, parte-se de um movimento ligado à crise do antigo sistema colonial e na 

absorção de “parte” do desenvolvimento produtivo, tecnológica e institucional das nações de 

capitalismo central/hegemônico (FERNANDES, 1975). Segundo Fernandes (1975, p. 45), o 

que é particular e específico das nações latinas é que “a acumulação de capital 

institucionaliza-se para promover a expansão concomitante dos núcleos hegemônicos externos 

e internos (ou seja, as economias centrais e os setores sociais dominantes)”. 

O Brasil como caso estratégico, com grande similitude ao restante dos países latinos, 

mas com especificidades marcantes, partindo de atributos “com maior intensidade, 

precocidade e luminosidade” (FERNANDES, 2008, p. 58), é analisado por Florestan 

Fernandes como uma importante referência da articulação da revolução por via não clássica 

em que o mercado capitalista dessa sociedade subdesenvolvida (como das restantes), na sua 

condição dinâmica e estrutural heteronômica se apresenta como sendo  

[...] uma entidade especializada, ao nível da integração do mercado capitalista 

mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível das aplicações 

reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; e como uma 

entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista internacional, no qual 

ela aparece como uma fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente 
econômico das economias capitalistas hegemônicas (FERNANDES, 2008, pp. 36-

37). 

 

A necessidade da expansão dos núcleos capitalistas hegemônicos externos e internos 

perpassa por relações socioeconômicas, políticas e culturais baseadas nas “relações de 

dominação que se conjugam” dialeticamente: “dominação externa e dominação interna” 

(CARDOSO, s/d, p.3), porém, o cerne de análise florentiana sui generis está na ideia de que a 

relação de dependência construída decorre do processo em que a “[...] articulação estrutural 

de dinamismos econômicos externos e internos requer uma permanente vantagem estratégica 

do polo econômico hegemônico, aceita como compensadora, útil e criadora pelo outro polo.” 

(FERNANDES, 1975, p. 54). 

A burguesia interna local subordinada tem posição estratégica no desenvolvimento do 

capitalismo dependente das nações subdesenvolvidas, estas estão localizadas em uma posição 
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em que criam laços “de parceria subordinada com as burguesias hegemônicas” de um lado e 

por outro lado estão localizadas numa posição de “relação (de sobre exploração econômica e 

de opressão política) com as demais classes e agrupamentos sociais” (CARDOSO, s/d, p. 7).   

Essa complexa relação da burguesia interna subordinada possuidora de privilégios 

políticos e econômicos, coexistindo com uma massa de miseráveis, em que a exploração e a 

expropriação devem ser intensas para atingir as necessidades das nações de capitalismo 

hegemônico, alimenta a lógica da divisão de excedente econômico extraído. Segundo 

Fernandes (1976) a dominação burguesa no Brasil possuí três movimentos específicos e 

particulares, sendo o primeiro aquele ligado à lógica de “preservar e fortalecer as condições 

econômicas, socioculturais e políticas através das quais ela pode manter-se, renovar-se e 

revigorar-se” (FERNADES, 1976, p. 304). O segundo movimento burguês subordinado é 

aquele que visa  

ampliar e aprofundar a incorporação estrutural e dinâmica da economia brasileira no 

[...] mercado, no sistema de produção e no sistema de financiamento das nações 

capitalistas hegemônicas (...) com o objetivo de garantir o máximo de continuidade e 

de intensidade aos processos de modernização tecnológica, de acumulação 

capitalista e de desenvolvimento econômico (FERNANDES, 1976, p. 304). 

 

Por fim, a terceira e última questão apresentada por Florestan a respeito da burguesia 

nacional periférica na especificidade do desenvolvimento capitalista é o processo que visa 

“preservar, alargar e unificar os controles diretos e indiretos da máquina do Estado pelas 

classes burguesas, de maneira a elevar ao máximo a fluidez entre o poder político estatal e a 

própria dominação burguesa” (FERNANDES, 1976, p. 304). Esses três movimentos de 

consolidação do processo de predominância burguesa nos ajuda a entender as especificidades 

do tipo de capitalismo que se desenvolve no Brasil. 

Tal lógica se baseia numa estrutura específica, que é a dependência, neste sentido, 

segundo Fernandes (1975, p. 45) “a economia capitalista dependente está sujeita, como um 

todo, a uma depleção permanente de suas riquezas (existentes ou potencialmente 

acumuláveis), o que exclui a monopolização do excedente econômico por seus próprios 

agentes econômicos privilegiados”. A drenagem de recursos e excedentes perpassam por um 

processo drástico de exploração da massa de despossuídos que, com frações na condição de 

miserabilidade e exclusão, são extremamente expropriados. Como Fernandes (1975, p. 45) 

menciona “[...] na realidade, porém, a depleção de riquezas se processa à custa dos setores 

assalariados e destituídos da população, submetidos a mecanismos permanentes de sobre-

apropriação e sobre-expropriação capitalistas”. 
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Pensar sobre as contradições e relações de classe no capitalismo de tipo dependente 

requer entender que o desenvolvimento desigual e combinado se assenta num lógica 

concomitante e dialética de setores e relações arcaicas e modernas. Para Fernandes (2008, p. 

60), o que interessa em sua análise é essa “[...] articulação de estruturas econômicas 

heterogêneas no sistema econômico nacional”. No capitalismo dependente brasileiro em que 

há uma burguesia local associada, periférica e subordinada, e repleta de privilégios e poder, 

coexistindo com a massa de despossuídos e “condenados pelo sistema”, destacam-se as 

formas econômicas de produção anacrônicas e em diferentes estágios de desenvolvimento, 

sendo esta articulação entre arcaico e moderno outro ponto chave no entendimento da 

categoria estruturada por Florestan Fernandes.  

Segundo Fernandes (1976, p. 304), a organização do modo de desenvolvimento da 

produção capitalista brasileira, associada, periférica e dependente, se situa numa dinâmica 

conjuntural e estrutural em que existem e se articulam simultaneamente o moderno e atrasado 

(modernidade conservadora), neste sentido, verifica-se que é o 

[...] capitalismo que associa luxo, poder e riqueza, de um lado à extrema miséria, 

opróbio e opressão, do outro. Enfim, um capitalismo em que as relações de classe 

retornam ao passado remoto, como se os mundos das classes socialmente 
antagônicas fossem os mundos de ‘Nações’ distintas, reciprocamente fechadas e 

hostis, numa implacável guerra civil latente.   

 

O dinamismo econômico e político entre centro e periferia do capitalismo (movimento 

dialético – centro-periferia, periferia-centro) engendra na lógica interna em que setores 

heterogêneos se articulam de forma a promover, nunca de forma consensual e passiva, a 

expansão do excedente econômico produzido pelas economias dependentes para os centros 

hegemônicos. É nessa relação interna marcada por contradições, resistências e conciliações 

que a coexistência de setores arcaicos e modernos no desenvolvimento desigual e combinado 

se apresentam como essenciais na consolidação do capitalismo dependente.  

Neste importante sentido, Fernandes (2008) nos explica que as vinculações estruturais 

e dinâmicas entre economias avançadas e as nações subdesenvolvidas de capitalismo de tipo 

dependente se projetam internamente numa lógica em que formas arcaicas e modernas de 

organização da produção se estruturam a intensificar o “[...] privilegiamento crônico de 

formas de concentração social da renda, do prestígio e do poder típicos do capitalismo 

dependente” (FERNANDES, 2008, p. 74). 

Este processo complexo de subordinação e dependência, em que arcaico e moderno 

coexistem e que não tem nada de aleatório e não sendo uma “mera ‘condição’ ou ‘acidente’” 

(FERNANDES, 1975, p. 54), também deve ser apreendido do ponto de vista da revolução por 
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via não clássica. Isto é, no caso brasileiro, como do restante dos países latino-americanos, a 

burguesia interna faz uma opção por um projeto socioeconômico de nação subordinada, 

associada e dependente em relação ao centro capitalista hegemônico. Segundo Leher (2012), 

o quadro teórico de Florestan Fernandes sobre a formação sócio-histórica do Brasil perpassa 

pela ideia de que  

[...] as frações burguesas locais dominantes, por terem se associado às frações 

burguesas hegemônicas, no contexto do capitalismo monopolista, não podem 

empolgar projetos capazes de configurar uma revolução burguesa clássica, anti-

imperialista, para assegurar um projeto de nação autopropelido. 

 

Sendo chave para a compreensão das estruturas socioeconômicas, educacionais e da 

luta de classes na especificidade do desenvolvimento do capitalismo subdesenvolvido 

nacional, Florestan (1976) chama-nos atenção para a classe dominante interna que não realiza 

uma revolução democrática, fortalecendo a prevalência da dependência como matriz do 

desenvolvimento capitalista brasileiro, em que o “’setor velho’ da economia não se 

transformou e nem se destruiu para gerar o ‘setor novo’” (FERNANDES, 1976, p. 80). 

Neste processo de dependência em que a burguesia interna se associa e é subordinada 

à burguesia das nações hegemônicas, observa-se que a concretização da revolução 

democrática se torna um horizonte distante visto que essas burguesias periféricas “[...] ficaram 

sem base material para concretizar tais papéis, graças aos efeitos convergentes e 

multiplicativos da drenagem do excedente econômico nacional, da incorporação ao espaço 

econômico, cultural e político das nações capitalistas hegemônicas e da dominação 

imperialista” (FERNANDES, 1976, p. 295). 

O entendimento da articulação da burguesia subordinada que faz uma opção pelo 

Capitalismo Dependente nos ajuda a entender a configuração do Estado brasileiro e da própria 

educação como política pública nacional. Para Fernandes (2008, p. 69) essa burguesia 

dominante internamente para “manter um estado de associação dependente, que engendra o 

subdesenvolvimento econômico se resvala negativamente sobre a autodeterminação do 

próprio Estado nacional”, isto é, sob o capitalismo dependente, a sociedade política e a 

sociedade civil burguesa não constituem e não asseguram um projeto de revolução 

democrática, nacional e independente. 
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I. 4. Aparelhos de hegemonia e consenso: a sociedade civil organizada  

 

Pensar as organizações da sociedade civil emergente com o neoliberalismo e com a 

reforma do Estado é parte do processo investigativo que requer a apreensão teórica das 

condicionantes históricas daquilo que se entende por Estado e sociedade civil, juntamente 

com a construção do consenso. 

 Variadas correntes teóricas buscam interpretar o Estado a partir de diversas 

explicações de sua gênese, seus processos sócio-históricos de constituição, suas variantes de 

formação, bem como o processo de funcionamento, com suas diferentes formas políticas de 

organizar sua ação. Para além das teorias embasadas no entendimento que o Estado surge de 

uma forma espontânea, como um complexo de acasos naturais e sequenciais, ou daquelas que 

acreditam na criação ‘contratualista’ do Estado, nosso debate, se pauta na origem vinda e da 

nascente sociedade de classes. Ou como Engels (2012, p.136-137) explica a partir da 

conjuntura histórica grega sobre a invenção do Estado 

[...] a riqueza passa a ser valorizada e respeitada como bem supremo e as antigas 

instituições da gens são pervertidas para justifica-se a aquisição de riquezas pelo 

roubo e pela violência. Faltava apenas uma coisa: uma instituição que não só 
assegurasse as novas riquezas individuais contra as tradições comunistas da 

constituição gentílica, que não só consagrasse a propriedade privada, antes tão 

pouco estimada, e fizesse dessa consagração santificadora o objetivo mais elevado 

da comunidade humana, mas também imprimisse o selo geral do reconhecimento da 

sociedade às novas formas de aquisição da propriedade, que se desenvolviam umas 

sobre as outras – a acumulação, portanto, cada vez mais acelerada, das riquezas - 

uma instituição que, em uma palavra, não só perpetuasse a nascente divisão da 

sociedade em classes, mas também o direito de a classe possuidora explorar a não 

possuidora e o domínio da primeira sobre a segunda. 

 

Se a gene do Estado está na proteção da propriedade privada ou dos meios privados de 

produção, na manutenção do status quo de exploração da classe dominante sobre o trabalho 

da classe subalternizada, a clássica concepção de Estado identifica seu nascimento a partir da 

irreconciliável correlação de forças entre as classes antagônicas num determinado grau de 

desenvolvimento socioprodutivo. Nesse sentido, Lenin (2007, p. 25) identifica o papel 

histórico do Estado como sendo o  

[...] produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das classes. O Estado 

aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes não podem 

objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que 

as contradições de classes são inconciliáveis. 

 

Na obra A ideologia Alemã, escrita entre os anos de 1845 e 1946, e somente sendo 

publicada em 1932, pelo Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscou, Marx e Engels (2009), 

compreendem que a contradição entre os interesses dos indivíduos, das famílias e os 
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interesses comunitários, os interesses entre as classes antagônicas, na divisão social do 

trabalho, são as bases do surgimento do Estado. Assim, segundo os autores, é nessa 

[...] contradição do interesse particular e do interesse comunitário que o interesse 

comunitário assume uma organização autônoma como Estado, separado dos 

interesses reais dos indivíduos e do todo, e ao mesmo tempo como comunidade 

ilusória, mas sempre sobre a base real dos laços existentes em todos os 
conglomerados de famílias e tribais (MARX; ENGELS, 2009, p. 47). 

 

 No sentido das lutas de classes e das correlações de forças na construção e na disputa 

pelo Estado, não devemos entendê-lo como um mero ente institucional que paira sobre os 

sujeitos que compõe a sociedade. Também não devemos entendê-lo como “Coisa-

instrumento”, na ideia de ser um ‘utensílio passivo e manipulado somente por uma fração de 

classe’, tão pouco deve concebê-lo somente como “Sujeito”, no sentido de ser uma instituição 

autônoma, absoluta, com sua “vontade própria como instância racionalizante da sociedade 

civil” (POULANTZAS, 1977, p. 22). Devemos então compreender o Estado, segundo Engels 

(2012, p. 213) como um “produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de 

desenvolvimento”, ou a partir de Poulantzas (1977, p. 22), como  

[...] uma relação, mais exatamente uma condensação material (o Estado-aparelho) de 

uma relação de forças entre classes e frações de classes tal como se exprimem, sempre 

de modo específico (separação relativa de Estado e da economia dando lugar às 

instituições próprias do Estado capitalista) no próprio seio do Estado.   

 

A partir dos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético, 

percebe-se, como mencionado anteriormente, que é no estágio ou fase da inconciliável relação 

social entre a classe dos proprietários dos meios de produção e dos detentores de força de 

trabalho que surge o Estado, não sendo uma instituição conciliadora, mas sendo, como Lênin 

(2007, p. 25), em sua obra O Estado e a revolução, de 1917, afirma a partir de Marx, “[...] um 

órgão de dominação de classe, um órgão de submissão de uma classe por outra; é a criação de 

uma ‘ordem’ que legalize e consolide essa submissão, amortecendo a colisão das classes”. 

O surgimento do Estado a partir de uma concepção histórico-materialista, da divisão 

social do trabalho entre as inconciliáveis classes antagônicas e de base econômica (ENGELS, 

2012; LENIN, 2007), também deve ser compreendida e analisada a partir de Engels (2012), 

que em sua obra A origem da família, da propriedade privada e do Estado8, de 1884, 

desenvolve importantes estudos sobre a gênese do Estado assentada ideia da necessidade de 

proteção da propriedade privada e da constante relação antagônica entre as classes sociais.  

Os pensamentos de Lênin (2007, p. 25) sobre o Estado como sendo “[...] o produto e a 

manifestação do antagonismo inconciliável das classes” é uma ideia vinda da obra de Engels, 

                                                             
8Terceira edição da Expressão Popular, 2012. 
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A origem da família, da propriedade privada e do Estado, que vai influenciar diretamente os 

pensamentos do revolucionário russo sobre o aparecimento do Estado.  Dessa forma, Engels 

(2012, p. 213) vai estruturar seu pensamento sobre o Estado a partir da ideia de que essa 

instituição é   

[...] um produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de 

desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou numa irremediável 

contradição com ela própria e está dividida por antagonismos irreconciliáveis que 

não consegue conjurar. Mas para esses antagonismos, essas classes com interesses 

econômicos colidentes não se devorem e não consumam a sociedade numa luta 

estéril, faz-se necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, 

chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da “ordem”. Esse 

poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela se distanciando cada vez mais, é 

o Estado. 
 

Pautado na concepção da História a partir do materialismo-histórico dialético e situado 

no Estado Capitalista, já sob vigor do regime de acumulação fordista/taylorista, o pensador 

italiano Antonio Gramsci identifica a concepção do Estado a partir de um determinado 

sistema de produção econômica, as bases econômicas, porém alerta que isso não significa 

uma simplicidade no processo de análise da estruturação do Estado capitalista. Dessa forma, 

Gramsci salienta que o Estado de acordo com  

[...] a função produtiva das classes sociais não pode ser aplicada mecanicamente à 

interpretação da história italiana e europeia desde a Revolução Francesa até todo o 

século XIX. Embora seja certo que para as classes fundamentais produtivas 

(burguesia capitalista e proletariado moderno), o Estado só é concebível como forma 
concreta de um determinado mundo econômico, de um determinado sistema de 

produção, disso não deriva que a relação de meio e fim seja facilmente determinável 

e assuma o aspecto de um esquema simples e óbvio à primeira vista (GRAMSCI, 

1999, p. 427)  

 

Pautado pelas condições materiais do modo de produção capitalista e avançando no 

pensamento marxista, Gramsci não reduz a função do Estado a um instrumento simplista da 

base econômica, algo secundário e subordinado. Para o autor, há relações complexas entre a 

base econômica e o Estado na produção da manutenção das relações de dominação da classe 

no poder. Nesse sentido e a partir de um debate com Croce e em relação à ‘teoria de Ricardo 

sobre o Estado como agente econômico’, Gramsci (1999, p. 379) entende que o “Estado não 

produz ut sic a situação econômica, mas é a expressão da situação econômica; todavia, pode-

se falar do Estado como agente econômico precisamente quando o Estado é sinônimo de tal 

situação”. 

No processo dialético de produção de seu conhecimento, e sempre partindo dos 

princípios da teoria marxista, segundo Rummert (2007, p. 31), Gramsci sempre se baseia “[...] 

nas relações econômicas, no modo de produção e reprodução da vida material. Porém, irá 

ampliar e enriquecer a concepção marxista, identificando no Estado também a função de 
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direção, que se exerce sobre o conjunto da sociedade”. Nesse sentido e para além das questões 

econômicas, observamos que Gramsci (2002, p. 28) compreende que  

[...] o Estado deve ser concebido como “educador” na medida em que tende 

precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização. Dado que se opera 

essencialmente sobre as forças econômicas, que se reorganiza e se desenvolve o 

aparelho de produção econômica, que inove a estrutura. 
 

Nesse sentido, o Estado entendido a partir de Gramsci como uma instituição que 

exerce a função de direção, ‘concebido como educador’, também deve ser compreendido 

como um “[...] instrumento de ‘racionalização’, de aceleração e de taylorização; atua segundo 

um plano, pressiona, incita, solicita e ‘pune’” (GRAMSCI, 2002, p. 28). Partindo das 

concepções de Estado analisadas por Marx e Engels e tendo a “concepção dialética da 

realidade histórico-social” (LIGUORI, 2007, p.13) pautando sua análise, Gramsci apreende a 

partir das questões sobre as relações entre classes antagônicas e o sistema produtivo, que o 

Estado aglomera os interesses da classe subalternizada, mas é próprio da classe dominante, 

assim, é 

[...] próprio de um grupo, destinado a criar as condições favoráveis à expansão 
máxima desse grupo, mas este desenvolvimento e esta expansão são concebidos e 

apresentados como força motriz de uma expansão universal, de um desenvolvimento 

de todas as energias ‘nacionais’, isto é, o grupo dominante é coordenado 

concretamente com os interesses gerais dos grupos subordinados e a vida estatal 

é concebida como uma contínua formação e superação de equilíbrios instáveis (no 

âmbito da lei) entre os interesses do grupo fundamental e os interesses dos grupos 

subordinados, equilíbrios em que os interesses do grupo dominante prevalecem, mas 

até um determinado ponto, ou seja, não até o estreito interesse econômico-

corporativo (GRAMSCI, 2002, p. 41-42, grifo nosso) 

 

Em relação ao Estado como sendo próprio de um grupo específico que vai tendo as 

condições ideais para a expansão de seus interesses, percebe-se que isso não ocorre de modo 

simplificado do ponto de vista que esses interesses do grupo dirigente são realizados 

exclusivamente, há parte dos interesses dos grupos em condição de subalternos que também 

devem ser atendidos. Bianchi (2018, p. 155) salienta em relação as expansões dos interesses 

exclusivos dos grupos dominantes que essa expansão deve ser a “[...] expressão de toda a 

sociedade, por meio da incorporação à vida estatal das reivindicações e interesses dos grupos 

subalternos, subtraindo-os de sua lógica própria e enquadrando-os na ordem vigente”.  

Exercendo a função de assegurador do domínio da classe dirigente, para além da 

noção de conciliador dos conflitos das classes antagônicas ou da simples ideia de força 

governamental ou nação, Gramsci vai desenvolver a definição de Estado evitando qualquer 

tipo de concepção reducionista que considere o Estado como sendo um simples aparelho 

coercitivo de conformação (BIANCHI, 2018). 
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 A análise gramsciana da realidade social concreta, se estruturou de forma a superar o 

determinismo econômico vulgar e a entender o Estado sendo muito mais que um agente 

econômico. A particularidade de Gramsci no desenvolvimento de suas ideias reside na 

concepção de que a sociedade civil9 pertencente ao momento da superestrutura (BOBBIO, 

1982; LIGUORI, 2006), visto que sua teoria se baseia numa questão metodológica que não 

coloca a concepção de Estado restrito como antagônico a sociedade civil, mas parte da 

importante ideia de que o Estado deve ser compreendido a partir da soma entre “[...] 

sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de coerção” (GRAMSCI, 

2002, p. 244), assim, nessa soma que ajuda na definição da categoria de Estado, é no conjunto 

da superestrutura que se materializam a 

[...] “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados vulgarmente 

como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que correspondem, 

respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a 
sociedade e aquele de ‘domínio direto’ ou de comando, que se expressa no Estado e 

no governo “jurídico”. (GRAMSCI, 1999, p. 20) 

 

Partindo então da ideia mencionada do Estado sendo sociedade política mais 

sociedade civil e aprofundando a concepção de Marx e Engels (1998, p. 12) em que “[...] o 

poder executivo do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos 

comuns de toda a burguesia”, Gramsci parte das análises em relação à “doutrina de Hegel 

sobre os partidos e as associações como trama “privada” do Estado” (GRAMSCI, 2002, p. 

119) e busca compreender o processo de construção do consenso dos governados observando 

a importância dos organismos privados no sentido de “educar” esse consenso. Neste sentido, 

o Estado pode ser percebido como o  

[...] governo com o consenso dos governados, mas com o consenso organizado, não 

genérico e vago tal como se afirma no momento das eleições: o Estado tem e pede o 

consenso, mas também “educa” este consenso através das associações políticas e 

sindicais, que, porém, são organismos privados, deixados à iniciativa privada da 

classe dirigente. (GRAMSCI, 2002, p. 119, grifo nosso) 

 

É nesse processo de desenvolvimento da ideia de que o Estado busca obter o 

consentimento dos governados, que observamos as importantes e as primeiras noções que 

caracterizam a sociedade civil, características essenciais que ajudam a orientar a 

categorização do conceito de organismos privados que compõem a parte do Estado que 

produz consenso e hegemonia.  Essas primeiras noções em Gramsci são, segundo Liguori e 

Voza (2017, p. 516), as ideias de “uma concepção do Estado que compreende também os 

                                                             
9 Em relação a categoria sociedade civil, é de suma importância compreender que há de certo modo uma 

distinção conceitual entre Marx e Gramsci. Segundo Bobbio (1982) e Liguori (2006), sociedade civil em Marx 

pode ser compreendida como parte do momento estrutural, coincidindo com a base material da sociedade, 

enquanto que para Gramsci a sociedade civil pertence ao momento da superestrutura, do mundo da ideias, da 

política e da cultura.   



44 
 

‘organismos’ da sociedade civil” como algo central no entendimento do funcionamento do 

Estado.  

Dessa forma, entendemos o Estado a partir de umas de suas esferas, o aparelho de 

governo, porém também é compreendido como “aparelho ‘privado’ de hegemonia ou 

sociedade civil” (GRAMSCI, 2002, p. 255). Com esta conceituação surge a importante 

questão que se encontra na ideia de Estado Integral ou Teoria do Estado Ampliado, como 

sendo a “sociedade política + sociedade civil”. Essas duas esferas não devem ser entendidas 

separadamente ou de forma mecanicista, mas sendo uma importante unidade dialética de 

“identidade-distinção” (GRAMSCI, 2002) que ajuda no aprofundamento dos estudos.  

Devemos perceber que a definição de Estado Ampliado em Gramsci a partir dos 

conceitos de sociedade civil e de sociedade política, com a analogia realizada em relação ao 

Centauro maquiavélico, de dupla natureza, ‘ humana e ferina’, conjugando de forma dialética 

força e consenso, nos proporciona a concepção de que o Estado pode ser entendido como 

autoridade e hegemonia, com natureza violenta e de civilidade, de coerção e de consenso 

(GRAMSCI, 2002).  

Com as importantes noções de força e consenso, questões essenciais no 

desenvolvimento das investigações que tem como foco a sociedade civil e a sociedade 

política, a análise teórica do Estado Ampliado pode ser mais aprofundada, de forma que 

podemos compreender a utilização que Gramsci faz da fórmula de Guicciardini sobre a 

estruturação do Estado. Essa fórmula está diretamente associada à necessidade da união entre 

armas e religião, e ajuda na reflexão sobre a força e o consenso, em que o primeiro está ligado 

às armas e o segundo à religião, porém isso não deve ser apreendido de forma mecanicista. 

Por conseguinte, Gramsci salienta essa noção a partir da concepção das duas formas de 

‘planos’ a compor o Estado Ampliado: “força e consenso, coerção e persuasão, Estado e 

Igreja, sociedade política e sociedade civil, política e moral” (GRAMSCI, 2002, p. 243). 

Para compreender melhor as categorias de sociedade política e sociedade civil, de 

coerção e consenso, devemos relembrar que o Estado para Gramsci (2002, p. 331) é “[...] todo 

o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só justifica e 

mantém seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados”. Assim, uma das 

funções do Estado é “[...] elevar a grande massa da população a um determinado nível de 

cultura e moral, nível (ou tipo) que corresponde às necessidades de desenvolvimento das 

forças produtivas e, portanto, aos interesses das classes dominantes” (GRAMSCI, 2002, p. 

284). Na forma de obter consenso e atender aos interesses da classe dominante, é na sociedade 

civil, mas não somente nela, que o consenso é construído, estando nessa esfera da 
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superestrutura os aparelhos “privados” de hegemonia política e cultural, como igrejas, 

escolas, jornais, sindicatos, partidos políticos, organizações não-governamentais, 

organizações da sociedade civil e outros tipos de instituições, que contribuem para a 

construção da hegemonia da classe dominante. 

Na teoria ampliada de Estado, as definições de sociedade política e sociedade civil são 

essenciais para entender algumas das concepções já apresentadas sobre coerção e consenso, 

aprofundando nosso entendimento dos aparelhos de hegemonia que nos ajudam na análise de 

como a sociedade civil organizada se manifesta nas relações de consenso e construindo a 

hegemonia sobre a classe dos subalternizados. 

Na compreensão da Teoria do Estado Ampliado, a sociedade civil e os aparelhos 

‘privados’ de hegemonia, bem como a sociedade política, ou Estado restrito, são categorias 

que possibilitam uma investigação apurada da realidade e do objeto analisado. Parte-se dessas 

categorias para aprofundar a análise do funcionamento da expansão do regime de acumulação 

flexível no Estado brasileiro de capitalismo dependente10. Devemos apreender que o Estado 

na sua esfera de sociedade política é uma organização coercitiva, que possui um papel 

importante para a manutenção, via mecanismos de força, do controle que classe dominante 

exerce.  

A forma metodológica de dividir a exposição teórica sobre as categorias gramscianas 

nos ajuda a distinguir as formas que compõem o Estado ampliado, suas especificações, suas 

relações dialéticas e o modo como se estrutura no âmbito das relações sociais empíricas. O 

Estado-coerção, ou sociedade política, possui a função de manter a ordem hegemônica por 

meio de força repressiva, pelos aparelhos repressivos, como as forças armadas e judiciais, 

exercendo relações coercitivas e tendo o poder de “controlar “legalmente” os grupos que não 

aceitam a direção que a classe dominante imprime à sociedade em seu conjunto” 

(RUMMERT, 2007, p.32). Porém, Gramsci (2002, p. 245) salienta que esse tipo de proteção 

repressiva vai reduzindo “gradualmente suas intervenções autoritárias e coativas”, e isso 

                                                             
10 Para entender o capitalismo dependente é necessário recorrer a Teoria da Dependência, que desenvolve a 

análise da realidade a partir da compreensão de que o desenvolvimento insuficiente das relações sócio-históricas 
capitalistas de determinadas nações ocorre numa simbiose do grau menor de desenvolvimento das forças e da 

capacidade produtiva com a estrutura de funcionamento social e com chegada tardia do mercado internacional 

nessa região (MARINI, 2000). Com a expansão e a integração do modo de produção capitalista, num processo 

histórico, desigual e combinado de desenvolvimento e intercâmbio, a divisão internacional do trabalho que 

“determinará o curso do desenvolvimento posterior da região” (MARINI, 2000, p. 109). A dependência pode ser 

entendida, a partir de Marini (2000, p. 109) como uma relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes”, nessa mesma linha de raciocínio, caracterizamos o desenvolvimento capitalista dependente 

como a condição necessária ao capitalismo mundial em que “as combinações de formas de exploração capitalista 

se levam a cabo de maneira desigual no conjunto do sistema, engendrando formações sociais distintas segundo o 

predomínio de uma forma determinada” (MARINI, 2000, p. 160).  
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ocorre no momento em que os organismos da sociedade civil organizada perpetuam o controle 

via consenso sem grandes dificuldades, sendo a repressão utilizada, principalmente, nos 

momentos de grande ameaça à ordem hegemônica.  

O debate teórico aqui proposto a partir dos pressupostos gramscianos entende que a 

sociedade política é o “governo político”, “governo dos funcionários”, vulgarmente conhecido 

como “todo o estado” (GRAMSCI, 2002) e sua forma extrema está organizada de modo que 

tenha a função de lutar contra o novo e conservar o que oscila, fortalecendo-o coercitivamente, ou 

como expressão do novo para esmagar as resistências que encontra ao desenvolver-se (GRAMSCI, 

2002, p. 263).  

Na luta constante e na articulação coercitiva para a conservação da ordem dominante, 

a sociedade política ou “governo político”, que exerce os processos de coerção, se estrutura a 

partir de organismos e aparelhos repressivos essenciais na manutenção da ordem vigente. 

Esses organismos, responsáveis pela repressão e pela violência estatal, são as Forças 

Armadas, a Polícia e os órgãos judiciários. Como sendo aparelhos que principalmente nos 

momentos de crise política, social e econômica, exercem a função de disciplinar, por meio da 

força, as frações contra hegemônicas, percebe-se que a sociedade política é o 

[...] aparelho de coerção estatal que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos 

que não “consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda 

a sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 

desaparece o consenso espontâneo (GRAMSCI, 2001, p. 21). 

 

Como já mencionado, o Estado não pode ser compreendido somente como sociedade 

política, exercendo a coerção. É de grande importância entendê-lo também como sociedade 

civil num processo em que essas duas esferas concomitantemente se equilibram na 

manutenção das relações de produção dominante e das relações sociais correspondentes. 

Come mencionado anteriormente, na esfera da sociedade civil, a produção e a 

organização do consenso é executada por meio dos organismos “privados”, no qual o Estado 

“educa” esse consenso (GRAMSCI, 2002), sendo esse ordenamento realizado pelos aparelhos 

de hegemonia. Assim, identifica-se, de forma metodológica, a concepção de sociedade civil 

ligada ao consenso e sociedade política como força, coerção. A concepção de ‘opinião 

pública’ mostra que essas duas esferas não se apresentam de forma separadas e engessadas, 

visto que, quando é necessário, o Estado, como sociedade política, interfere diretamente no 

consenso da sociedade civil 
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O que se chama de “opinião pública” está estreitamente ligada à hegemonia política, 

ou seja, é o ponto de contato entre “sociedade civil” e a “sociedade política”, entre o 

consenso e a força. O Estado, quando quer iniciar uma ação pouco popular, cria 

preventivamente a opinião pública adequada, ou seja, organiza e centraliza certos 

elementos da sociedade civil. (GRAMSCI, 2002, p. 265). 

 

O Estado, para sua efetivação no plano de dominação, necessita, como mencionado 

anteriormente, do “consenso ativo dos governados”, sendo uma relação de grande importância 

para o desenvolvimento da ideologia na sociedade civil, para que esse consenso ativo e direto 

se torne uma real participação dos indivíduos, em que esses se identifiquem com o organismo 

de hegemonia política e cultural representado pela classe dos dirigentes (GRASMCI, 2002).  

Para que esse consenso ativo dos governados se estruture numa forma organizativa 

‘ideal’ aos interesses da classe dominante, em que se crie as bases de manutenção e 

solidificação de sua hegemonia, é necessário que os aparelhos “privados” de hegemonia 

permaneçam organizados de forma a dirigir politicamente e culturalmente a sociedade civil, 

na constante busca em “garantir a coesão do Estado, de solidificar, através do consenso, o 

poder de determinada classe no poder” (RUMMERT, 2007, p. 30).  

Os aparelhos “privados” de hegemonia se estabelecem no âmbito da sociedade civil, 

buscando produzir, organizar e defender a concepção ideologizada de manutenção da 

hegemonia da classe no poder que, por meio de persuasão e consenso, atinge a consciência da 

coletividade, fixando os mecanismos de controle via consentimento ativo e direto. Não sendo 

um processo simples, mas histórico e de constante luta de classes, os aparelhos “privados” de 

hegemonia da classe dominante necessitam alcançar e manter a “fase de hegemonia ético-

política na sociedade civil” (GRAMSCI, 2002, p. 47), possibilitando que se torne dominante 

no Estado. 

Distinguindo das concepções simplistas de sociedade civil a partir da questão de 

aparelhos “privados” de hegemonia, ou do sentido compreendido pelos católicos de sociedade 

civil em oposição a sociedade familiar. Gramsci (2002, p. 225), novamente define essa 

categoria no “sentido de hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda 

sociedade, como conteúdo ético do Estado”. Assim, por meio do consenso, a construção da 

hegemonia da classe dominante se estrutura na sociedade civil, realizada pelos aparelhos 

“privados” de hegemonia. 

Em relação ao consenso, que é produzido por meio dos aparelhos de hegemonia que 

constituem a sociedade civil, num primeiro momento pode aparentar seu afastamento das 

relações coercitivas, porém, como salienta Rummert (2007, p. 30),  
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Embora os aparelhos de hegemonia se situem no âmbito da sociedade civil, estando, 

portanto, intimamente ligados à direção, poderemos verificar, pela análise de 

situações concretas, que os limites entre sociedades civil e política não estão nítida e 

rigidamente demarcados, verificando-se que, com frequência, a segunda invade 

terreno da primeira. Como exemplo podemos citar a atuação da censura que o 

Estado impõe aos meios de comunicação ou, como exemplo inverso, a polícia, 

diretamente ligada à dominação, mas que se mantém preocupada com sua imagem 

pública, visando a obter o consenso da sociedade. 

 

Com sua dimensão econômica e política-ideológica, os aparelhos de hegemonia, 

exercendo o consenso e formando opinião pública, buscam a manutenção da direção da classe 

dominante e ‘produz’ na sociedade civil, as bases da hegemonia. Com um papel importante na 

construção de consenso e formando o senso comum, os intelectuais orgânicos e os partidos 

políticos, apontados por Gramsci, exercem com grande relevância a função de construção das 

bases da hegemonia na luta de classes. Rummert a partir de Grasmci, entende a hegemonia 

como a “[...] capacidade de determinada classe de manter unificado o bloco social através de 

sua ação no campo ideológico, cultural e moral” (2007, p. 25). 

Se os aparelhos privados de hegemonia (APH) estabelecidos na sociedade civil 

produzem, organizam e defendem uma determinada construção ou manutenção da hegemonia 

de uma classe, este não faz de forma abstrata ou num plano genérico, há representantes 

físicos, pessoas de carne e osso que atuam nas mais variadas esferas sociais e principalmente 

por meio dos APHs neste processo de elaboração e construção de consenso. 

No plano concreto determinado, são os intelectuais que atuam na construção do 

consenso, bem como do senso comum a ser difundido, construído e ampliado de forma a 

manter ou disputar a hegemonia, quanto no apaziguamento das lutas de classe ou da própria 

organização da classe a enfrentar seu antagonista11. 

Com as importantes contribuições de Gramsci, em que buscamos a apreensão da 

organização do consenso por parte de determinados APHs, partimos da categoria de 

intelectual orgânico para investigar a essência e as relações existentes no processo de 

empresariamento da educação pública. 

O exercício da função de intelectual, que segundo Gramsci é historicamente 

construído, passa por uma formação vinda de categorias especializadas que determinam sua 

forma de ação. Se “todos os homens são intelectuais” (GRAMSCI, 2001, p.18), mas nem 

todos têm na sociedade a função de intelectuais, é preciso metodologicamente e de forma 

histórica compreender a realidade de inserção daqueles que desempenham a função de 

intelectuais da classe que compõem nosso objeto. 

                                                             
11 Sempre é bom lembrar que tanto os aparelhos privados de hegemonia, quanto os intelectuais estão vinculados 

as causas de determinados grupos sociais (burgueses e classe que vive do trabalho).  
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Sustentados pelas contribuições de Gramsci (2001, p.19), partimos do entendimento 

que o todo grupo social possui aqueles que desempenham a função de intelectuais, sendo 

responsáveis por “criar as condições mais favoráveis à expansão da própria classe”.  

No caderno 12 (1932) Apontamentos e Notas dispersas para um grupo de ensaios 

sobre a história dos intelectuais, Gramsci nos brinda com importantes questões envolvendo 

as atividades, funções e camadas de intelectuais presentes na sociedade.  

O primeiro fundamento central para o debate concentra-se no princípio de que todos 

os seres humanos são filósofos e intelectuais; neste aspecto Gramsci (2001, p. 18) salienta que 

“todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm na sociedade a função de 

intelectuais (assim, o fato de que alguém possa em determinado momento fritar dois ovos ou 

costurar um rasgão no paletó, não significa que todos sejam cozinheiros e alfaiates)”. 

Se é na atuação prática que os seres humanos se mostram como filósofos e 

intelectuais, sua função perpassa pelo modo de ação, isto é, pelo pleno exercício de 

construção de uma concepção de mundo e da organização da cultura que se evidencia o 

caráter real do intelectual. Nas palavras de Gramsci (2001, p. 53), o intelectual orgânico de 

uma determinada classe somente se caracteriza como tal a partir da sua “inserção ativa na vida 

prática, como construtor, organizador, ‘persuasor permanente’”. 

Como organizador e construtor de uma cultura, bem como uma espécie de ferramenta 

para a manutenção e expansão de ideias de uma determinada classe, o intelectual orgânico se 

apresenta diretamente relacionado com o mundo da produção, e sendo essa relação 

“mediatizada”, como aponta Gramsci (2201, p. 20), esses apresentam sua organicidade como 

uma espécie de “funcionário” nas articulações da superestrutura, isto é, principalmente nas 

ações práticas de organização da hegemonia e do consenso no plano da sociedade civil e da 

sociedade política (GRAMSCI, 2001, p. 21). 

Analisar as camadas e as funções dos intelectuais orgânicos requer entender sua ação 

prática na realidade de modo a captar sua dinâmica, posicionamento e movimentação perante 

a sociedade civil e a sociedade política. Com uma importante função nas relações 

socioculturais de produção, os intelectuais são, segundo Gramsci (2001, p. 21), os preferidos 

do “grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do 

governo político”, visto que são essenciais para a construção do consenso e do próprio 

componente de coerção para com as massas.  

Nesta toada, Gramsci (2001, p. 21) aponta para os diferentes graus da atividade 

intelectual, que variam qualitativamente do mais alto grau, que “[...] devem ser postos os 

criadores das várias ciências, da filosofia, da arte etc” e também do mais baixo grau de 
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atividade, “os mais modestos ‘administradores’ e divulgadores da riqueza intelectual já 

existente”, aqueles influenciadores que utilizam da persuasão permanente de modo a não criar 

novas ideias, mas de defendê-las e mantê-las ativas num determinado círculo social. Sobre 

esse grau de atividade do intelectual, o exemplo dado por Gramsci sobre o quadro de 

organização militar é emblemático (hierarquia militar).  

Sobre esse importante debate, Gramsci (2001) apreende outra categoria importante na 

história, que é o intelectual tradicional, que possui uma importante função político-social. 

Esse tipo de intelectual, que está ligado “à massa social do campo e pequeno-burguesa, de 

cidades (notadamente dos centros menores)” (GRAMSCI, 2001, p. 22-23), apresenta uma 

espécie de função que é colocar “em contato a massa camponesa com a administração estatal 

ou local, advogados, tabeliães etc)” (GRAMSCI, 2001, p. 23). Exemplificados pelas 

categorias profissionais dos padres, advogados, médicos e professores, o intelectual 

tradicional expressando interesses particulares de um determinado grupo social específico, 

tem sua função mais restrita, isto é, além de não transitar de forma ampla pelos seguimentos 

da sociedade civil e sociedade política como um porta-voz do grupo social, desempenham 

muitas vezes um papel de independência. 

Em contrapartida, e já mencionado anteriormente, o intelectual orgânico, como 

categoria central no entendimento do empresariamento da educação se diferencia do 

intelectual tradicional do ponto de vista que estão conscientemente vinculados á classe a que 

pertencem, são elaboradores de uma determinada concepção ético-política no processo de 

manutenção da hegemonia da classe que representam. Além de porta-vozes, os intelectuais 

orgânicos são aqueles que, vinculados principalmente à cultura e política, participam da luta 

de classes nos aspectos formativos, educacionais, cultuais e de políticas públicas como 

construtores e organizadores ativos de hegemonia e de consenso na realidade social. 

Entende-se, a partir de Gramsci (2001), que a importância do intelectual orgânico 

como categoria de análise e como uma função na realidade social, (sociedade civil e 

sociedade política), são essenciais para a apreensão do empresariamento da educação por 

meio das parcerias público-privadas, Verificamos assim, que no processo investigativo é 

preciso captar quem são os elaboradores, construtores e organizadores de determinadas 

concepções de mundo e de cultura, bem como sua rede de contato e grupo social vinculados. 
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I. 5. Procedimentos de pesquisa 

 

No jogo de claro e escuro (KOSIK, 2002) em que o objeto analisado se revela e se 

esconde, é preciso captar a realidade sócio-histórica delimitada espaço-temporal e as 

múltiplas determinantes que compõe o fenômeno estudado. O quadro teórico-metodológico 

nos ajuda a avançar nos entendimentos das contradições e das mediações que num primeiro 

momento, não estão visíveis. Para atingir os objetivos propostos e estabelecidos durante o 

processo investigativo, além de capturar a essência, aquilo que não está dado à primeira vista, 

é necessário construir os caminhos de pesquisa, que diretamente ligados ao quadro teórico-

metodológico, vão se constituir como procedimentos de análise compostos de pistas concretas 

que abarcam fontes, documentos oficiais, entrevistas, atas e relatórios, que compõe um 

conjunto de essências e aparências relevantes para investigação.  

Além da bibliografia utilizada para fundamentar teoricamente e historicamente a nossa 

pesquisa, contribuindo para a delimitação tempo-espacial, principalmente em relação à 

conjuntura de ascensão e consolidação das parcerias público-privadas com a educação básica 

por meio dos aparelhos privados de hegemonia da burguesia, a utilização de fontes 

documentais oficiais produzidos pela OSCIP e pelas fundações privadas, nos ajudam a 

compreender parte do pensamento organizativo dessas instituições.  

Para isso, a avaliação do conteúdo produzido por órgãos ligados as questões da 

sociedade civil organizada no Brasil nos ajudam a construir o quadro mais geral da 

institucionalização da ascensão das organizações da sociedade civil.  

O primeiro bloco documental consiste na produção das fontes oficiais da Parceiros da 

Educação de São Paulo e do Rio de Janeiro, que conta com as informações de seus 

respectivos sites, bem como a divulgação do Estatuto Social, o Código de ética, a Política de 

Diversidade e Inclusão e os Relatórios de Atividades de 2016, 2017, 2018 e 2019.  

Para contribuir com as análises das fontes oficiais, iremos nos debruçar nos cinco 

textos produzidor por Jair Ribeiro e que foram publicados no jornal digital PODER360, sendo 

eles: o primeiro artigo publicado no dia vinte de dezembro de 2019 e tem o título de “Como 

ajudar uma escola pública com R$ 5.000,00 por mês”, o segundo, divulgado  no dia seis de 

janeiro de 2020, intitulado como “Em educação, não há bala de prata nem achismos”, o 

terceiro, do dia dezoito de janeiro de 2020, com o título de “Os mitos e verdades sobre 

charters e vouchers”, o quarto artigo, intitulado de “Como será a sala de aula do século 21” foi 

divulgado no dia oito de fevereiro de 2020 e por último, o mais recente artigo divulgado no 

jornal digital, nomeado como “O cartucho de prata da educação” do dia vinte e oito de março 
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de 2020. Esses artigos de opinião nos ajudam a entender parte do pensamento do empresário 

fundador da OSCIP “Parceiros da Educação” sobre sua concepção de educação pública e 

quais são os seus interesses no desenvolvimento das intervenções nas escolas e nas redes de 

ensino.  

O corpo documental12 adquirido até o momento revela-nos parcialmente o processo 

histórico e oficial da parceria entre as escolas e a OSCIP. Era nossa intenção organizar as 

fontes em blocos de produção nos suportes diferentes para a sua divulgação e, depois, agrupá-

los seguindo uma ordem cronológica que nos ajudasse a compreender, a partir da realidade 

histórico-social, o processo de desenvolvimento dos discursos produzidos, das teias 

conceituais e das concepções de educação defendidas13. 

Os documentos oficiais representam o discurso e a defesa de um determinado órgão ou 

instituição, expressam determinações históricas (EVANGELISTA, 2012) que possuem 

limitações. As fontes não revelam por completo as concepções ideológicas e culturais 

defendidas por aqueles que as produzem, necessitando de indagações críticas e confrontação 

com outros tipos de documentos. É necessário buscar os sentidos dos discursos presentes nos 

documentos, bem como seus silenciamentos.  

 

 

CAPÍTULO II - A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO CAPITALISMO 

DEPENDENTE SOB GESTÃO NEOLIBERAL 

II. 1. Estrutura econômico-social e educação escolar: breve nota teórica 

 

A educação, como um processo socialmente histórico, presente nas mais variadas 

comunidades e sociedades, manifesta-se de inúmeras formas no decorrer do desenvolvimento 

humano e materializa-se, de uma maneira formal e organizada, no modo de produção 

capitalista, com a consolidação e difusão da instituição escolar. 

                                                             
12 É válido lembrar que em um primeiro momento pretendíamos realizar entrevistas online com a diretora do 

CIEP Presidente Agostinho Neto, Márcia Rodrigues N. Meninato, além dos professores envolvidos, como forma 

de compor o corpo documental da pesquisa, entretanto, dado a caótica conjuntura vivida, não foi possível 

realizar esse procedimento de pesquisa.  
13 Dentro das limitações encontradas, em um primeiro momento não foi possível a organização dos documentos 

em blocos, nem mesmo agrupá-los por ordem cronológica. Também como forma de ampliar o corpo documental 

pode-se utilizar a ferramenta Wayback Machine para recuperarmos os antigos Relatórios de Atividades do site da 

Parceiros da Educação -RJ, bem como outros documentos importantes para a investigação.  
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A escola como um espaço que tem a função de “transmitir o conhecimento produzido 

pela humanidade às novas gerações” (KENIA, p. 187), tornou-se uma instituição plenamente 

controlada pela classe dominante, com a hegemonização da estrutura econômica-social do 

capital, mesmo assim, sofre tensões contra hegemônicas, sendo marcada pelas disputas entre 

as classes sociais antagônicas, por contradições e por concepções de mundo distintas.  

Para pensarmos os processos educativos escolares na atual fase do capitalismo 

monopolista é preciso compreender a relação dialética existente com a estrutura social-

econômica, isto é, parte-se da ideia, defendida por Frigotto (2010) de que o papel da educação 

escolar não ocorre de forma linear, imediata, num efeito simplista de causalidade com o 

processo produtivo hegemônico. Na realidade, observa-se no jogo de contradições da 

sociedade de classes, que a escola, não sendo uma instituição propriamente produtora de 

mercadorias,  

[...] que se insere no interior de uma formação social, onde as relações sociais de 

produção capitalista são dominantes, tende a ser utilizada como uma instância 

mediadora, nos diferentes níveis, dos interesses do capital (FRIGOTTO, 2010, p. 

220). 

 

Se a escola não é propriamente uma ferramenta do Capital, mas uma categoria 

mediadora, uma prática mediata, a sua constituição mostra-se com o seu importante papel no 

processo de valorização do capital como uma mediação “necessária à manutenção da divisão 

social do trabalho e, mais amplamente, à manutenção da sociedade de classes” (FRIGOTTO, 

2010, p. 223). 

A relação existente entre as práticas escolares e o processo produtivo econômico-

social, que são de naturezas distintas, mas que se articulam dialeticamente numa constituição 

mediata deve ser captada, segundo Frigotto (2010), nos seus aspectos contraditórios, nos 

interesses antagônicos e não numa ótica mecanicista de educação como um investimento 

social, um atributo a potencializar e qualificar o trabalho, promovendo maior produtividade 

ou como uma “panaceia para superar as desigualdades entre nações, regiões e indivíduos” 

(FRIGOTTO, 2010, p. 155).  

Ao realizar a análise da teoria ou doutrina do Capital Humano14, Frigotto (2010) nos 

brinda com a importante necessidade de compreender as relações existentes entre a prática 

                                                             
14 A teoria ou doutrina do Capital Humano pode ser entendida como uma análise de teor desenvolvimentista que 

apreende a existência imediata e direta entre investimento no “fator Humano”/qualificação com o processo de 

aumento da produtividade/ renda coletivas e individuais. Muito difundida no século XX e nas organizações 

empresariais vinculados ao setor educativo, a teoria do Capital Humano é rigorosamente analisada por Frigotto 

(2010) que aponta as suas insuficiências no que tange a relação entre processos educativos e a estrutura 

econômico-social. Para Frigotto (2010), essa doutrina, juntamente com parte de seus críticos não captam a 
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escolar e a estrutura econômico-social na apreensão da instância mediadora que há nessa 

relação. Tecendo críticas aos teóricos que avaliam essa relação de qualificação e produção 

como uma articulação imediata, linear e causal, em que muitos críticos consideram a 

educação escolar como “um poderoso instrumento de produção de mais valia relativa” (Idem, 

2010, p. 156), Frigotto nos apresenta a “improdutividade produtiva” da escola no seu aspecto 

de fortalecimento da manutenção da divisão do trabalho com o acesso parcial aos saberes 

historicamente desenvolvidos e acumulados. 

Sob este ângulo de análise, em que há um projeto de interesse burguês na concepção e 

nos próprios mecanismos de implementação de projetos educacionais, marcado pela luta de 

classes, resistências e contradições, que a escola pode ser entendida, nos seus aspectos de 

“improdutividade produtiva”, como uma instituição que é “desqualificada para a classe 

dominada, para os filhos dos trabalhadores” (Idem, 2010, p. 250), assim, ela cumpre segundo 

Frigotto (2010) duas importantes funções no processo de reprodução das relações 

socioeconômicas do modo de produção capitalista 

[...] justifica a situação de explorados e, ao impedir o acesso ao saber elaborado, 

limita a classe trabalhadora na sua luta contra o capital. A escola serve ao capital 

tanto por negar o acesso ao saber elaborado e historicamente acumulado, quanto por 
negar o saber social produzido coletivamente pela classe trabalhadora no trabalho e 

na vida (FRIGOTTO, 2010, p. 250). 

 

É neste aspecto da função mediadora que a educação escolar possui no processo de 

acumulação capitalista, que nos embasamos para compreender como determinadas 

concepções de educação e de políticas educacionais estão vinculadas aos interesses burgueses. 

A construção da visão de “[...] ênfase na eficiência e na produtividade da escola vai reclamar 

não só uma organização do processo educativo, à semelhança das empresas produtivas, como 

também vai exigir métodos e técnicas adequadas a essa organização” (FRIGOTTO, 2010, p. 

190), é parte do caminho para compreender a realidade da educação escolar nos ditames da 

reestruturação produtiva sob gerência dos fundamentos neoliberais.  

Parte-se da ideia de que a desqualificação ou improdutividade da escola é um dos 

cernes centrais para a conformação social e para a instrução de novos trabalhadores baseado 

no competente ato de repelir o acesso aos mais variados níveis de saberes elaborados. Neste 

sentido, no exame da totalidade do real, em que a relação entre escola e estrutura econômico-

social se articulam numa composição complexa e contraditória, é que podemos apreender 

historicamente a ascensão e consolidação do “protagonismo cada vez maior dos meios 

empresariais no âmbito político e social, em especial através da criação de fundações, 

                                                                                                                                                                                              
especificidade da educação escolar  como uma prática mediadora na manutenção da divisão social do trabalho e 

na negação ao acesso ao saber acumulado historicamente.  
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organizações sociais e financiamento de iniciativas que encampam as teses empresariais no 

âmbito da Educação” (FREITAS, 2016, p.9).  

As constantes tentativas de reorganização da educação escolar, nas suas variadas 

modalidades, imbricada na luta entre as classes antagônicas na atual fase do capitalismo 

dependente brasileiro, pode ser percebida a partir do maior envolvimento do empresariado no 

“[...] âmbito da formulação de políticas e da mobilização social em prol da hegemonização de 

um projeto educacional para o país” (FREITAS, 2016, p. 10).  

No que tange o envolvimento direto de frações do empresariado nacional e 

internacional nos ditames da educação pública, optamos por analisar parte da sociedade civil 

empresarial que articula e desenvolve parcerias com as escolas públicas de forma a 

compreender parte do movimento do real e as problemáticas envolvidas neste processo de 

modo a captar tanto a “nova” relação da prática educativa com a estrutura econômica-social, 

quanto o papel de parte do empresariado na formulação e execução de políticas educacionais.  

Para capturar tal problemática, a próxima seção estrutura-se de forma a apresentar 

algumas considerações a respeito da conjuntura da reestruturação produtiva sob gerência 

neoliberal. Essa nova dinâmica consolida-se com o processo de reforma do Estado (1995), 

com o advento de uma gama de leis que facilitam a parcerias público-privadas. Elencando a 

década de 1990 como central em nossa análise, busca-se apresentar questões teóricas e 

histórico-políticas importantes para a compreensão da estrutura econômico-social vigente e do 

cenário de consolidação dos aparelhos privados de hegemonia da classe dominante no 

desenvolvimento das parcerias público-privadas.  

Com as limitações temporais da conjuntura atual, e embasado em análises minuciosas 

desenvolvidas por importantes teóricos (BEHRING, 2008; ANDERSON, 1995; NETTO e 

BRAZ, 2012) sobre as peculiaridades do neoliberalismo nacional, o presente capítulo sem a 

audácia de esgotar o debate, somente buscou apresentar brevemente algumas questões 

envolvendo a estrutura econômico-social e a educação escolar.  

 

II. 2. Pequeno panorama da crise do padrão de acumulação fordista/taylorista  

 

A compreensão do cenário histórico-político da consolidação do neoliberalismo, bem 

como da reforma do Aparelho do Estado requer uma importante leitura de conjuntura. Para 

isso parte-se da importante questão envolvendo a crise orgânica do capital e o esgotamento 

“parcial” do regime de acumulação fordista/taylorista na década de 1960 e 1970. 
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O modo de produção capitalista, para além da sua marca visível do antagonismo 

existente entre os poucos detentores privados dos meios de produção (burguesia) e a grande 

massa populacional possuidora de sua força de trabalho (proletariado) expressa na complexa 

rede de divisão internacional e sociotécnica do trabalho, apresenta também como marca 

registrada a crise estrutural, sistêmica e orgânica do Capital15 (MARX, 2002, ANTUNES, 

2009; MÉSZÁROS, 2009; HARVEY, 2011; BENSAID, 1999; ARRIGHI, 2008).  

Netto e Braz (2012) nos ajudam a pensar a crise orgânica do capital a partir de sua 

pluricausalidade, oriunda do movimento contraditório inerente à produção capitalista. 

Elencando três determinantes causas16 que interrompem um ciclo econômico específico de 

crescente acumulação de capitais e de alta da taxa de lucro, os dois pensadores apontam para a 

anarquia da produção, em que o “mercado é inundado por mercadorias cuja destinação é 

incerta, uma vez que a produção é comandada por cada capitalista” (NETTO e Braz, 2012, P. 

173) e esses não organizam ou planejam a produção de mercadorias numa esfera global. A 

segunda causa determinante das crises orgânicas do capital é o subconsumo da classe 

trabalhadora, que consiste no “descompasso entre a magnitude da produção de mercadorias e 

a possibilidade de sua realização deve-se ao fato de as massas trabalhadoras não disporem de 

meios para comprá-las” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 174). Por fim, a terceira causa 

mencionada pelos autores é a tendência da queda da taxa de lucro, num complexo cenário em 

que “na medida em que cada capitalista procura maximizar seus lucros, a taxa de lucro tende a 

cair” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 166). 

A crise orgânica da desvalorização, do processo de acumulação vinda do declínio das 

taxas de lucro ou da reprodução ampliada é uma crise inerente ao processo produtivo 

capitalista. Para pensarmos a crise orgânica do valor na estrutura capitalista de acordo com a 

análise de nosso objeto empírico e do nosso recorte temporal, é preciso nos atentar para as 

principais características dessa crise no âmbito conjuntural pré-década de 1990.  

Pautado principalmente nos estudos de Antunes (2015; 2018; 2009) compreende-se 

que a crise sistêmica do capital se expressa numa conjuntura histórico-social determinada a 

partir da crise do regime de acumulação fordista/taylorista17 na década de 1970, que se 

manifestou pelo processo de desaceleração da produtividade do capital, isto é, um movimento 

                                                             
15 A partir principalmente de Marx, Netto e Braz (2012) abordam de forma didática uma das tendências inerentes 

do Modo de Produção Capitalista, que é a tendência da queda da taxa de lucro, diretamente ligado aos quadros 

de crises orgânicas do Capital, sendo neste sentido outra tendência (lei). 
16 É importante frisar que Netto e Braz (2012) explicam que as três principais causas das crises não são as únicas, 

não ocorrem de forma simultânea, mas sempre estão presentes na eclosão das crises.  
17 O padrão de acumulação fordista, ou fordista-keynesiano, ou fordista/taylorista, deve ser compreendido para 

além da organização do processo produtivo econômico, sendo também responsável pela organização e influência 

na construção de padrões estéticos, culturais, sociais e políticos.  
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de tendência à queda da taxa de lucros. Essa queda na taxa de lucros, derivada do próprio 

esgotamento do fordismo/taylorismo, decorre também pela luta de classe e resistência da 

classe trabalhadora na década de 1960, que segundo Antunes (2009) travou lutas sociais em 

prol de melhorias, elevando de certo modo o preço da força de trabalho, que gerou o aumento 

dos custos com a reprodução da mão de obra e impactou a acumulação de capitais, declinando 

as taxas de lucros. 

Se por um lado há o encarecimento da mão de obra trabalhadora, impactando a 

acumulação capitalista, o próprio regime de acumulação fordista, com sua rigidez na 

produção em série e em massa de mercadorias, com uma estrutura verticalizada e 

homogeneizada (ANTUNES, 2009), estruturada “com base no trabalho parcelar e 

fragmentado, na decomposição das tarefas, que reduzia a ação operária a um conjunto 

repetitivo de atividades cuja somatória resultava no trabalho coletivo produtor” (ANTUNES, 

2009, p.39), por exemplo, de veículos, se mostrou em processo de deterioração do ponto de 

vista da descontinuidade da acumulação de capital, o que impactou os lucros capitalistas.  

 Essa crise endêmica também é expressa no desenvolver da crise do Estado de Bem 

Estar social (Welfare State) com as políticas Keynesianas, que além de se mostrarem 

ineficazes na tentativa da manutenção da produção e consumo em massa, isto é, da 

lucratividade, vinda de um processo de desemprego crescente, em que a classe trabalhadora 

diminuía seu consumo de mercadorias em meio a superprodução (HARVEY, 1993), também 

se mostravam geradoras de uma crise fiscal do Estado, que investia pesados recursos em 

capital fixo por meio de políticas fiscais e monetárias (HARVEY, 1993). Esses investimentos, 

vistos como “gastos”, estavam normalmente vinculados aos serviços públicos, que eram os 

avanços conquistados pela classe trabalhadora, em que foram consolidados direitos sociais 

(educação, saúde), trabalhistas, seguridade social.  Esses direitos da classe trabalhadora 

despontaram-se num determinado momento, como barreiras no crescimento da taxa de lucros 

vinda da extração de mais-valor absoluto. 

Se havia um subconsumo em meio a superprodução, resistências da classe em 

condições subalternas, crise fiscal do Estado, uma ineficaz operação do regime de acumulação 

Fordista/Taylorista para gerar contínuas ondas de crescimento das taxas de lucro (um 

verdadeiro processo de esgotamento desse padrão de acumulação)18 e um avanço da 

                                                             
18 É de suma importância a compreensão de que o esgotamento do padrão de acumulação fordista/taylorista não 

significa a sua completa extinção ou abandono, bem como uma homogeneização desse processo. Na análise 

histórica da conjuntura em questão, percebe-se a forma diversificada e desigual desse esgotamento, ocorrendo 

em momentos distintos entre as Nações. Países como Estados Unidos da América, da Europa Central passaram 
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composição técnica do capital que acelerou o desemprego19, Antunes (2009, P. 31) salienta o 

processo de “hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa autonomia frente aos 

capitais produtivos”. Isto significava tanto um crescimento do campo de ação especulativa, 

quanto um choque para variados tipos de indústrias, que vivenciavam de certo modo, uma 

fuga de capitais.  

Para Harvey (1993), a crise orgânica em questão pode ser identificada como uma crise 

de superacumulação, num processo em que existia uma grande e excessiva capacidade e 

potencial de produção, com “capital e trabalho ocioso”, neste sentido, a superacumulação é 

entendida como a “capacidade produtiva ociosa, um excesso de mercadorias e de estoques, 

um excedente de capital-dinheiro (talvez mantido como entesouramento) e grande 

desemprego” (HARVEY, 1993, p. 170).  

 A deflação do início da década de 1970, que seria a queda contínua dos preços das 

mercadorias, proveniente muito pela queda da capacidade de consumo, é segundo Harvey 

(1993, p. 137) um indicativo de “que as finanças do Estado estavam muito além dos recursos, 

criando uma profunda crise fiscal e de legitimação”. Essa crise fiscal também pode ser 

entendida na relação existente entre as políticas Keynesianas, ou do Estado de Bem-estar 

social, que investiam pesados recursos em setores específicos da economia e que geraram 

desequilíbrios econômicos nas contas públicas.   

Neste conjunto de causas e especificidades da crise estrutural, expressa no 

esgotamento do regime fordista de acumulação, Harvey (1993, p. 140) salienta que  

[...] a profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, 

evidentemente retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da "estagflação" 

(estagnação da produção de bens e alta inflação de preços) e pôs em movimento um 

conjunto de processos que solaparam o compromisso fordista.  

 

A linha rígida de produção em série e em massa de mercadorias, com os grandes 

estoques, com o trabalho repetitivo, parcelar e fragmentado, ineficaz no processo de 

conservação e aumento da taxa de lucro, demonstra que “[...] a crise do fordismo pode ser 

interpretada até certo ponto como o esgotamento das opções para lidar com o problema da 

superacumulação” (HARVEY, 1993, p. 173), isto é, o padrão fordista não foi capaz de 

“reverter a tendência à queda da taxa de lucro” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 166). 

                                                                                                                                                                                              
por esse processo em períodos diferentes dos países da América Latina e da Nações que compunham o “Bloco 

Socialista” no leste europeu (HARVEY, 1993).  
19 A partir de Antunes (2015, p. 33), podemos compreender que na sociedade capitalista, o período da década de 

1980 teve um “grande salto tecnológico, a automação, a robótica e a microeletrônica invadiram o universo fabril, 

inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de produção do capital”, sendo um dos contribuintes 

para o crescimento do desemprego em determinadas setores da produção.  
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Nesta linha de raciocínio é importante compreender que a crise da década de 1970, 

como crise do padrão fordista de acumulação, é parte da junção do esgotamento do processo 

produtivo fordista e da crescente crise fiscal vinda do Keynesianismo, nas palavras de Harvey 

(1993, p. 157) apreende-se que  

A crise de 1973-1975 derivou em parte de um confronto com a rigidez acumulada de 

práticas e políticas de governo implantadas no período fordista-keynesiano. As 

políticas keynesianas tinham se mostrado inflacionárias à medida que as despesas 

públicas cresciam e a capacidade fiscal estagnava. Como sempre fora parte do 

consenso político fordista que a s redistribuições deviam se fundamentar no 

crescimento, a redução do crescimento significava inevitavelmente problemas para o 

Estado de bem-estar social e do salário social. 

 

Neste cenário de crise orgânica do capital, em que estão presentes a tendência da 

queda da taxa de lucro, o subconsumo das massas trabalhadores frente à superprodução, o 

esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista e a crise fiscal dos Estados 

decorrente principalmente da crise do Estado de Bem Estar Social (políticas Keynesianas), o 

Capital, num movimento de contratendência, de necessidade de recuperar as taxas de lucro 

busca se reorganizar na recomposição das forças hegemônicas e por meio de ajustes 

estruturais, com a inserção de novos padrões organizativos de acumulação a fim de criar os 

mecanismos para a expansão da acumulação de capitais e da crescente taxa de lucro.  

 

II. 3. Reestruturação produtiva, acumulação flexível e contrarreforma neoliberal: a 

resposta à crise orgânica do capital 

 

Compreender a crise sistêmica e orgânica do capital, em que o regime de acumulação 

fordista-taylorista se mostra esgotado, bem como a recomposição e o reordenamento do 

capital com novos padrões de acumulação, é parte do processo de apreensão do real no 

desenvolver da análise da situação da educação escolar.  

Com a imensa necessidade de interromper com a tendência da queda da taxa de lucros, 

a estrutura econômico-social do capital, com as frações da classe dominante mais ativas e 

organizativas, busca recompor, por meio de novas formas de acumular capitais, o crescimento 

dos lucros. 

O processo histórico-social de recomposição das forças burguesas em resposta a crise 

orgânica e ao regime fordista se reorganiza tanto no aspecto do desenvolvimento técnico-

científico acumulado20, quanto no reordenamento de uma estrutura que envolve o pleno 

                                                             
20 Antunes (2015) aponta que profundas transformações nas estruturas produtivas e no mundo do trabalho foram 

ocorrendo durante a década de 1980, tanto num processo de resposta a crise estrutural, quanto do próprio 

desenvolvimento produzido e acumulado historicamente pela humanidade. Com imensos impactos na 
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controle do campo político-cultural e ideológico, frente a resistência da classe trabalhadora 

revolucionária21. 

Esta reorganização do capital ficou conhecida como reestruturação produtiva, 

diretamente vinculada ao regime de acumulação flexível ou Toyotismo/Ohnismo22, que se 

mostrava mais vantajoso no processo de recuperação das taxas de lucro.  

A reestruturação produtiva do modo de produção capitalista, como um processo de 

recomposição das forças da classe dominante, pode ser entendida como o reajustamento social 

de reorganização dos mecanismos econômicos de acumulação, em que a reordenamento da 

produção ocorre tanto no âmbito produtivo, quanto nas relações socioculturais, num nítido 

movimento de manutenção da hegemonia burguesa no âmbito ideológico e político.  

Harvey (1993) compreende que a reestruturação produtiva do final do século XX, 

ocorrendo em momentos históricos distintos entre as nações do capitalismo central e da 

periferia, é um processo marcado por uma série de experiências no campo científico-

tecnológico, político-cultural e industrial que representavam um movimento do capital em 

ampliar as bases de uma gestão organizacional baseada num “regime de acumulação 

inteiramente novo” integrado também um “sistema de regulamentação política e social” 

(HARVEY, 1993, p. 140) que aflorava em resposta a crise orgânica, especificamente 

diferente das formas de acumulação até então experimentadas.  

Este movimento do capital23, com ação direta da fração burguesa mais organizada e 

com os organismos multinacionais, numa recomposição de forças, se reorganiza com base 

naquilo que Harvey (1993) vai nomear de regime de acumulação flexível, tendo como maior 

expoente, a experiência do modelo japonês, mais conhecido como Toyotismo24. 

                                                                                                                                                                                              
constituição da vida da classe trabalhadora, a década de 1980 teve um “grande salto tecnológico, a automação, a 

robótica e a microeletrônica invadiram o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de 

trabalho e de produção do capital” (ANTUNES, 2015, p. 33). Esse salto tecnológico de certo modo proporcionou 

tanto a criação de novos mecanismos de aceleração produtiva, na tentativa de ampliar as taxas de lucro, quanto 

mudanças substanciais na “classe que vive do trabalho”, nos sindicatos e nas relações socioculturais/políticas. 
21 É importante lembrar que nas décadas de 1960 e 1970, a classe trabalhadora, principalmente no centro 

europeu, travou lutas pelo controle social da produção, bem como existiram outras confrontações, com boicotes, 

greves e resistência, neste sentindo, como aponta Antunes (2009, p. 43), “no final dos anos 60 as ações dos 

trabalhadores atingiram seu ponto de ebulição, questionando os pilares constitutivos da sociabilidade do capital, 

particularmente no que concerne ao controle social da produção”. 
22 O termo Onhismo deriva do nome do gerente e engenheiro da fábrica Toyota, Taiichi Onho, responsável por 

implementar técnicas e mudanças substanciais no processo produtivo da indústria automobilística.  
23 Reforça-se a ideia de que as transformações em ocorrência no período vindas do movimento do capital em seu 

próprio processo produtivo decorrem tanto da necessidade de superar a crise, da concorrência intercapitalista e 

da “própria necessidade de controlar as lutas sociais oriundas do trabalho” (ANTUNES, 2009, p. 49-50). 
24 É válido lembrar que na consolidação do regime de acumulação flexível, que também foi nomeado de pós-

fordismo, neo-fordismo, pós-modernismo, outras experiências de organização industrial também expressavam 

este novo modelo de acumulação, como no caso Italiano (Terceira Itália), o caso da Alemanha e o caso dos EUA 

(Vale do Silício) (ANTUNES, 2009). 
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O regime de acumulação flexível, como um novo arranjo tempo-espacial, isto é, um 

tipo específico e novo de acumulação de capitais na história da humanidade pode ser 

entendido, segundo Harvey (1993, p. 140) menciona, como a 

[...] flexibilização dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos 

e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção 

inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos 

mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 

padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 
geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado 

‘setor de serviços [...] 

 

O delineamento investigativo das transformações do modo de produção capitalista, na 

sua fase de acumulação flexível, é muito bem apresenta por Harvey em seu famoso livro a 

Condição Pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens das mudanças culturais (1993). 

Pautado nesta obra, observa-se uma série de características de transformações no âmbito 

produtivo/econômico, ideológico, sociocultural e político que se apresentam de forma 

descontínua e contínua do padrão fordista/taylorista de acumulação25.  

Inspirado em Harvey (1993) se faz possível listar algumas características da 

consolidação do regime de acumulação flexível que com continuidades e descontinuidades do 

padrão fordista26 (ANTUNES, 2009), se apresentam de forma mais contundente e geral tanto 

nos países industrializados, quanto nas nações periféricas, mesmo entendendo as diferenças e 

desigualdades neste processo, os traços gerais elencados são: 

1) A organização da linha produtiva industrial é horizontalizada, com terceirizações e 

subcontratações, voltada para a demanda, não concentrando a maior parte da linha de 

montagem em uma única fábrica, diferente do modelo vertical e rígido do fordismo; 

2) Em relação às condições do trabalho da classe subalternizada, o movimento de 

subcontratação, com trabalho parcial, de múltiplas tarefas, temporário, com grande 

rotatividade de empregados e desenvolvido na base de terceirizações torna-se em grande 

parte, a lógica geral dessa nova forma de acumulação. Como Harvey (1993, p. 144) explica, a 

“tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores ‘centrais’ e 

empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos 

quando as coisas ficam ruins”. Nesta mesma temática, destaca-se a questão envolvendo o 

trabalho feminino, com a tendência de substituição os trabalhadores homens com alta 

                                                             
25 As mudanças tanto impactam a educação escolar quanto ocorrem no seu interior.  
26 Reforça-se a ideia segundo Harvey (1993, p. 179) que “as tecnologias e as formas organizacionais flexíveis 

não se tornaram hegemônicas em toda parte – mas o fordismo que as precedeu também não”.  
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remuneração, há a maior utilização dessa mão de obra em ocupações de tempo parcial, 

temporário e com um custo mais baixo (p. 146); 

3) O crescimento do setor de serviços, tanto no centro, quanto na periferia do capitalismo 

se acentua na lógica das subcontratações, da precariedade, das terceirizações e da 

desindustrialização de certas regiões, estando também vinculada com o crescimento das 

economias informais (HARVEY, 1993, p. 145). 

4) Enfraquecimento dos sindicatos combativos, com a fragmentação da classe vinda do 

processo de flexibilização do processo produtivo, isto é uma única fábrica não concentra 

grande parte da produção. Neste contexto surgem os sindicatos conciliadores e de empresa e a 

expansão dos “regimes e contratos de trabalho mais flexíveis”27 (HARVEY, 1993, p. 143); 

5) Os subempregos, muitas vezes vinculados aos trabalhos informais e parte do setor de 

serviços, juntamente com o desemprego estrutural, crescente com os avanços técnico-

científicos e da gestão produtiva28 também são marcas da acumulação flexível; 

6) Na relação produção e consumo29 verifica-se o princípio do controle sobre o processo 

produtivo a atender a uma demanda heterogênea, em que o tempo do giro de produção deve 

estar diretamente ligado com o do consumo, tudo isso num contínuo e rápido fluxo de 

consumo. Esta lógica é o princípio do just in time, no qual trabalha-se com o mínimo de 

estoque, com o melhor aproveitamento do tempo de produção das mercadorias e cortando 

“drasticamente a quantidade de material necessário para manter a produção fluindo” (p. 148); 

7) As novas tecnologias (robótica, eletrônica, automação) e a inovação de produtos estão 

alinhadas com a aceleração do ritmo de produção de uma forma em que os avanços técnico-

científicos contribuem para o aumento do tempo de giro produtivo. Além de contribuírem 

para a redução dos custos de comunicação e transporte; 

8) A importância do acesso às informações e aos conhecimentos científicos, em que as 

tecnologias de telecomunicação desempenham papel importante no tráfego rápido e 

instantâneo entre empresas, países. O saber torna-se, mais do que nunca uma mercadoria-

chave na competitividade e no controle organizativo da produção (p. 151); 

                                                             
27 Segundo Harvey (1993) o regime e os contratos de trabalho flexíveis se acentuam com o crescente exército 

industrial de reserva e com o enfraquecimento dos sindicatos.  
28 O avanço na gestão produtiva pode ser relacionado diretamente com o “padrão produtivo organizacional e 

tecnologicamente avançado” (ANTUNES, 2009, p. 54) que se expandia.  
29 Nesta relação de produção e consumo, Harvey (1993, p. 148), destaca a lógica de um consumo fugaz 

diretamente induzido por artifícios culturais e ideológicos ligados a construção da necessidade de consumir 

certas mercadorias.  
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9) A hegemonização do sistema financeiro30 também é parte chave do entendimento do 

regime de acumulação flexível, em que fluxos de capitais, créditos, mercado de ações, taxas 

de juros, moeda, câmbio se organizam de modo a integrar um sistema financeiro global (p. 

152), tendo as comunicações eletrônicas e os supercomputadores papel importante;  

10) Por fim, digamos que a cereja do bolo seja a ascensão da “compressão do espaço-

tempo” e das formas culturais pós-modernas. A primeira está vinculada às tecnologias, ao 

acelerado tempo de giro da produção, do consumo, do ritmo da vida. Numa lógica de 

integração espacial, com a porosidade entre as fronteiras comerciais, empresariais, culturais, 

de integração espacial, em que novas formas organizacionais e novas tecnologias produtivas 

intensificam um processo de alteração do “modo como representamos o mundo para nós 

mesmo”, numa realidade em que há uma “aceleração do ritmo de vida” (HARVEY, 1993, p. 

219) sem “barreiras” espaciais. A segunda está vinculada numa estética de “instabilidade e 

qualidade fugidias, de uma estética pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o 

espetáculo, a moda e a mercadificação de formas culturais” (HARVEY, 1993, p. 148).  

Os traços gerais apreendidos nas leituras realizadas e a partir, principalmente das 

contribuições de Harvey (1993) nos possibilitam a compreender a ascensão do regime flexível 

frente ao fordismo como um processo de reestruturação produtiva, numa resposta a crise 

orgânica.  

As mudanças substanciais nas relações de produção, nas políticas econômicas, no 

mundo do trabalho, na constituição político-cultural, são pontos centrais da reestruturação 

produtiva, que envolveu grande desenvolvimento técnico-científico (microeletrônica, 

robótica, automação) e de reorganização do processo de produção. Segundo Behring (2008, p. 

34), a reestruturação produtiva a partir da acumulação flexível pode ser entendida como uma 

“reformulação das estratégias empresariais e dos países no âmbito do mercado mundial de 

mercadorias e capitais” que tem uma forte caracterização na hipertrofia da financeirização e 

principalmente no  

[...] ajuste neoliberal, especialmente com um novo perfil das políticas econômicas e 

industriais desenvolvidas pelos Estados Nacionais, bem como um novo padrão de 

relação Estado/sociedade civil, com fortes implicações para o desenvolvimento de 

políticas públicas, para a democracia e para o ambiente intelectual e moral 

 
 

Esse novo perfil econômico e organizativo do processo produtivo é muito bem 

exemplificado pela experiência do caso da montadora automobilística Toyota no Japão– 

                                                             
30 A inovação e hegemonização do sistema financeiro, segundo Harvey (1993, p. 184), “parece ter sido um 

requisito necessário para superar a rigidez geral, bem como a crise temporal, geográfica e até política peculiar 

em que o fordismo caiu no final da década de 60”. 
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Toyotismo/Ohnismo- que é o modelo de organização fabril de acumulação flexível 

difundido/exportado no âmbito da reorganização produtiva para o ocidente a partir da década 

de 1970. 

O Toyotismo, como a “[...] via japonesa de expansão e consolidação do capitalismo 

monopolista industrial” (ANTUNES, 2009, p. 56), instaurada pós-Segunda Guerra Mundial, 

foi tanto uma resposta a crise orgânica do capital, como uma necessidade industrial geográfica 

japonesa e de desenvolvimento advinda com a introdução do padrão técnico-científico 

emergente.  

Segundo Coriat (1992), o surgimento e a consolidação do Toyotismo/Ohnismo pós-

Segunda Guerra Mundial no Japão ocorreu como uma espécie de resposta à crise financeira 

japonesa e no estrato global (Crise do regime de acumulação fordista/Crise orgânica do 

capital). Como necessidade de buscar formas de atender e satisfazer as especificidades da 

demanda interna de forma rápida. Com a incorporação de métodos para otimizar a produção 

utilizando mão de obra multifuncional, poupando tempo, com a utilização eficiente dos 

materiais e instrumentos durante o processo produtivo e controlando os estoques de acordo 

com o consumo, essa técnica ou método ficou mundialmente conhecida como Kanban31. 

A fábrica Toyotizada ou modelo japonês, que pode ser entendida como o caso mais 

expressivo da acumulação flexível, não foi a única experiência fabril de estrutura produtiva 

mais flexível e desconcentrada. Algumas experiências são emblemáticas, como o caso da 

Terceira Itália, região entre o sul e o norte italiano formado principalmente por micro, 

pequenas e médias empresas integradas e associadas a base de métodos flexíveis. 

Outro valioso exemplo fabril de estrutura flexível é o caso do Vale do Silício, na baía 

de São Francisco na Califórnia. Formado por micro e pequenas empresas vinculadas ao setor 

da alta tecnológico e da inovação, ocorreu a ascensão das relações descentralizadas e 

terceirizadas de produção com base na lógica de incubadoras de empresas e em startups. 

Outro exemplo em questão é o caso alemão no contexto de reunificação são outros exemplos 

do processo de acumulação flexível.  

As características da estrutura organizativa da produção Toyotizada, que se mostraram 

como “opção possível para a superação capitalista da crise” (ANTUNES, 2009, p. 55) nos 

países ocidentais, é um dos panos de fundos para a compreensão dos traços já abordados no 

regime de acumulação flexível em expansão.  

                                                             
31 Segundo Antunes (2009; 2015) e Coriat (1992), o método Kanban utilizado e desenvolvido no interior da 

indústria automobilística Toyota, tem como base as técnicas de gestão e o modelo de reposição de produtos dos 

supermercados estadunidenses e do ramo têxtil. 
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Em síntese, temos o objetivo de apresentar alguns traços do Toyotismo, como o 

modelo que gerou impressionante impacto na constituição da classe trabalhadora, na 

organização do sistema produtivo e nas relações de sociais de produção no âmbito geral. 

Pode-se dizer que a empresa enxuta do modelo japonês se caracteriza pela 

racionalização do processo produtivo em que a estrutura horizontalizada e flexível, 

concentrando uma pequena parte da produção da mercadoria final no interior da fábrica 

matriz, se consolida como um modelo organizativo muito “eficiente”. Neste processo, há um 

crescimento expressivo de empresas subcontratadas e terceirizadas que são responsáveis por 

parte da produção, como um setor predominantemente prestador de serviços à fábrica central 

que com o tempo incorporaram os preceitos de flexibilidade da Fábrica Toyota. 

Nesta lógica toyotista, em que a produção é diretamente vinculada à demanda, 

“visando atender às exigências mais individualizadas do mercado consumidor” (ANTUNES, 

2009, p. 56), a produção é diversificada e heterogênea, desfazendo de boa parte da produção 

em série e em massa do fordismo. Consolida-se com isso o princípio just-in-time, que é a 

organização e o controle produtivo em prol da maior efetividade e produtividade em menor 

tempo possível, contando com um estoque reduzido e estratégico e também com logísticas de 

transporte. Tudo para aumentar a produtividade, a partir do “[...] melhor aproveitamento 

possível do tempo de produção (incluindo-se também o transporte, o controle de qualidade e o 

estoque)” (ANTUNES, 2015, p. 45). 

 Para efetivar o melhor aproveitamento do tempo no processo produtivo das variadas 

mercadorias, a fábrica Toyoto implementou, inspirado nas técnicas de reposição de 

mercadorias nos supermercados estadunidenses, o método Kanban, que consiste na 

organização e controle dos estoques e do fluxo de reposição de mercadorias de acordo com o 

consumo. Otimizando o processo de produção pelo gerenciamento do fornecimento dos 

produtos a partir da demanda, o método Kanban, faz com que a reposição e o estoque operem 

de acordo com as solicitações, evitando desabastecimento ou abastecimento desnecessário de 

itens não solicitados.  

Antunes (2015, p. 45) salienta que a técnica de Kanban, foi uma importante medida 

organizativa adotada e desenvolvida pelo Toyotismo, contribuindo para o atendimento ágil 

das especificidades do mercado consumir, pois parte do “final, após a venda, que se inicia a 

reposição de estoques” e de peças. É a demanda que conduz o abastecimento e a reposição 

dos itens consumidos. 

Junto com técnicas e métodos envolvendo a otimização do processo produtivo com 

base na flexibilização e no melhor aproveitamento do tempo de produção e dos materiais 
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utilizados, o Toyotismo se articulou de modo a aumentar a produtividade indústria via gestão 

da força de trabalho. Por meio dos processos de terceirização e descentralização do processo 

produtivo, no modelo de flexibilização, tanto dos contratos de trabalho, como dos afazeres 

laborais, a fábrica Toyota necessitava de trabalhadores multifuncionais, polivalentes e 

dedicados/ “competentes”, (ANTUNES, 2009) um “verdadeiro” trabalhador flexível apto a 

operar simultaneamente as mais variadas ferramentas tecnológicas/máquinas em ascensão no 

período em questão. 

No aspecto organizativo em prol da melhoria da produtividade, envolvendo os 

trabalhadores das empresas, o Toyotismo empreendeu o Círculo de Controle de Qualidade 

(CCQs), isto é, um mecanismo corporativo que consiste no agrupamento específico de parte 

dos funcionários para analisarem o processo de produção, fiscalizarem os próprios 

trabalhadores e identificarem os possíveis problemas e erros na linha produtiva, com o 

propósito de melhorar a qualidade da produção e das mercadorias.  

É esse grupo que contribuí para controlar e aprimorar a qualidade da produção, com o 

intuito de reduzir os custos, erros de fabricação e defeitos nos produtos, para que seja 

alcançada uma maior produtividade. Essa técnica de gerenciamento de qualidade, como um 

novo padrão de gestão da força de trabalho, é de grande utilidade para o Capital, que além de 

empreender a lógica da “gestão participativa”32, absorve o saber e o fazer do trabalhador 

(parte material e intelectual do trabalho), afinando o processo de elaboração e execução do 

trabalho.  

Sobre o CCQs como um novo método de gestão e maior participação do trabalhador 

na linha produtiva, Antunes (2015, p. 198) salienta que esse mecanismo de controle de 

qualidade é  

[...] uma apropriação do fazer e saber do trabalho, sob o comando manipulatório do 

capital dos nossos dias, levando o estranhamento do trabalho (no sentido marxiano) 

ao seu limite – tudo isso, feito sob um ‘inquestionável’ domínio da ‘produtividade’ e 

da “modernidade social’.  

 

Neste processo, em que grupos de trabalhadores se reúnem a investigar e analisar o 

desempenho da mão de obra empregada e da linha produtiva, novamente Antunes (2009, p. 

57) nos aponta que essa prática em busca de produtividade é um “importante instrumento para 

o capital apropriar-se do savoir-faire intelectual e cognitivo do trabalho”, explorando e 

                                                             
32 A gestão participativa dos trabalhadores na linha produtiva de uma determinada empresa é entendida por nós 

como um movimento vindo do enfraquecimento dos sindicatos em que o Capital se articula na construção de um 

ideário em que o trabalhador deve-se compreender como um colaborador, um parceiro, num mecanismo de 

debilitação da consciência de classe.  
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expropriando tanto o saber e fazer do trabalhador33, como criando laços afetuosos com o 

receituário ideológico de descaracterização da consciência de classe dos trabalhadores34.  

Ponto central em suas importantes obras, Adeus ao Trabalho?, publicado 

originalmente em 1995 e Os Sentidos do Trabalho, de 1999, Antunes (2015) nos oferece uma 

ótima análise teórico-histórica da constituição da classe trabalhadora sob as metamorfoses e 

mudanças no mundo do trabalho empreendidas pelo advento do regime de acumulação 

flexível/Toyotismo. 

Em relação ao trabalhador da era da empresa enxuta do Toytismo, Antunes (2015, P. 

47) destaca que é “imprescindível a flexibilização dos trabalhadores”, e que a estrutura do 

aparato produtivo da fabrica Toyota compõem-se “a partir de um número mínimo de 

trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou 

subcontratação”, em que, principalmente os direitos, as remunerações e a jornada destes são 

flexibilizados, por meio principalmente de contratos temporários, subcontratações, 

terceirizações e as relações de informalidades. 

O trabalho parcial, com contratos temporários sem garantias, juntamente com os 

subcontratados, terceirizados e o trabalho informal (tudo isso vinculado a crescente expansão 

do setor de serviços) expressam o contínuo processo de precarização da classe trabalhadora 

com o advento da expansão da lógica Toyotista, esse “novo” tipo de trabalho em 

disseminação nas relações sociais de produção foi denominado por Antunes (2015, p. 73) 

como “subproletariado moderno”35 

Com o processo de produção flexibilizada, a necessidade de trabalhadores 

multifuncionais para operar simultaneamente um maquinário tecnológico e ferramentas 

variadas se fez necessário, e neste aspecto Antunes (2009, p. 58) aponta que nas relações de 

trabalho desenvolvidas no seio da organização Toyotista “[...] presencia-se uma intensificação 

do ritmo produtivo dentro do mesmo tempo de trabalho ou até mesmo quando este se reduz”, 

um verdadeiro desenvolvimento de intensas formas de precarização.  

                                                             
33 Sobre a questão envolvendo o fazer e o saber da classe que vive do trabalho sob hegemonização do Toyotismo 

nas relações de trabalho na era da reestruturação produtiva, em que o capital se apropria da dimensão intelectual 

do trabalhador, Antunes (2018, p. 107) compreende que “parte do saber intelectual é transferida para as 

máquinas informatizadas, que se tornam mais inteligentes, reproduzindo parte das atividades a elas transferidas 
pelo saber intelectual do trabalho”.  
34 Sobre a questão dos trabalhadores como parceiros e colaboradores, principalmente nos Círculos de Controle de 

Qualidade (CCQs), podemos captar em Antunes (2015, p. 53), que essa nova gestão da força de trabalho é um 

mecanismo com que o trabalhador se identifique cada vez mais com a sua empresa, assim, “a subsunção do 

ideário do trabalhador àquele vinculado pelo capital, a sujeição do ser que trabalha ao ‘espírito’ Toyota, à 

‘família’ Toyota, é de muito maior intensidade, é qualitativamente distinta daquela existente na era do 

fordismo”.  
35 O subproletariado moderno denominado por Antunes (2015, p. 61) é intensificado pela “expansão do trabalho 

parcial, temporário, precário, subcontratado, ‘temporário’”. 
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Neste processo, de intensa metamorfose da classe que vive do trabalho (ANTUNES, 

2015), em que se combinam expropriação e exploração da classe trabalhadora com técnicas 

organizativas e novos métodos de gestão da mão de obra, do tempo e do ritmo de trabalho em 

prol da crescente necessidade de produtividade, observa-se que no Toyotismo a fragmentação 

e heterogeinização da classe foram também usadas para a desarticulação, repressão e ataques 

aos movimentos e as organizações sindicais. 

Verifica-se nesta conjuntura que o poder sindical combativo é duramente destituído, 

muito por conta das terceirizações, que fragmentava a classe trabalhadora, como por uma 

questão ideológica em que se combinava a lógica do autocontrole, da participação ativa do 

trabalhador no processo produtivo como colaborador. Surgia também com o Toyotismo, a 

substituição aos sindicatos combativos, os sindicatos de empresa, “[...] mais de cúpula e 

menos de base, mais parceiro e colaborador e menos confrontacionista” (ANTUNES, 2018, p. 

104) 

De um modo geral, a conjuntura de consolidação do Toyotismo/regime de acumulação 

flexível, também foi marcada pelo crescente desemprego estrutural, em que ocorreu uma 

redução do operariado industrial e fabril (ANTUNES, 2015) impactando de inúmeras formas 

a classe que vive do trabalho, estando de certa forma, ligado ao processo de crise dos 

sindicatos36. 

A breve exposição das relações sociais de produção da classe trabalhadora no advento 

da expansão do modelo Toyotista, marcada pela precarização e pelos inúmeros modos de 

informalidade do trabalho são características de um período. Em síntese segundo Antunes 

(2018, p. 156)  

[...] se no século XX presenciamos a vigência da era da degradação do trabalho, na 

transição para o século XXI passamos a estar diante de novas modalidades e modos 
de ser da precarização, da qual a terceirização tem sido um de seus elementos mais 

decisivos.  

 

O regime de acumulação flexível, ou Toytismo, aqui brevemente apresentado, como 

padrão de reestruturação produtiva em busca de produtividade a partir do controle de tempo e 

da mão de obra, não deve ser entendido como um modelo homogêneo e predominantemente 

semelhante entre os países centrais e periféricos do modo de produção capitalista. Porém, seus 

elementos centrais, segundo Antunes (2015, p. 46), podem ser definidos pelos seguintes 

processos: “kanbam, just in time, flexibilização, terceirização, subcontratação, CCQ, controle 

                                                             
36 Sobre a crise dos sindicatos, Ricardo Antunes em Adeus ao Trabalho? (publicado originalmente em 1995) nos 

fornece um ótimo quadro analítico sobre a temática, tanto em escala global, quanto no caso brasileiro.  
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de qualidade total, eliminação do desperdício, ‘gerência participativa’, sindicalismo” e a 

precarização do trabalho.  

 Com os devidos cuidados teóricos e históricos, entende-se que a reorganização da 

produção na lógica da flexibilização Toyotista gerou imenso impacto para as relações 

político-econômicas, que fortaleceu novas formas de precarização e vem contribuindo para a 

absorção da cultura industrial pela educação escolar, que implementa procedimentos com 

base nesta lógica (“currículo flexível”, controle de qualidade, metas, gerência/gestão escolar). 

Dado um panorama geral da conjuntura de ascensão do regime de acumulação flexível 

como articulação do capital na reestruturação produtiva, bem como do modelo Toyotista 

expandido para o ocidente como novas relações sociais de produção e de gestão da força de 

trabalho, parte-se deste pano de fundo para a compressão da ascensão da contrarreforma 

neoliberal no Brasil como a forma específica de reestruturação produtiva que resultou 

inúmeras mudanças nas relações político-culturais da sociedade civil, bem como na reforma 

do aparelho do Estado.  

  

II. 4. A reestruturação produtiva sob gerência da contrarreforma neoliberal  

 

A conjuntura histórica-social brasileira de reestruturação produtiva apresenta 

diferenças substanciais comparada com as mudanças ocorridas no plano de acumulação das 

nações de capitalismo central.  

Com os devidos cuidados teóricos e metodológicos em relação à análise do caso 

brasileiro, e sem a pretensão de esgotar a temática, mas de apresentar a conjuntura de 

mudanças ocorridas nas relações de produção e político-cultural nacional em que a reforma do 

aparelho do Estado é empreendida. Também debruçaremos aos ataques à classe trabalhadora, 

principalmente a partir da ideia de que o nosso país não passou por um período histórico-

político de welfare state, mas que vigorou, em seu plano econômico de desenvolvimento 

dependente as relações socioculturais do regime de acumulação fordista/taylorista.  

As políticas neoliberais, como manifestações político-econômicas presentes 

principalmente nos planos e nas ações de governos de liberais-conservadores do centro do 

capitalismo, se manifestaram historicamente a partir, principalmente da década de 1970, 

sendo exemplos para a consolidação do receituário neoliberal nos países periféricos anos mais 

tarde.  

Com movimentos históricos dialéticos em que a linearidade acumulativa de 

acontecimentos não passa de um esquema simplista de compreensão dos processos históricos, 
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um dos casos mais exemplares de política neoliberal implementada em uma nação ocorreu 

num país pertencente ao hemisfério sul do globo, o Chile. O exemplo chileno, em que 

general-chefe do exército Augusto José Ramón Pinochet (1915 – 2006) orquestrou um golpe 

militar com contribuições diretas dos Estados Unidos da América, derrubando o governo de 

Salvador Allende em 1973, serviu, para além de golpear um governo progressista eleito 

democraticamente, implementar uma agenda de políticas voltadas para a liberalização e 

desregulamentação econômica do Chile.  

A ditadura civil-militar de Pinochet, no poder entre 11 de setembro de 1973 a março 

de 1990, foi marcada por violações dos direitos humanos, repressão severa aos movimentos 

sociais, perseguição aos docentes universitários e aos da educação básica, ataques aos 

serviços públicos gratuitos e inúmeros casos de corrupção e tortura.  

Juntamente com um aparato de repressão articulado e extremamente potente, a 

ditadura chilena no plano político-econômico teve forte influência de Milton Friedman da 

Escola de Chicago. Baseado nas teses e teorias liberais desta escola, a conjuntura histórica 

chilena foi marcada pela efetivação das inúmeras privatizações, em que ocorreram 

transferências do patrimônio publico escolar para as mãos do setor privado, bem como grande 

parte da administração e organização do setor de saúde e de previdência social também 

passaram pelo processo de privatização.  

O governo de Pinochet como um precursor na estruturação do receituário neoliberal de 

privatização dos serviços públicos e ataques aos direitos da classe trabalhadora adquiridos 

historicamente pelas lutas, contribui para marcar um período em que o capital se articulava 

por meio da reestruturação produtiva a buscar a superação da crise orgânica da queda da taxa 

de lucro.  

O caso do Reino Unido é outro exemplo emblemático do neoliberalismo como política 

econômico-social. Encabeçando o Partido Conservador britânico, Margaret Hilda Thatcher 

(1925 – 2013) foi eleita Primeira-Ministra nas eleições vencidas em 1979 sobre o então 

primeiro-ministro Leonard James Callaglan37 (1912-2005) do Partido Trabalhista que 

concorria à reeleição.  

 Sendo a primeira mulher a ocupar este cargo, o período em que Thatcher ficou no 

poder ficou conhecido historicamente como thatcherismo, exercendo seu mandato de maio de 

1979 a novembro de 1990. Margaret Thatcher venceu também as eleições de 1983 e 1987, 

                                                             
37 Leonard Callaglan foi Primeiro-Ministro do Reino Unido de 1976 a 1979 pelo Partido Trabalhista.  
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sendo somente demitida em 1990 por instabilidades políticas e atritos internos no Partido 

Conservador britânico. 

Com forte inspiração  no economista austríaco Friedrich Hayek (1899 – 1992), 

vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 1974, que difundiu um conjunto ideológico de 

teorias e teses conservadoras, pautadas na redução da intervenção do Estado na economia, na 

liberdade de mercado (livre-mercado), na concepção de homem como “possessivo, 

competitivo e calculista” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 238) e numa concepção de sociedade 

num aspecto privado em que a “ideia da natural e necessária desigualdade entre os homens” 

(NETTO e BRAZ, 2012, p. 238) eram essenciais para o desenvolvimento das nações. 

Foi Margaret Thatcher que impôs uma nova agenda política que atacava a classe 

trabalhadora e o Estado de Bem Estar Social em crise na Inglaterra. Este período, conhecido 

como tcherismo, foi marcado pela manifestação da ascensão dos preceitos da ideologia 

neoliberal e difundiu as formulações de Hayek foi marcado pelas privatizações das empresas 

estatais, pela forte repressão e ataque aos movimentos sindicais, pela redução do capital 

produtivo estatal (ANTUNES, 2009), com a desregulamentação e flexibilização dos contratos 

de trabalho e pelo advento de “uma ‘nova cultura empresarial’, marcada pela proliferação de 

conceitos e práticas como Busines school, Human Resource Management (HRM), Total 

Quality Management (TQM), Employee Involvement (EI) e Empowerment” (ANTUNES, 

2009, p. 68-69). 

Outro importante exemplo de política governamental que consolidou o receituário 

neoliberal foi o governo de Ronald Wilson Reagan (1911-2004) do Partido Republicano que 

teve como vice-presidente George H. W. Bush no período de janeiro de 1981 a janeiro de 

1989, sendo reeleito em 1984. 

O governo de Ronald Reagan que foi também governador da Califórnia entre 1967 a 

1976, pode ser caracterizado a partir da articulação política em prol da recuperação 

econômica para sanar os problemas inflacionários e da crise, principalmente a partir das 

desregulamentações, cortes de determinados impostos, pela defesa do livre mercado e do 

laissez-faire. Segundo Laval (2019), o neoliberalismo implementado pelo governo Reagan 

também teve forte inspiração nas propostas econômicas de Milton Friedman, em que se 

destacou o favorecimento do setor privado de educação que teria seu financiamento de forma 

pública, assim as escolas privadas “estariam habilitadas a receber o mesmo tipo de ajuda do 

Estado que as escolas públicas” (LAVAL, 2019, p. 111).  

Com uma nítida política voltada para o setor privado, em que parcerias e concessões 

eram realizadas em prol da passagem da gestão de certos setores públicos para entidades 
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privadas, além do processo de financiamento de escolas privadas vindas dos cofres públicos, 

segundo Laval (2019, P. 111) Regan em 1983, com forte inspiração em Friedman “propôs 

uma legislação que estabelecia um sistema de vales (os vouchers) que permitiria aos alunos 

desfavorecidos inscrever-se na escola de sua escolha”.  

De forma geral, os governos que implementaram a ideologia neoliberal nas políticas 

públicas e na própria constituição do Estado, contém particularidades envolvendo a 

mercantilização da educação geraram bons debates e investigações criteriosas. Com suas 

diferenças temporais, históricas e de grau de desenvolvimento das forças produtivas, podemos 

entender que a opção pelas políticas neoliberais se articulam numa determinada conjuntura de 

reestruturação produtiva em que a busca pela superação da crise orgânica da queda da taxa de 

lucro, principalmente com a contrarreforma do Estado, em que este deve diminuir seus gastos, 

seus serviços públicos e sua intervenção na economia.  

Segundo Netto e Braz (2012, p. 239), a ideologia neoliberal pode ser entendida a partir 

das políticas de privatização e proclamação de um “Estado mínimo para o trabalho e máximo 

para o capital”. Isto é, o neoliberalismo faz uma dura crítica aos investimentos, intervenções e 

proteções oferecidas pelo Estado à classe trabalhadora, no estilo do welfare state, defendendo 

que este ente deve se reorganizar em prol de uma maior proteção e desenvolvimento das 

relações de produção voltadas para a produtividade do capital, numa lógica de tudo para o 

capital e quase nada para a classe que vive do trabalho.  

Neste processo de reorganização do Estado, num nítido projeto de contrarreforma, a 

privatização é um dos mecanismos para atender as necessidades do capital, assim, o que 

vemos é que  

[...] o grande capital impôs ‘reformas’ que retiraram do controle estatal empresas e 

serviços – trata-se do processo de privatização, mediante o qual o Estado entregou 
ao grande capital, para exploração privada e lucrativa, complexos industriais inteiros 

(siderurgia, indústria naval e automotiva, petroquímica) e serviços de primeira 

importância (distribuição de energia, transportes, telecomunicações, saneamento 

básico, bancos e seguros) (NETTO e BRAZ, 2012, p. 240). 

 

 

A transferência de serviços públicos estatais para a esfera mercantil é uma das 

bandeiras centrais do neoliberalismo, numa constante tentativa de transformar a educação 

pública, a saúde pública e a seguridade social em mercadorias comercializadas. Mesmo sendo 

um processo contínuo em que a esfera privada se expande em determinados setores públicos, 

por meios de contratos, parcerias e concessões, o que vemos até aqui é a resistência existente 

da classe trabalhadora organizada e dos movimentos sociais pela não retirada de direitos e 

pela expansão destes.  
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CAPÍTULO III - AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS E A MERCANTILIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

 

III. 1. O caso brasileiro de contrarreforma neoliberal  

 

Tendo dado brevemente alguns exemplos de políticas socioeconômicas neoliberais 

que se difundiram no contexto de reestruturação produtiva na busca por produtividade e para 

reverter o quadro da queda da taxa de lucro. Compreende-se que a reestruturação produtiva no 

Brasil, como uma resposta a crise de acumulação de capital, bem como ao próprio quadro de 

crise econômica e político-social experimentado na década de 1970 e principalmente na 

década de 1980 com o fim da ditadura empresarial-militar foi regida pelos preceitos do 

regime de acumulação flexível “sob condução neoliberal” (ANTUNES, 2018, p. 187). 

O neoliberalismo como uma reação burguesa à crise das taxas de lucros das décadas 

anteriores, bem como uma resposta à crise fiscal e do Estado como apontamos de forma geral 

no item II.3 ocorre dentro de suas especificidades e em diferentes momentos no campo 

econômico da produção. Principalmente com o processo de desindustrialização e com o 

crescente setor de serviços e da informalidade, bem como no campo ideológico e cultural com 

a ascensão do pós-modernismo, o neoliberalismo nacional apresenta importantes fundamentos 

a serem debatidos.  

Behring (2008) em seu livro intitulado Brasil em contrarreforma: desestruturação do 

Estado e perda de direitos, nos fornece uma ótima análise acerca da restruturação produtiva 

no brasil sob condução neoliberal. Segundo a autora as mudanças no mundo da produção 

vindas da reação burguesa e do capital para aumentar a produtividade e a taxa de lucro 

(reverter a crise orgânica), empreendeu um novo padrão tecnológico com novas formas de 

gerir a mão de obra, bem como de precarização. Esse novo padrão de produção em que a 

revolução microeletrônica estabeleceu-se como central na modificação da estrutura de 

acumulação, é a já apresentada produção flexível, ou regime de acumulação flexível. 

Segundo Behring (2008, p. 64) o neoliberalismo representa um “desresponsabilização 

e desfinanciamento da proteção social pelo Estado”, ou seja, é o que Netto e Braz (2012) 

apontaram como Estado máximo para o capital e mínimo para a classe que vive do trabalho.  

A ofensiva organizativa da burguesia seguindo a tendência mundial (BEHRING, 

2008), que se deparou com um quadro crítico de crise fiscal, inflação galopante e crise de 

acumulação de capitais na década de 1980, buscou no ajuste neoliberal a saída para tal 

conjuntura de estagnação e recessão econômica (LAMOSA, 2016). 
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O ajuste neoliberal em que parte da burguesia nacional faz opção pela superação da 

crise, veio do receituário elaborado pelos organismos multilaterais, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM). Essas instituições apresentam segundo Lima 

(2002), uma série de medidas e programas para a reorganização macroeconômica dos países 

emergentes da América Latina que estavam com dificuldades de se desenvolverem por conta 

da crise estrutural.  

Em síntese, o receituário neoliberal recomendado aos países em desenvolvimento foi 

materializado pelo Consenso de Washington em 1989, que definiu medidas a serem 

implementadas como políticas econômicas. Dessa forma, foi definido que os países 

emergentes deveriam realizar ajustes estruturais com cortes nos gastos públicos, reforma 

tributária, controle fiscal, livre comércio com a eliminação de barreiras alfandegárias, abertura 

econômica para a entrada de capitais estrangeiros, diminuição da intervenção do Estado no 

mercado interno e privatizações dos serviços públicos (LAMOSA, 2016).  

A introdução do ideário neoliberal no cenário nacional de certo modo tem sua maior 

expressão com as articulações entorno da candidatura de Fernando Collor de Mello, que foi 

eleito pelo voto direto em 1989 pelo Partido da Reconstrução Nacional (PRN), e exerceu o 

cargo de presidente de março de 1990 até dezembro de 1992. Sem força política e marcado 

por intensos problemas em seu governo, principalmente no plano econômico, Collor não se 

sustentou no poder, sofrendo um processo de impeachment, assumindo o vice-presidente 

Itamar Franco. 

O governo de Fernando Collor, atendendo em um certo momento os interesses de 

parte do setor burguês nacional e com um discurso ideologicamente neoliberal, não se 

consolidou como uma opção efetiva e viável perante parte do empresariado e das próprias 

siglas e organizações partidárias que hora apoiavam Collor e estavam vinculados à lógica do 

capital. 

Se o ideário neoliberal tem sua introdução com o que Fernando Collor representava, 

foi com Fernando Henrique Cardoso (FHC) do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB), eleito presidente em 1994, que o ajuste neoliberal se consolidou, estruturou uma 

cultura privatista, de gerenciamento privado de serviços públicos e efetivou uma reforma do 

aparelho do Estado seguindo o Consenso de Washington e as recomendações dos organismos 

multilaterais (FMI, BM). 

A aliança do PSDB com o Partido da Frente Liberal (PFL) e com o Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), representou o agrupamento de forças políticas e frações empresariais que 

formaram um forte bloco ligado aos preceitos neoliberais com a intenção de implementar um 
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rearranjo organizacional vinculado à reforma do aparelho do Estado e às privatizações na 

construção de saídas para a crise fiscal e cambial vindas do desequilíbrio econômico mundial 

(crise estrutural do capital). 

Com um discurso e políticas públicas voltadas para os cortes de gastos públicos para 

determinados setores, com o controle fiscal e as tentativas de reforma tributária, o governo de 

FHC se articulou na flexibilização da legislação trabalhista bem como proporcionou um 

ambiente favorável para que levassem as “empresas à flexibilização das relações de trabalho, 

da jornada, da remuneração, reintroduzindo novas relações e formas de trabalho que 

frequentemente assumem feição informal” (ANTUNES, 2018, p. 156). 

Segundo Antunes (2018, p. 156), a constituição do regime de acumulação flexível no 

Brasil, sob gerência do neoliberalismo, levou o país a compor a nova divisão internacional do 

trabalho que se refez com a reestruturação produtiva num nítido processo em que o capital 

visava criar as bases da recuperação do “ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, repor seu 

projeto de hegemonia”.  

Com a lógica de financeirização da economia e fortalecendo “novas formas de gestão 

do capital” na linha da acumulação flexível, as políticas neoliberais difundidas na década de 

1990 ficaram marcadas pela acentuada propagação das desregulamentações das relações de 

trabalho, com o aumento das terceirizações, da informalidade e da superexploração da força 

de trabalho. 

   Na conjuntura de consolidação de políticas públicas de cunho neoliberal sendo um 

grande marco nesse período, e parte central no entendimento do neoliberalismo brasileiro, 

bem como das mudanças ocorridas no interior do Estado, o “Plano Diretor de Reforma do 

Aparelho do Estado” (PDRAE) pode ser considerado o projeto que mais representa a 

concepção política do momento.  

Elaborado pelo então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE), Luis Carlos Bresser Pereira, a Reforma do Aparelho do Estado contou com a 

participação dos membros da Câmara da Reforma do Estado38, sendo aprovado em setembro 

de 1995. Preparada para ‘modernizar’ e aumentar a ‘eficiência’ da administração Estatal 

Pública em nítida resposta à crise econômica e fiscal, o PDRAE sintetiza o discurso de setores 

vinculados à demanda neoliberal, tendo como eixo a profusão da ideia de uma “reforma 

                                                             
38 A Câmara da Reforma do Estado como um órgão interministerial era composta pelo Ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, pelo Ministro do Trabalho Paulo Piava, pelo então Ministro do Planejamento e Orçamento, José 

Serra e por Clóvis Carvalho, Ministro Chefe da Casa Civil. 



76 
 

gerencial voltada para o controle dos resultados e baseada na descentralização, visando 

qualidade e produtividade no serviço público” (BERHING, 2008, p. 177). 

A Câmara da Reforma do Estado, como um importante órgão, foi criado pelo decreto 

número 1526 de 20 de junho de 1995 para organizar, formular e definir as políticas, 

programas e diretrizes para a política de Reforma do Estado. Presidida pelo ministro de estado 

e chefe da Casa Civil da Presidência da República, a Câmara da Reforma do Estado composto 

por importantes políticos e intelectuais orgânicos, desempenhou um papel central no debate e 

na formulação dos preceitos de reforma baseado na administração gerencial.  

Por meio do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) de 1995, as 

diretrizes de reorganização dos serviços públicos do Estado estavam sendo implementadas no 

viés da Administração Gerencial ou lógica empresarial de gestão, marcada pela 

descentralização e pelo ‘gerencialismo’ na oferta dos serviços públicos, em que era necessário 

assegurar a diminuição dos “gastos públicos”. 

Com o objetivo de criar limites para a ação do Estado e com o intuito de direcionar os 

serviços não-exclusivos para a propriedade publica não-estatal, o PDRAE propunha a 

flexibilização das relações de trabalho e novas regras de aposentadoria do funcionalismo 

público, constituindo assim uma política neoliberal de ataque aos serviços públicos. 

Como um modelo e referência de reforma administrativa, o PDRAE deve ser 

entendido como um nítido movimento dos “reformadores” com apoio político e empresarial, 

em que o Estado, contribuindo para a recuperação dos patamares de acúmulo de capitais, 

passasse, segundo Antunes (2018, p. 153) a “desempenhar cada vez mais um papel de gestor 

dos negócios da burguesia financeira, cujos governos, em sua imensa maioria, pautam-se pela 

desregulamentação dos mercados, principalmente o financeiro e o de trabalho”. 

Segundo Behring (2008, p. 178) o Plano Diretor deve ser entendido para além de uma 

reforma administrativa, mas como um processo que gerou além de “uma revisão do conceito 

de Estado e uma refundação da relação Estado-sociedade”, um ambiente propício para 

maiores manifestações de parcerias público-privadas. 

Na busca pela construção de um consenso, rompendo com as possíveis resistências 

mais enfáticas, o governo FHC mobilizou-se para criar um ambiente propício para a aceitação 

dos fundamentos contidos no Plano. Com a participação de variados intelectuais e gestores 

públicos, o “debate com baixo componente crítico” (BEHRING, 2008, p. 183), foi realizado 

por meio de publicações de livros, artigos nos principais jornais, com a organização de 

seminários e conferências em fóruns nacionais (SILVA JR, SGUISSARDI, 2001, p. 29), o 
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que contou com a forte intervenção midiática no processo de criação de familiaridade com o 

assunto.  

Segundo o PDRAE, a crise verificada na segunda metade da década de 1980 tinha 

origem na década anterior e estava entrelaçada ao contexto mundial de crise do ‘Estado de 

Bem Estar Social’. No contexto global, com a redução nas taxas de crescimento econômico 

dos países desenvolvidos e da periferia do capitalismo, os formuladores da Reforma do 

Aparelho do Estado definiam a crise da seguinte maneira:  

(1) uma crise fiscal, caracterizada pela crescente perda do crédito por parte do 

Estado e pela poupança pública que se torna negativa; (2) como o esgotamento da 
estratégia estatizante de intervenção do estado, a qual se reveste de várias formas: o 

Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia de substituição de 

importações no terceiro mundo, e o estatismo nos países comunistas; e (3) como a 

superação da forma de administrar o Estado, isto é, a superação da administração 

pública burocrática. (BRASIL, 1995, p. 15). 

 

Considerando a crise brasileira como crise fiscal e de inflação, vinda do modelo de 

desenvolvimento adotada, no qual Estado detinha um forte papel no setor produtivo, e 

gerando crescente descontrole fiscal, o Plano considerava que a instabilidade e estagnação 

econômicas vivenciadas derivavam da “crise do Estado, que não soubera processar de forma 

adequada a sobrecarga de demandas a ele dirigidas” (BRASIL, 1995, p. 14).  

Sobrecarregado, principalmente na área social (saúde, educação e seguridade), 

centralizando funções e com excesso de normas, que contribuíam diretamente para o 

descontrole fiscal, o déficit e impactando as taxas de crescimento econômico (BRASIL, 

1995), o Plano Diretor considerava a urgência da reforma do Estado como um mecanismo 

para gerar as bases de consolidação da estabilização econômica, assegurando uma conjuntura 

favorável para o crescimento socioeconômico brasileiro (BRASIL, 1995). 

Com o viés de dar ao Estado um caráter de ação reguladora voltado para a economia 

de mercado, o Plano estabelecia as diretrizes para a reforma da administração pública 

brasileira, pautadas em bases modernas e racionais, implementando uma administração 

“gerencial” inspirada nos conceitos modernos de administração empresarial e eficiência, com 

ênfase na qualidade, produtividade, profissionalização dos servidores públicos e tendo como 

foco o controle de resultados e a descentralização. 

Segundo a apresentação do documento feito por Fernando Henrique Cardoso, os 

diagnósticos e análises apresentados no Plano diretor “serviram de base para as propostas de 

Emenda Constitucional que o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional para as 

reformas nas áreas administrativa e previdenciária” (BRASIL, 1995, p. 10). 
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Identificando três formas de administração pública – administração publica 

patrimonialista, administração pública burocrática e administração pública gerencial-, o Plano 

Diretor apontava que a necessidade de uma reforma no Estado era de grande urgência, visto 

que era necessário a superação do quadro de crise que permanecia na nação brasileira.  

Com os apontamentos sobre a estrutura problemática do Estado brasileiro, que 

historicamente apresentou os fundamentos da administração patrimonialista e burocrática, o 

Plano considerava que alguns pontos da opção burocrática eram importantes e necessárias, 

porém não carregava em si uma linha de eficiência, produtividade e racionalização dos 

serviços estatais prestados. Com apontamentos diretos sobre a superação da crise do Estado, 

bem como das formas de administração “atrasadas”, a forma “gerencial” foi apresentada e 

defendida com a ideal na conjuntura enfrentada. 

Pautada na concepção do “cidadão como contribuinte de impostos e como cliente de 

seus serviços” (BRASIL, 1995, P. 23), a estrutura organizacional do Estado deveria passar por 

uma reestruturação, a qual acompanhava as experiências das nações desenvolvidas, em que 

seu papel fosse redefinido, deixando de ser “o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social pela via da produção de bens e serviço” (BRASIL, 1995, p. 17), passando 

a ter a função de regulador, isto é, os serviços ora executados e prestados pelo Estado 

passariam para as mãos de outros agentes da sociedade, e esse somente promoveria e regularia 

seu funcionamento.  

A reforma proposta, com forte caráter gerencial, tem como centralidade, em relação a 

administração pública, a flexibilização da estabilidade, a utilização de regimes jurídicos 

diferenciados para com os servidores, bem como as aposentadorias com idade mínima elevada 

proporcionais ao tempo de contribuição (BRASIL, 1995), seguindo com nitidez a cartilha de 

flexibilização das relações de trabalho difundidas pelo regime de acumulação 

flexível/reestruturação produtiva.   

Na defesa de reformas pautadas na administração “gerencial”, com forte inspiração 

nos modelos empresariais de gerência, o PDRAE defendia algumas medidas essenciais para o 

Estado pautado no  

(1) ajustamento fiscal duradouro; (2) reformas econômicas orientadas para o 

mercado, que acompanhadas de uma política industrial e tecnológica, garantam a 

concorrência interna e criem as condições para o enfrentamento da competição 
internacional; (3) a reforma da previdência social; (4) a inovação dos instrumentos 

de política social, proporcionando maior abrangência e promovendo melhor 

qualidade para os serviços sociais; e (5) a reforma do aparelho do Estado, com vistas 

a aumentar sua “governança”, ou seja, sua capacidade de implementar de forma 

eficiente políticas públicas (BRASIL, 1995, p. 16). 
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Orientados pelos preceitos neoliberais mais grosseiros, mesmo tecendo rasas críticas 

ao neoliberalismo vigente nos países que escolheram esse tipo de política na conjuntura de 

reestruturação produtiva, o Plano Diretor seguia a lógica das reformas em prol do mercado, 

com nítidos ataques aos trabalhadores do setor público, à previdência social e à própria 

organização do Estado no tange a questão da prestação de serviços públicos e gratuitos.  

Se a indicação de que era necessário reformar o Estado a partir da implementação da 

administração pública gerencial, o PDRAE teve como foco a reforma do Aparelho do Estado, 

que segundo o documento era composto por quatro setores (núcleo estratégico, atividades 

exclusivas, serviços não-exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado). Eram 

esses setores que deveriam passar por reformulações (BRASIL 1995). 

Com foco na reforma do setor dos serviços não-estatais, aquele que abrange os 

serviços de saúde e educação, “as universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os 

museus” (BRASIL, 1995, p. 53), o Plano Diretor tinha como objetivo a transferências desses 

serviços para o setor público não-estatal  

[...] através de um programa de ‘publicização’, transformando as atuais fundações 

públicas em organizações sociais, ou seja, em entidades de direito privado, sem fins 

lucrativos, que tenham autorização específica do Poder Legislativo para celebrar 
contrato de gestão com o Poder Executivo e assim ter direito a dotação orçamentaria 

(BRASIL 1995, p. 58).   

 

A forte inclinação para a transferência dos serviços educacionais e de saúde para a 

iniciativa privada era o cerne do documento, que utilizando a nomenclatura “publicização” 

escondia o caráter privatista da proposta, delegando importantes funções às organizações da 

sociedade civil que emergiam.  

Nesse contexto de difusão dos ‘princípios e da gestão empresarial’ para o Estado e 

para a sociedade, em que, segundo Freitas (2018, p.49), há uma “concepção de organização 

social que tem por base a privatização dos espaços institucionais do Estado”, as políticas 

públicas educacionais na lógica neoliberal vão sendo desenvolvidas na perspectiva da oferta 

de “serviços públicos não-estatais”39, com grande participação de entidades empresariais e das 

organizações da sociedade civil, que realizam parcerias público-privadas na execução de 

variadas atividades nas escolas básicas da rede pública.  

 Para além das modificações no aparelho do Estado, em que este vai ganhando traços 

mais agudos do ethos gerencial, observa-se que nesse contexto, novas relações empregatícias 

                                                             
39 Pautada dentro da lógica da Reforma do Aparelho do Estado, os serviços públicos não-estatais se materializam 

principalmente com a Lei n. 9.637 de 15 de maio de 1998, que dispõe sobre o Programa Nacional de 

Publicização que transfere a gestão de bens e serviços públicos para organizações da sociedade civil, mais 

conhecidas como ‘organizações sociais’.  
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se impulsionam, pautadas na flexibilização do trabalhador, na expropriação de direitos, na 

intensificação das jornadas de trabalho e na precarização, características daquilo que Fontes 

(2017) nomeia de uberização das relações de trabalho.  

Um dos princípios das políticas neoliberais aplicadas em países de capitalismo 

dependente se apoia na premissa de que o Estado ‘reformado’ oferece serviços ‘públicos não-

estatais’ de ‘qualidade’ por meio de uma organização administrativa mais flexível e 

“eficiente”, com base em relações ajustáveis às demandas do mercado. Isso se realiza com as 

transformações no processo de produção e no trabalho que contribuem diretamente para a 

efetivação dos diretos trabalhistas mínimos e com uma produtividade ‘estatal’ de maior 

‘eficácia’ aos interesses das grandes corporações. 

Nesse complexo contexto emergido principalmente a partir da década de 1990, a área 

da educação pública vem passando por um processo de reconfiguração crescente, pautado na 

operacionalização dos processos de gestão dos espaços escolares, que se estruturam em 

muitos casos, a partir dos modelos de parcerias público-privadas inspirados nos casos 

estadunidenses40. Por meio de uma reorganização administrativa, esses modelos intensificam 

o trabalho docente e implementam uma lógica gerencial (SILVA JR; SGUISSARD, 2001) nas 

escolas básicas do país. 

É necessário analisar a expansão e o funcionamento das parcerias público-privadas 

(PPPs), o chamado “terceiro setor” (sociedade civil)41, como é o caso das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)42, que sistematizam formas de gerenciamento 

na administração de serviços públicos, verificando assim, como a associação de escolas 

públicas com entidades privadas, captam recursos financeiros do fundo público e estruturam a 

implementação de métodos para “otimizar” os resultados quantitativos, a racionalização dos 

investimentos e custos, reforçando uma lógica de mercantilização da educação e precarização  

do trabalho docente. 

A proliferação de políticas organizacionais e administrativas de cunho gerencial na 

área da educação pública possui a finalidade, segundo os idealistas dessa proposta, de gerar 

mais “eficiência”, “competitividade” e uma formação segundo as demandas do mercado 

globalizado. Um dos marcos iniciais da questão da administração gerencial vindos da lógica 

empresarial da Reforma do Aparelho do Estado é a Lei n° 9.637/1998, mais conhecida como 

                                                             
40 Os casos estadunidenses de parcerias público-privadas ficaram conhecidos como escolas charters. E 

desenvolvem a gestão privada de escolas públicas através de organizações privadas de caráter público com ou 

sem fins lucrativos (GAWRYSZEWSKI; MOTTA; PUTZKE, 2017). 
41 MORAIS, H. M.M et Alt. Organizações Sociais da Saúde: uma expressão fenomênica da privatização da 

saúde no Brasil. Cad. Saúde Pública, 2018.  
42 Ver: Nota 3. 
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Lei das Organizações Sociais, sancionada por Fernando Henrique Cardoso, e a Lei n° 

9.790/1999 sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).  

Essa nova prática institucional ficou conhecida como “publicização”, e foi definida 

por Bresser-Pereira43 (1999, p. 60) como a forma de “transformar uma organização estatal em 

uma organização de direito privado, mas pública não-estatal”, delegando assim funções de 

controle e organização às entidades privadas de gerenciamento de serviços “não-exclusivos do 

Estado” (SILVA JR; SGUISSARD, 2001). 

É nesse complexo cenário de emergência de organizações da sociedade civil no âmbito 

da organização e execução de atividades públicas, que nosso trabalho buscará compreender os 

impactos que essas instituições geram para a escola pública, tanto no âmbito das novas 

relações empregatícias precarizadas44, quanto na gestão de ethos empresarial de escolas 

públicas. 

 

III. 2. A subsunção da educação ao empresariado e a ascensão dos aparelhos privados de 

hegemonia da sociedade organizada 

 

No que tange a reestruturação produtiva brasileira, em que preceitos de terceirização e 

flexibilização do regime de acumulação flexível foram implementados com a reforma do 

aparelho do estado, observa-se que o processo de subsunção da educação ao empresariado 

pode ser compreendido como a “forma mais eficiente que o capital encontrou para maximizar 

seu controle sobre o processo educativo, determinando seu conteúdo e forma” (MOTTA e 

ANDRADE, 2020, p. 79). O seu alicerçamento ocorre com a reestruturação produtiva do 

capital no Brasil “sob condução neoliberal” (ANTUNES, 2018, p. 187), que foi marcada pela 

necessidade dos cortes de gastos públicos para conter a crise cambial e fiscal produzidos pelo 

desiquilíbrio econômico em nível mundial, bem como para acelerar o acúmulo de capitais.  

Partimos dos conhecimentos acumulados por meio das análises de que o 

empresariado nacional vem intervindo nas políticas públicas, tanto na elaboração de 

projetos, quanto na execução destes, por meio de suas organizações da sociedade civil que 

assumem na maioria das vezes a “aparência de ‘movimento social progressista1’” (MOTTA 

e ANDRADE, 2020, p. 65), buscando institucionalização da responsabilidade social. Estes 

                                                             
43 Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) de Fernando Henrique Cardoso.  
44 Em relação ao conceito de relações empregatícias precarizada ver Antunes (2018). 
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são tipos de fundações e entidades empresariais de direito privado “sem fins lucrativos”, 

presentes em setores educacionais e em áreas diversas de serviços sociais. 

Responsáveis muitas vezes pelo desmonte de organizações populares contra-

hegemônicas, por fomentar a atuação de parcela da burguesia sobre as atividades sociais 

(educação, cultura, centro de pesquisas, museus) e sendo também um mecanismo para 

“assegurar novos setores de atividade capitalista que precisavam gerenciar força de trabalho 

desprovida de direitos” (FONTES, 2010, p. 264), esses aparelhos privados de hegemonia do 

empresariado nacional vem se expandido num cenário fértil. 

Segundo Motta e Andrade (2020) a consolidação do protagonismo dos aparelhos 

privados de hegemonia empresarial na educação básica ocorre com a complexificação da 

sociedade civil em meio ao neoliberalismo de 1990, em que a contrarreforma do Estado criou 

um campo fértil para a “regulamentação de entidades sociais privadas de interesse público e 

das parcerias público-privadas” (MOTTA e ANDRADE, 2020, p. 80). Esse processo 

histórico-político teve forte orientação do princípio da educação “pública não-estatal” 

presente principalmente nos fundamentos elaborados pelo PDRAE. 

O neoliberalismo, como política para inserir o Brasil numa nova divisão internacional 

do trabalho e para organizar a reestruturação produtiva, visava, como aponta Antunes (2018, 

p. 186), a “financeirização ainda maior da economia, a livre circulação dos capitais, a 

privatização do setor produtivo estatal, a flexibilização da legislação trabalhista” e a 

“radicalização da política de cortes de gastos sociais” (BOITO JR. 1999, p. 12). 

Nesse contexto, caracterizado também pelo acelerado processo de constituição do 

regime de acumulação flexível, em resposta à crise do regime de acumulação fordista, o 

capital se articulou “visando recuperar seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, repor seu 

projeto de hegemonia” (ANTUNES, 2018, p. 156), que estava sendo enfrentado pelas forças 

sociais, deflagrando transformações na produção econômica e nas instituições públicas, que 

foram absorvendo princípios da gestão organizacional, voltadas para as demandas 

mercadológicas (ANTUNES, 2018). 

O cenário de ampliação das políticas neoliberais a partir da década de 1990 é 

caracterizado pela expansão dos aparelhos privados de hegemonia da sociedade civil 

organizada (FONTES, 2010), por novas relações que vão se estruturando no âmbito do 

público e do privado e, pelas novas relações sociais de trabalho que vão emergindo nessa 

conjuntura política e econômica. A proposta de descentralização do Estado na oferta de 

serviços públicos, retira direitos sociais conquistados pela classe subalternizada e passa, de 

forma acentuada, a participar do processo de “quebrar a consciência de classe dos 
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trabalhadores” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 229) e controlá-la através da precarização, isto é, 

da ampliação e intensificação da jornada de trabalho, de sua desregulamentação e pelas 

relações “sem jornadas pré-fixadas, sem espaço laboral definido, sem remuneração fixa, sem 

direitos, nem mesmo o de organização sindical” ( ANTUNES, 2018, p. 36). 

O neoliberalismo vai se enraizando e acentua uma forte tendência do modo de 

produção capitalista de “mercantilizar todas as atividades humanas, submetendo-as à lógica 

do capital. Com efeito, mediante os “serviços”, tomam caráter de mercadoria o trato da 

educação, da saúde, da cultura, do lazer e os cuidados pessoais” (NETTO e BRAZ, 2012, p. 

214), contribuindo para que o fortalecimento do protagonismo empresarial se manifeste na 

lógica organizacional do Estado, uma vez que esse vai consolidando uma agenda privado-

mercantil em que grupos sociais empresarias possam, no “âmbito dos encaminhamentos de 

políticas públicas da Educação Básica” (GAWRYSZEWKI, MOTTA e PUTZKE, 2017, p. 

729), implementar seu ethos empresarial na transformação da educação em mercadoria. 

Dessa forma, a subsunção da educação ao empresariado manifesta duas questões 

importantes, a consolidação da mercantilização da educação, isto é, como uma mercadoria 

essencial na produção e reprodução social da força de trabalho e a mercadorização da 

educação, como sendo a ampliação de um nicho de mercado com novos produtos a serem 

vendidos (livros didáticos, tecnologias educacionais, apostilas) (MOTTA e ANDRADE, 

2020). 

 

III. 3. O neoliberalismo e a gestão empresarial da educação 

 

A educação como atributo exclusivo e inerente ao ser humano é um contínuo processo 

em que este necessita aprender a ser homem e a produzir de forma coletiva a sua própria 

existência (SAVIANI, 2007). Nesse sentido, tal atributo ocorre a partir de um saber fazer da 

própria atividade/ação humana, em que transforma e modifica a natureza, consequentemente 

sendo transformado e modificado por ela, sendo necessária para esse processo a contínua 

transmissão como parte da produção de sua vida (MARX, 2002; RODRIGUES, 2016).    

Os processos educativos estão presentes em todas as esferas de relações sociais e se 

manifestam de variadas formas, não possuindo um modelo único e padronizado 

(BRANDÃO, 2007), porém, após o advento da Revolução Industrial, há a universalização da 

escola como a instituição oficial a organizar e a socializar a produção de conhecimento 

produzido pela humanidade.   
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A educação escolar com grande relevância social pela sua capacidade de formação 

dos sujeitos, e sendo um espaço em constante disputa, se torna um objeto de extrema 

importância para o processo de reorganização e reforma do Estado.   

No processo de transformações no aparelho do Estado, em que ocorrem 

reconfigurações nos modelos organizacionais e administrativos da prestação de serviços 

públicos, a compreensão da concepção do que é pública e privada como serviço realizado 

pelo Estado, bem como a reordenação de sociedade civil e dos aparelhos hegemonia, devem 

ser mobilizados e entendidos de modo a gerar reflexões em relação tanto à reestruturação do 

Estado, quanto à emersão das políticas públicas em que a sociedade civil organizada se faz 

presente como participante na elaboração e na execução.   

Numa relação complexa que envolve Estado e Sociedade civil, a partir da 

reestruturação dos moldes administrativos estatais baseados nos novos preceitos neoliberais 

de ‘gerencialismo empresarial’ dos serviços públicos, a articulação política social dos 

interesses privatistas e mercantis em torno da educação escolar pública em prol do 

desenvolvimento dos padrões mercadológicos de serviços, se movimenta consolidando a 

lógica da não “[...] diminuição do Estado, mas a diminuição das funções estatais coesivas” 

(NETTO; BRAZ, 2010, p. 227).  

No cenário da consolidação de políticas neoliberais, a desestatização da oferta de 

educação pública ocorre no viés da mercadorização, que se manifesta de variadas formas, por 

meio de privatizações diretas, pelos modelos de parcerias público-privadas, de vouchers, 

pelas consultorias e assessorias empresarias e também pela venda de materiais didáticos e 

sistemas de ensino (BALL e YOUDELL, 2007). Nesse processo, chama-nos atenção pelo 

fato de que entidades da sociedade civil organizada se multiplicam na lógica de atuação 

mercantil-filantrópica (FONTES, 2017) nas redes públicas educacionais, desempenhando 

funções que vão de execução de atividades culturais para o ensino integral, até a 

administração das instituições escolares.   

Com a expansão do neoliberalismo e com a reordenação de novas relações sociais 

baseadas na acumulação flexível, percebe-se o crescimento das entidades da sociedade civil, 

conhecidas muitas vezes como Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Organizações Sociais (OS) e Fundações 

Privadas e Associações sem Fins Lucrativos (FASFILs). Essas vão se expandindo e se 

tornam entidades rentáveis do ponto de vista operacional e ideológico porque efetivam a 

transferência de fundos públicos para a esfera privada na prestação dos serviços educacionais.   
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Faz-se necessário compreender que as entidades da sociedade civil organizada 

voltadas para a educação pública, num nítido viés de “atuação mercantil-filantrópica”, 

carregam o receituário neoliberal de administração do serviço público permeado pelo ethos 

empresarial. Responsabilizando-se pela “gestão” e organização da educação escolar, essas 

instituições se assemelham aos projetos internacionais conhecidos com Charter Schools, ou 

Escolas Charter, cujo modelo de administração se pauta numa parceria entre o poder público 

e entidades privadas adquirindo verba pública para gerir escolas, alcançando resultados 

pautados em avaliações externas impostas que definem a “qualidade” e “eficiência”.   

Esse modelo de administração das instituições escolares, como aponta Freitas (2018), 

é implantado nos Estados Unidos e carrega o lócus da organização empresarial  na 

estruturação da prestação dos serviços educacionais, caracterizando-se assim pelo forte 

caráter mercadológico privatista, a proposta de Charter Schools representa, segundo estudos 

de Sardinha (2013, p. 48) a “[...] institucionalização do protagonismo do setor privado na 

educação pública e a desresponsabilização do Estado pela educação básica”.   

Num perceptível perfil de semelhança organizacional da educação, entre o modelo 

Estadunidense de Charter Schools e as Organizações da Sociedade Civil brasileiras, a 

similaridade da proposta de “gestão compartilhada”, mantém uma conturbada permutação 

entre o processo de financiamento dessas entidades e os critérios de funcionamento, tanto da 

execução das atividades, quanto do recebimento das verbas públicas, viabilizando, dentro de 

um cenário ainda nebuloso a possibilidade de implementações de relações de trabalho e dos 

serviços pautadas na ‘racionalização’ e ‘eficiência’ da gestão e das metodologias 

educacionais, seguindo estritamente a lógica interna das fundações que fazem essa 

administração.   

É importante salientar que a concepção do modelo Charter Schools para a educação 

pública vem sendo defendida no Brasil pela Fundação Itaú-Social, que a partir de seus 

projetos educacionais, vem reforçando o caráter de gerenciamento público-privado das 

escolas, possibilitando a inserção desse modelo na própria constituição das Organizações da 

Sociedade Civil direcionadas para a educação. Nesse sentido, é possível perceber, a partir dos 

estudos que defendem a administração das escolas públicas por entidades de direito privado, 

que esse modelo é viável no Brasil, uma vez que, segundo Dias e Guedes (2010, p. 20)  
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[...] a legislação brasileira permite esse tipo de gestão compartilhada há mais de uma 

década. As Organizações Sociais (OS), entidades do direito privado, foram 

legalmente reconhecidas a partir da Lei 9.637, aprovada em 1998. A principal 

inovação foi a admissão de que as OS, desde que legalmente constituídas, podem 

firmar convênios para exercer atividades típicas do Estado, recebendo para isso 

repasse de recursos públicos em forma de valores orçamentários, material, bens 

imóveis e pessoal.  
  

A lógica vigente de reorganização do Estado pelo viés neoliberal, de administração 

gerencial-empresarial, intensificada com as reformas da década de 1990, viabiliza o processo 

de transformação da prestação de serviços públicos, com a possibilidade de serem ofertadas 

como ‘serviços não-estatais’, sendo uma nítida forma de mercadorização da educação escolar 

pública pelo novo rearranjo do Estado e da Sociedade Civil, que baseados na acumulação 

flexível da reestruturação produtiva, intensifica um contínuo movimento “[...] em busca de 

transformar a educação em mercadoria, de (con)formar trabalhadores em cidadãos 

produtivos, de expropriar o conhecimento daqueles que conduzem o processo educativo[...]” 

(RODRIGUES, 2016, p. 362), possibilitando assim a implementação de um sistema de 

flexibilização dos contratos de trabalho e da própria administração e organização do sistema 

escolar.   

A partir de Fontes (2010) é possível perceber que as Organizações da Sociedade Civil, 

com a institucionalização da responsabilidade social, são tipos de fundações e entidades 

empresariais de direito privado “sem fins lucrativos”, presentes em setores educacionais e em 

áreas diversas de serviços sociais, sendo responsáveis muitas vezes pelo desmonte de 

organizações populares contra-hegemônicas, por fomentar a expansão de parcela da 

burguesia sobre as atividades sociais (educação, cultura, centro de pesquisas, museus) e 

sendo também um mecanismo para “assegurar novos setores de atividade capitalista que 

precisavam gerenciar força de trabalho desprovida de direitos” (FONTES, 2010, p. 264).  

No sentido neoliberal de reforma do Estado, para que esse adquira traços do 

gerencialismo empresarial, as OSCs em expansão são parte de uma política que possibilita a 

implementação do receituário neoliberal para a educação pública. Assim, a partir do 

crescente envolvimento da parcela da sociedade civil na elaboração de políticas públicas, 

bem como na execução dos próprios serviços sociais ofertadas publicamente pelo Estado, 

uma série de pesquisas se debruça na tentativa de compreender as nuanças e as imbricações 

que esse tipo de parceria exerce na educação pública e no trabalho docente. Nesse sentido, 

nosso trabalho busca nas suas limitações, contribuir na produção de conhecimento crítico em 

relação à temática.  
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No processo de desenvolvimento da pesquisa, é de extrema necessidade uma 

delimitação tempo-espacial objetiva e nítida do objeto empírico de investigação, em que a 

teoria se faz em todo o tempo presente e que o fenômeno, para além da sua aparência, não 

seja deslocado da totalidade social, das mediações e das contradições existentes.  Na ação 

investigativa do modo em que sociedade civil se manifesta na educação, a acumulação de 

leitura a partir do referencial bibliográfico45, das análises dos documentos oficiais e dos 

procedimentos metodológicos contribuíram diretamente nas decisões e nos caminhos que 

devemos escolher em relação ao objeto de pesquisa, nos ajudando a ampliar, recortar e 

delimitar com mais precisão os casos empíricos que ocorrem no município do Rio de Janeiro.  

As organizações da Sociedade Civil, disseminadas principalmente a partir da 

reestruturação produtiva e da Reforma do Aparelho do Estado, possuem legislação própria e 

específica, muitas vezes genéricas, e também, com peculiaridades, baseadas sempre na lógica 

da oferta de “serviços públicos não-estatais”. Esses tipos de organizações, baseadas nos 

princípios de parcerias público-privadas se materializam, em um primeiro momento pelas 

Organizações Sociais, que possuem grande inserção na rede pública de saúde municipal e 

estadual, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro46.  

Porém, os casos específicos desse tipo de parceria ocorrem principalmente nas escolas 

estaduais de Goiás47.   

Se em um primeiro momento as organizações da Sociedade Civil se consolidam pelo 

tipo de parceria baseada nas Organizações Sociais, outros tipos de instituições emergem da 

Sociedade Civil para compor esse quadro de oferta de “serviços públicos não-estatais”. 

Assim, vão surgindo leis que legitimam outros tipos de organizações, como a Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIP), as Organizações da Sociedade Civil (OSC)9 e as Fundações 

Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos (FASFIL)48, que são institutos, associações e 

fundações que compõem a sociedade civil e estão presentes na educação pública por meio de 

                                                             
45 Ver: https://avaliacaoeducacional.com/2019/05/31/escolas-charters-ou-escolas-publicas-nao-temos-

doisdinheiros/;file:///C:/Users/Odinir/Downloads/9413-34126-2-PB%20(1).pdf; 

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/1604/577.   
46 Casos de OSs na saúde em São Paulo: http://www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br/; 

http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/administracao/Paginas/OrganizacoesSociaisdaSaude.aspx. Caos de OSs 

na saúde no Rio de Janeiro: http://www.rio.rj.gov.br/web/cvl/exibeconteudo?id=2806005; 

https://www.saude.rj.gov.br/organizacoes-sociais-de-saude/sobre-as-oss.   
47 Notícias e artigos sobre OSs na educação básica de Goiás: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-01/goias-sera-primeiro-estado-a-ter-organizacoessociais-

na-educacao-basica; http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/1604/577; Termo 

utilizado pelo IPEA e com legislação específica: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20112014/2014/lei/l13019.htm.   
48 Nomenclatura utilizada pelo IBGE para fazer referência aos casos de organizações da sociedade civil 

organizada. Ver: https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/2010/default.shtm. Ver: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9790.htm.   
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variadas iniciativas e parcerias. Dentro da crescente massa de organizações da Sociedade 

Civil que vão se multiplicando, optamos por selecionar a OSCIP “Associação Parceiros da 

Educação” por apresentar parcerias no Estado do Rio de Janeiro, no Estado de São Paulo e 

por possuir grande relevância política;  

A lei eferente às OSCIP foi promulgada em 23 de março de 1999, com o número 

9.790, dispondo sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, instituindo o “Termo 

de Parceria” e tendo com finalidade, no art. 3°, inciso III, a promoção gratuita da educação11. 

A partir da letra da lei e de nosso objeto empírico, pretendemos avançar na análise sobre o 

processo que, denominado como “promoção gratuita da educação”, representa profundo 

ataque à educação pública e aos seus princípios.  

A partir dessa escolha é de imensa importância delimitar com mais nitidez a OSCIP 

“Associação Parceiros da Educação” e seu modo de atuação com a educação pública do nos 

estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nesse mesmo sentido, precisamos compreender os 

objetivos que estão por trás das parcerias realizadas entre essa OSCIP e as escolas vinculados 

aos seus projetos, bem como as intenções dos parceiros empresários nesse processo. Em 

condições de vida e de pesquisa diferentes do momento atual, deveríamos investigar os 

impactos no currículo pedagógico, no trabalho docente e as possíveis alterações na gestão 

escolar por meio de documentos digitais.  

Como forma de delimitar com mais precisão a empiria onde atua esta Associação, 

devemos mencionar que a OSCIP “Associação Parceiros da Educação” foi fundada como 

uma Associação sem fins lucrativos, têm como foco duas linhas de trabalho, o primeiro 

voltado para a promoção da realização de parcerias entre empresas, empresários e 

organizações da sociedade civil com escolas públicas e o segundo voltado para apoiar o 

governo na adoção de políticas públicas13.   

A “Associação Parceiros da Educação” tem como foco principal a Educação Básica 

pública, mais precisamente, as escolas de Ensino Fundamental dos anos iniciais e escolas de 

ensino integral – Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio. Para realizar a 

parceria, a OSCIP busca identificar as escolas públicas que possuem esses níveis de ensino e 

que têm interesse nesse tipo de parceria. A partir dessa identificação, a Associação, através 

das empresas e empresários integrantes, escolhe uma das escolas cadastradas e a “área 

geográfica em que pretende atuar para que seja feito um levantamento de escolas interessadas 

em formar parceria”. O principal critério estabelecido é, como podemos verificar, bastante 
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genérico: “[...] comprometimento da Equipe Gestora e do Corpo Docente com a melhoria da 

qualidade da educação” (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2019).  

O início da organização estrutural dessa OSCIP ocorre principalmente pela integração de 

empresários ao Projeto Empresa Educadora da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo em 2005 

e principalmente quando passa a integrar, em 2011, o Programa Educação Compromisso de São 

Paulo49, como política pública voltada para a educação. Importantes fundações e institutos vão apoiar 

a OSCIP: Casa do Saber, Fundação Aprendiz, Fundação Bradesco, Fundação Educar, Instituto 

Ecofuturo, Instituto Natura e Instituto Unibanco.  

Inspirados pela iniciativa paulista, empresários do Rio de Janeiro reproduzem com autonomia 

e liberdade de gestão, o modelo de parceria criado por Jair Ribeiro. A “filial” criada em 2009 no Rio 

de Janeiro, se expandiu e criou parcerias com escolas de Paraty e Petrópolis. Atuando em 27 escolas 

municipais e estaduais, algumas com os contratos já finalizados, com aproximadamente 60 mil 

estudantes e 800 gestores impactados diretamente pela parceria, a Parceiros da Educação do RJ é 

liderado pelo diretor presidente Marcelo Viveiros de Moura e por Ana Cristina Perez Ribeiro, diretora 

e vice-presidente. Com forte participação no eixo de apoio pedagógico e apoio à gestão, a 

Parceiros-RJ realiza workshop, encontros e seminários de formação aos professores e 

gestores.  

A reestruturação produtiva consolidou formas de administrar os serviços públicos 

prestado pelo Estado, a partir, principalmente, da contrarreforma neoliberal, que durante a 

conjuntura socioeconômica da década de 1990, intensificou a implementação de propostas de 

reformas do aparelho do Estado para a formulação e execução de projetos políticos baseados 

na lógica dos ajustes fiscais e estruturais, conhecidos também como liberalização econômica 

(SILVA JR; SGUISSARD, 2001).   

 A maneira de administrar os serviços públicos no Brasil foi desenvolvida a partir dos 

princípios da economicidade, operacionalização, eficiência e produtividade do serviço 

prestado (BRASIL, 1998), pautas essas que são do mundo empresarial e que as políticas 

administrativas neoliberais se apropriaram para executar seu receituário antiestatismo, 

contribuindo assim para consolidação da prestação de “serviços públicos não-estatais” dentro 

da lógica de parcerias público-privadas.   

Muitas das mudanças propostas para a administração gerencial do Estado, para a 

“otimização” dos serviços públicos, foram elaboradas por frações da burguesia brasileira, 

associada, dependente e subordinada ao capital estrangeiro, de modo articulado à sociedade 

                                                             
49 Os  princípios  e  os  temas  do  programa  se  encontram  no 

 seguinte  documento: https://www.parceirosdaeducacao.org.br//application/assets/pdf/a-

transformacao-da-qualidade.pdf.   

https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
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civil organizada, sendo também norteadas pelas orientações de organismos internacionais 50 

(BRESSER-PEREIRA, 1998a, 2017).  

Nessa conjuntura de reformulação do Estado na prestação de serviços públicos, a 

educação e sua administração também se tornam um objeto que salta aos olhos da burguesia e 

de suas entidades representantes, tanto no sentido de implementação da sua concepção de 

educação para a formação de mão de obra, quanto também para o controle das massas, uma 

vez que é a educação, principalmente a escolar, que funciona como um instrumento que 

cumpre papel fundamental no desenvolvimento socioeconômico, bem como na produção de 

valores e nas formas de comportamento social, desde as origens do Estado-Nação. 

Consequentemente, o próprio trabalho docente se tornou um importante objeto dentro dessa 

lógica, sofrendo pressões e cobranças no sentido de satisfazer as diretrizes hegemônicas.  

Na contrarreforma neoliberal, rupturas e manutenções ocorreram dentro do processo 

de correlação de forças, e é nesse contexto que emergem na “Sociedade Civil” as OSCIPs 

que  demandam debate acadêmico-científico pois, segundo Fontes (2017), trata-se de um 

conjunto dos fenômenos, entidades empresariais sem fins lucrativos que expropriam direitos 

de massas crescentes de trabalhadores, ainda insuficientemente pesquisados, embora já 

existam variadas pesquisas a respeito de Organizações Não Governamentais.  

Neste contexto, justificamos a importância social-política-econômica-cultural de 

investigar a organização, a estrutura e as formas de atuação da OSCIP “Associação Parceiros 

da Educação”, a partir da leitura da gênese e dos fundamentos das parcerias desenvolvida 

com as escolas estaduais, municipais e CIEPs, nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

na medida em que podem contribuir para:  

(i) o entendimento de que as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

na educação podem gerar impactos e possíveis precarizações nas relações de 

trabalho no interior das instituições educacionais, uma vez que os “Termos de 

Parcerias” podem flexibilizar as formas de contratação dos docentes e causar a sua 

heteronomia.   

(ii) a compreensão de que as manifestações das OSCIPs no âmbito da instituição 

escolar geram imbricações na administração escolar pelo formato de organização 

com caráter gerencial, numa lógica pautada na necessidade de satisfazer as 

demandas do mercado na tentativa de alcançar os índices internacionais de 

“qualidade”.   

                                                             
50 Alguns dos importantes organismos internacionais são o BM, OCDE, UNESCO, CEPAL, FMI, MERCOSUL, 

BID.  



91 
 

(iii) o entendimento de que as articulações das organizações da sociedade civil 

empresariais visam o controle de parte do fundo público, bem como pela 

fomentação e implementação de políticas públicas voltadas para a educação 

básica. 

(iv) a apreensão da formação de uma rede empresarial vinculada ao movimento de 

reorganização da educação pública brasileira a partir dos ditames do 

empreendedorismo e da Teoria do Capital Humano  

 

III. 4. O investimento social empresarial no novo milênio: uma breve nota sobre o 

“Terceiro Setor” 

 

As seções que compõem o presente capítulo, dentro de suas limitações, nos 

proporciona a compreensão do processo de ascensão das organizações da sociedade civil 

empresariais no desenvolvimento das parcerias público-privadas com a educação básica, no 

qual a reestruturação produtiva, gerenciada pelo neoliberalismo, torna-se um ambiente 

propício para a mercantilização da educação pública.  

Fontes (2010), analisando a sociedade civil na década de 1990 e se atentando para as 

questões da luta de classes, observa que a “mercantilização da filantropia iniciada na década 

de 1970” (FONTES, 2010, p. 257), em que uma gama de entidades autodenominadas de 

Organizações Não Governamentais (ONGs)51 se “requalificaram” no processo de fragmentar 

as lutas populares e sociais, se expandiram na década de 1990 com a crescente presença de 

direções empresariais em sua estrutura.  

É na década de 1990 que as organizações da sociedade civil, como aparelhos privados 

de hegemonia da classe dominante multiformes, vão ganhar “pesos e formatos organizativos 

diversificados” (FONTES, 2010, p. 271), compondo uma complexa rede que ficou conhecida 

como “Terceiro Setor”, isto é, entidades e fundações que “não representavam o Estado e 

muito menos o mercado”52. 

A presente seção da pesquisa, buscamos apresentar um breve debate sobre o conceito 

de “Terceiro Setor” levantando suas problemáticas no processo de luta de classes, tendo como 

                                                             
51 Segundo Fontes (2010, p. 268), o termo ONG é uma expressão que carrega um teor confuso e vago em seu 

significado, visto que “oculta as classes e as lutas que contestam diretamente a dominação de classes”.  

52 É de extrema importância salientar que a definição conceitual do termo “Terceiro Setor”, com forte debilidade, 

possui problemáticas que prejudicam a análise da totalidade social, bem como da sociedade civil.  
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foco a educação pública. A compreensão desse termo, corroborado por todo arcabouço 

teórico-metodológico debatido nos capítulos anteriores, nos proporciona um avanço no 

entendimento do “predomínio das fundações e associações empresariais ‘sem fins lucrativos’, 

através da responsabilidade social empresarial” (FONTES, 2010, P. 266) com a escola pública 

no novo milênio. 

O debate aqui proposto tem importante fundamento para a compreensão do objeto 

empírico e da estrutura cultural e ideológica das parcerias público-privadas, visto que no atual 

estágio de subsunção da educação pública ao empresariado, temos o movimento hegemônico 

de divulgação e utilização do termo “Terceiro Setor” e do seu direto relacionamento com o 

investimento social empresarial, uma espécie de “nova” responsabilidade do empresariado 

com as questões sociais (FONTES, 2010). 

O primeiro ponto a se destacar do termo “Terceiro Setor” é seu caráter vago e confuso, 

sendo promovido em solo nacional na conjuntura da reestruturação produtiva da década de 

1990, teve sua fomentação, segundo Montaño (2010, p. 28), pelos “[...] governos neoliberais, 

orientados para América Latina no Consenso de Washington", mesmo consenso que postulou 

uma série de reformas de cunho gerencial em prol dos ajustes fiscais do Estado nacional. 

O caráter vago e confuso do termo “Terceiro Setor”, tem sua articulação num nítido 

movimento teórico e informativo de construção hegemônica do conceito, no qual existe 

intenções de criar um aparente isolamento entre os setores da sociedade. Nesse sentido, o 

Primeiro Setor pode ser compreendido pelo Estado, isto é, pela administração pública, o 

Segundo Setor, entendido como o Mercado, com suas entidades empresariais privadas e 

particulares e o “Terceiro Setor”, formado pelos aparelhos privados de hegemonia, mais 

especificamente, as associações, fundações, entidades de interesse social, sem fins lucrativos e 

privadas.  

É importante compreender que não há neutralidade nesse termo, pelo contrário, 

segundo Montaño (2010, p. 53) o “conceito ‘terceiro setor’ foi cunhado por intelectuais 

orgânicos do capital, e isso sinaliza clara ligação com os interesses de classe, nas 

transformações necessárias à alta burguesia”, representando uma estratégia de construção do 

consenso e da hegemonia, bem como de criação dos mecanismos de captação dos recursos e 

das políticas públicas e, do investimento social empresarial para com a “questão social” 

(BEHRING, 2008, MONTAÑO, 2010). 

 Com debilidades teóricas e conceituais, o termo de caráter reducionista (MONTAÑO, 

2010), que não traz luz à realidade social, gera mais confusão do que entendimento, carrega o 

status de representar, segundo Montaño (2010, p. 59), uma “nova consciência social do 
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empresariado”. Essa consciência do empresariado, como uma responsabilidade e um nítido 

processo de investimento, sempre preocupados com as “questões sociais”, representa o modo 

de ação dos aparelhos privados de hegemonia na luta de classes no atual padrão de divisão 

internacional do trabalho no capitalismo dependente brasileiro.  

Nesse sentido, o que devemos entender do complexo cenário de expansão das 

organizações da sociedade civil empresarial é o seu caráter vinculado com os preceitos da 

agenda neoliberal53 e com a articulação na absorção da prestação de serviços advindos do 

setor público, no qual o Estado, em processo de contrarreforma, vai se tornando 

desresponsabilizado de certos serviços públicos.  

A partir principalmente de Montaño (2010) e Fontes (2010), percebemos que a ação 

social de prestar serviços públicos vinculados à "questão social” por parte dos aparelhos 

privados de hegemonia da burguesia empresarial possui uma nítida função ideológica, que 

consiste na desarticulação das lutas sociais progressistas, minimizando as contradições de 

classe e no controle da gestão dos processos de formulação e implementação de políticas 

voltadas para a “questão social”. 

Derivada desse processo, e partindo das importantes contribuições de Montaño (2010) 

sobre o padrão emergente e já estruturado de intervenção social por meio das parcerias 

público-privadas realizadas pelas organizações da sociedade civil empresarial, é possível 

elencar algumas problemáticas na estruturação dessas organizações no novo milênio. Dentre 

elas, destaca-se o processo de ocultação das desregulações e esvaziamentos dos direitos 

trabalhistas e sociais, vinculado com a filantropia e o trabalho voluntário.  

As breves questões apresentadas nos ajudam primeiramente a descaracterizar a 

hegemonia da utilização frequente do termo “Terceiro Setor”, pontuando para a sua falta de 

nitidez explicativa e com suas intenções voltadas para interesses da classe dominante. Soma-

se a isso, a problemática construção da nova responsabilização do empresariado voltada para 

o investimento social empresarial.  

No que tange a esse debate, é forte a presença dessas organizações na realização de 

parcerias público-privadas com a educação básica pública, no qual, todos esses preceitos e 

receituários da agenda neoliberal, com a desregulação dos direitos trabalhistas dos 

profissionais da educação e com a tentativa de desarticular a luta docente em prol do sistema 

público de ensino democrático e não privatizado. 

                                                             
53 Segundo Montaño (2010, p. 229), o dito “Terceiro Setor” tanto se expande com o receituário neoliberal, 

quanto desenvolve seu vínculo a partir instrumentalidade “para com o projeto neoliberal de reestruturação 

sistêmica”.  
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III. 5. A questão da captação de recursos e o enfoque no fundo público 

Trataremos, de forma breve, da questão envolvendo o processo de captação de 

recursos por parte das organizações da sociedade civil empresarial, com foco na polêmica 

disputa pelo controle do fundo público.  

Como marco histórico de ascensão das parcerias público-privadas realizadas por meio 

das organizações da sociedade civil empresarial, a década de 1990, símbolo da reestruturação 

produtiva sob gerência do neoliberalismo, marca também uma forma dominante de captação 

de recursos por essas entidades.  

As fontes de recursos normalmente se estruturam em três movimentos importantes, as 

doações de remessas de investimentos vindas de órgãos variados dos países de capitalismo 

central, as doações voluntárias vindas dos próprios membros das organizações, e as doações 

realizadas pelas grandes empresas nacionais, como uma espécie de patrocínio (MONTAÑO, 

2010).  Essa tendência teve forte predomínio durante a década de 1990, período de ascensão 

das organizações da sociedade civil. 

Nesse processo de captação de recursos para realizar o financiamento das atividades 

das entidades e fundações, Montaño (2014, p. 68) destaca que o grande capital transnacional, 

com estreitos vínculos com as organizações multilaterais (FMI, ONU, UNESCO, BM), no 

intuito de intervir de forma financeira e politicamente  no desenvolvimento dos países de 

capitalismo periférico, destinavam grandes remessas de recursos para a “Cooperação 

Internacional”, uma espécie de agência organizadora e distribuidora dos recursos captados 

internacionalmente.  

Entretanto, nessa mesma década, uma nova forma de captar recursos vai se estruturar e 

tornar-se no novo milênio uma das formas de financiamento mais desejadas pelas 

organizações da sociedade civil empresarial, que é o financiamento público, vindo tanto pelas 

isenções da captação de impostos (renúncia fiscal do Estado), quanto no recebimento das 

verbas a partir da assinatura do Termo de Parceria54 e do Contrato de Gestão55 (MONTAÑO, 

2014).  

                                                             
54 O Termo de Parceria é estipulado pela Lei n. 9.790 de 23 de março de 1999, no qual qualifica as pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP).  

55 O Contrato de Gestão é estipulado pela Lei n. 9.637 de 15 de março de 1998, no qual qualifica entidades como 

Organizações Sociais.  
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Em relação à isenção de impostos, como uma forma indireta de financiamento público 

no caso das organizações da sociedade civil, é possível destacar que a seção II, da 

Constituição Federal de 1988 - Das limitações do poder de tributar- o art. 150, inciso VI, 

alínea c, estabelece que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a 

instituição de impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 

suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 

assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei” (CF, 1988).  

A lei n. 12.101 de 27 de novembro de 2009 é outro importante exemplo, visto que 

estabelece a concessão da isenção de contribuições para a seguridade social às “pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de 

assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, 

saúde ou educação”.  

Sobre a questão das isenções de impostos, Montaño (2010) salienta que o aparente 

caráter de “não-lucratividade” das organizações da sociedade civil, serve como mecanismo 

para esconder a real intenção de grande parte dos aparelhos privados de hegemonia da 

burguesia, que é o aspecto de adquirir certa lucratividade por um meio indireto, que tem 

importância no final da cadeia de lucro do capital. Sobre isso, Montaño (2010, p. 58) faz um 

ótimo apontamento, em que,  

[...] algumas fundações, braços assistenciais de empresas (fundações Rockfeller, 

Roberto Marinho, Bradesco, Bill Gates), não podem esconder seu claro interesse 
econômico por meio da isenção de impostos, ou da melhora de imagem de seus 

produtos (aumentando a venda ou o preço) ou até na função propagandística que 

estas atividades exercem (ver a Parmalat, as fundações Ronald Mac Donald, Albino 

Souza Cruz, Telefônica, Odebrecht, Bradesco, entre outras). 

 

Se os aparelhos privados de hegemonia da classe dominante possuem intenções com a 

isenção de impostos, na forma de valorizar seus produtos e criar uma empatia com grande 

parcela dos cidadãos, numa espécie de “marketing social”, diretamente ligado aos preceitos da 

nova responsabilidade social do empresariado com o investimento nas áreas de educação, 

saúde, cultura e assistência, temos também o caso dos  

[...] recursos repassados do Estado para algumas organizações (por meio das 

“parcerias”) - ou seja, parte da mais-valia recolhida pelo Estado em forma de 

impostos, e supostamente dirigida a atividades assistenciais -, não chega a seus 

destinatários finais, ficando para custear os gastos operacionais destas organizações 

(MONTAÑO, 2010, p. 58).    
 

Esses são alguns dos importantes exemplos de proteção às organizações da sociedade 

civil empresarial sem fins lucrativos e de interesse público-social, que foram desenvolvidas 

principalmente no âmbito da sociedade política. Nesse processo, uma conjuntura favorável à 
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manutenção da estrutura de certas organizações foi desenvolvida com a participação de 

diferentes atores (sociedade civil e sociedade política), muito por conta da apreensão indireta 

dos recursos públicos. 

Em relação ao fundo público, responsável pela concretização das políticas públicas 

sociais por meio de seu financiamento, é importante destacar que as renúncias fiscais 

prejudicam sua constituição, logo, pode limitar os investimentos na área social (seguridade 

social, saúde, educação, cultura). No mesmo lado da moeda, em que há a renúncia fiscal, 

existe segundo Mendes (2014, p. 1190), no atual estágio de financeirização do Capital, um 

processo que “intensificam-se os ataques aos recursos do fundo público, para manter presente 

a apropriação privada do capital portador de juros sobre o orçamento estatal”. 

Como recurso que compõe o tesouro do Estado, o fundo público, sofre tensões de 

variados frações de classe, tanto da burguesia, na busca pela sua apropriação por meio de 

subsídios e de seu controle, também pela diminuição da carga tributária (incentivos e isenções 

fiscais), quanto de parcela da classe trabalhadora, que luta pela ampliação dos investimentos 

estatais na área social (MENDES, 2014). 

Tensionada pela luta de classes, a ação em torno do fundo público, pode ser percebida 

pelo seu processo de privatização, no qual Oliveira (1990, p. 72) destaca que o “Estado perde 

a capacidade de distinguir entre interesses públicos e privados. O Estado é conduzido pela 

lógica do mercado, ao invés de procurar corrigi-lo”, atendendo aos interesses de uma fração 

da classe dominante e  contribuindo para a manutenção das desigualdades sociais. 

Sobre esse processo de privatização e busca pelo controle do fundo público, Mendes 

(2014), exemplifica que a partir das consequências da crise de 2008 - 2009 que também 

atingiu fortemente o Brasil, o capital privado rentista vem, de forma mais sistemática, 

buscando apropriar de parte desse fundo, assim, é possível verificar que  

[...] tem havido um contínuo fluxo de recursos públicos orientado à salvação dos 

bancos, que enfrentam situações dramáticas de crise. Isso tem sido acoplado a 

políticas de austeridade dos Estados, de caráter muito drástico em alguns países, 

significando cortes no orçamento estatal, em especial pela redução dos direitos 

sociais (MENDES, 2014, p. 1190). 

 

 O fundo público, com sua importância econômica, política e social, no processo de 

investimento e financiamento das políticas públicas sociais, é um objeto de cobiça de variados 

setores da sociedade brasileira, e um ponto a se destacar nesse cenário é o movimento, 

segundo Correia (2000) das organizações da sociedade civil em pautar o debate, participar e 

intervir no processo de investimento dos recursos do fundo público. Entretanto, essas 

organizações, muitas vezes vinculadas à burguesia, pautam esta questão seguindo as 
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necessidades e seus interesses, nas palavras do autor, “[...]as tentativas da sociedade 

organizada de interferir no destino dos recursos públicos são, na maioria das vezes, 

neutralizadas, dissimuladas e fragilizadas pelas classes dominantes” (CORREIA, 2000, p. 28). 

Apesar de não ter desenvolvido uma pesquisa específica sobre a captação de recursos 

junto a essas organizações da sociedade civil empresarial, parece se confirmar a importante 

hipótese de que os aparelhos privados de hegemonia da classe dominante, de uma forma 

muitas vezes velada, se articulam no movimento de se beneficiar das isenções fiscais e de 

tentar apropriar dos recursos do fundo público no financiamento de seus projetos. Nesse 

sentido, as organizações da sociedade civil empresarial que realizam parcerias público-

privadas com a educação básica pública, na intenção de desenvolver o investimento social 

privado (responsabilidade do empresariado com as “questões sociais”), buscam também se 

beneficiar das isenções fiscais e se apropriarem do fundo público.   

 

 

CAPÍTULO IV - A OSCIP “PARCEIROS DA EDUCAÇÃO” NA TENDÊNCIA DO 

EMPRESARIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA  

O presente capítulo da dissertação, embasado pelas considerações históricas e teóricas 

dos capítulos anteriores, em que buscamos debater sobre a ascensão das organizações da 

sociedade civil empresariais (aparelhos privados de hegemonia da burguesia) em meio a 

reestruturação produtiva ministrada pela contrarreforma neoliberal, trataremos da gênese, da 

forma de organização e a estrutura da OSCIP “Parceiros da Educação”, no processo de 

desenvolvimento das parcerias público-privadas com as escolas pertencentes a rede estadual e 

municipal de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

Para compreender o objeto de análise a partir da ascensão das organizações da 

sociedade civil empresarial, é preciso recorrer aos documentos produzidos, aos discursos 

defendidos ou omitidos e à própria estrutura organizativa.  Na busca pelas redes de contatos, 

pelas parcerias empresariais desenvolvidas, pelos apoiadores institucionais, pelos intelectuais 

Orgânicos, é preciso encontrar a lógica interna, as ideias adotadas, os interesses professados.  

Apreender o objeto investigado pela sua própria produção na realidade deve ser 

realizado com cautela e com os devidos cuidados, para que não seja, no processo de análise 

investigativa, enganado ou superficial com a aparência dada.  
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O quadro teórico-metodológico, vinculado aos procedimentos de pesquisa que se 

concentram no levantamento bibliográfico do tema, na sistematização e interrogação das 

fontes documentais da OSCIP e de outras entidades relacionadas aos organismos empresariais 

da sociedade civil, ajuda-nos a compreender a essência, a dinâmica e a contradição do objeto 

selecionado. Para isso é preciso selecionar, organizar, categorizar, sistematizar e analisar o 

conjunto de documentos escolhidos, entendendo que a fonte documental é o “resultado de 

práticas sociais e expressão da consciência humana possível em um dado momento histórico” 

(EVANGELISTA e SHIROMA, s/d, p. 10).  

Os materiais documentais expressam uma determinada compreensão de mundo, os 

interesses daqueles que as produzem, servem de propaganda, consolidação de um projeto, 

possuindo intenções que muitas vezes não estão na aparência fenomênica do objeto. Com 

critérios de seleção e delimitação espaço-temporal, é preciso compreender os significados 

históricos dos documentos, bem como de seus formuladores, é preciso decompor as fontes de 

forma a  

[...] encontrar o sentido dos documentos e com eles construir conhecimentos que 

permitam não apenas o entendimento da fonte, mas dos projetos históricos ali 

presentes e as perspectivas que – não raro obliteradas no texto – estão em litígio e 

em disputa pelo conceito, pelo que define o mundo, pelo que constitui a história 

(EVANGELISTA e SHIROMA, s/d, p. 11). 

 

 Com a tarefa de encontrar os sentidos, as intensões, os significados e as 

determinações históricos dos documentos, problematizando-os a partir do materialismo 

histórico – dialético, compreendemos que esses materiais “não expõem as ‘verdadeiras’ 

intenções de seus autores e nem a ‘realidade’” (EVANGELISTA e SHIROMA, s/d, p. 15). 

 

IV. 1. Gênese e as formas de atuação da “Parceiros da Educação”:  estrutura 

organizacional 

A presente seção tem como centralidade a apresentação da estrutura e a forma de 

organização da OSCIP Parceiros da Educação, no qual a partir dos documentos selecionados e 

disponíveis, encontram-se seus princípios e sua visão perante as parcerias desenvolvidas com 

as escolas públicas da rede municipal e estadual de São Paulo e do Rio de Janeiro. Investigar 

a estrutura organizacional desse aparelho privado de hegemonia da burguesia nos fornece 

elementos importantes para compreender tanto a forma de atuação como as associações 

existentes entre as redes empresariais. 
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Para compreendermos a manifestação da estrutura organizativa da OSCIP é preciso 

captar o processo de sua criação, assim, a história de sua formação nos revela parte de seus 

interesses, seus valores e o que representa a educação pública para os envolvidos nas parcerias 

desenvolvidas.  

O empresário Jair Ribeiro, ligado ao setor financeiro e ao mercado internacional, 

sendo inspirado pela parceria desenvolvida entre a Porto Seguro Seguros, de Jaime Garfinkel 

e uma escola pública de Paraisópolis (1991), inicia em 2004 na cidade de São Paulo, a 

parceria com a Escola Estadual Luis Gonzaga Travassos da Rosa em Paraisópolis e mobiliza 

outros empresários a realizarem também algum tipo de parceria.  

Com o lançamento em 2005 do Projeto Empresa Educadora da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo56, em que formaliza a parceria de empresas com as escolas públicas 

estaduais, o núcleo técnico formado por um grupo de empresários paulistas criou em 2006 a 

Associação Parceiros da Educação, para promover e monitorar as parcerias entre empresas, 

secretarias de educação e escolas públicas.   

Segundo os dados levantados, a Parceiros de São Paulo possui em sua história cerca 

de 600 escolas públicas apoiadas, mais de 60 mil educadores e 900 mil estudantes envolvidos 

nas parcerias desenvolvidas nesses mais de 15 anos de atuação. É válido lembrar que até o 

ano de 2019, a OSCIP impactava 750 mil estudantes, 42 mil professores e 420 escolas 

públicas, sendo perceptível sua constante expansão. 

A OSCIP “Associação Parceiros da Educação” foi fundada em 2006 na cidade de São 

Paulo pelo empresário Jair Ribeiro57 como uma Associação sem fins lucrativos, tendo como 

foco duas linhas de trabalho, o primeiro voltado para a promoção da realização de parcerias 

entre empresas, empresários e organizações da sociedade civil com escolas públicas, e o 

segundo voltado para apoiar o governo na adoção de políticas públicas58. A missão difundida 

no discurso dessa associação é a de  

Promover maior envolvimento da sociedade civil na melhoria da educação pública 

brasileira por meio de parcerias com escolas e secretarias estadual e municipais, com 

o objetivo de proporcionar uma formação integral de qualidade aos alunos, valorizar 

os educadores da rede pública e contribuir para as políticas públicas educacionais 

(PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2021).59 

 

                                                             
56 https://www.educacao.sp.gov.br/noticias/governador-e-secretario-da-educacao-divulgam-detalhes-doprojeto-
empresa-educadora/  
57Diretor Presidente e sócio do Banco Indusval & Partners, além de ser sócio diretor da Sertrading S.A. Também 

é um dos criadores da Casa do Saber, instituição voltada para a disseminação de conhecimento a partir de 

palestras, cursos e eventos culturais. Ver: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jair_Ribeiro; 

https://quemsomosnos.com.br/convidado/jair-ribeiro/. 
58 Ver: https://www.parceirosdaeducacao.org.br/quem-somos/.  
59 Ver: https://parceirosdaeducacao.org.br/quem-somos/   
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Com a visão de  

[...] ser uma organização de referência no âmbito do Investimento Social Privado em 
Educação Básica Pública no Brasil – em promover a melhoria da aprendizagem dos 

alunos, valorizar os educadores das redes públicas de ensino e contribuir com as 

políticas públicas (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2019).60 

 

A Associação Parceiros da Educação possui duas frentes de atuação, a primeira delas 

está vinculada as parcerias com escolas públicas e redes municipais de educação. Nessa forma 

de atuação a Parceiros da Educação realiza um diagnóstico inicial para definir e executar os 

“termos de compromisso” entre as partes envolvidas, escolas, organização da sociedade civil 

empresarial, a própria Parceiros da Educação e as redes de ensino (secretarias de educação).  

O diagnóstico inicial realizado pelas OSCIPs passa pela identificação das escolas que 

possuem interesses em estabelecer vínculos de parcerias. No segundo momento, o parceiro, 

no caso a organização da sociedade civil empresarial, escolhe ima das escolas cadastradas no 

projeto desenvolvido pela Parceiros da Educação. A escolha pelos parceiros empresariais, 

também pode ocorrer por área geográfica, no qual a OSCIP Parceiros da Educação realiza 

levantamentos de escolas interessadas na parceria naquela determinada região (PARCEIROS 

DA EDUCAÇÃO, 2021).  

A segunda frente de atuação é o eixo da contribuição para as políticas públicas, a 

Parceiros da Educação, de certo modo, observa a necessidade de contribuir com a 

potencialização dos investimentos públicos em educação (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 

2021), vindo de suas experiências no desenvolvimento das parcerias. Segundo a OSCIP, as 

experiências já consolidadas e bem-sucedidas “servem de base para a implementação de 

projetos de apoio à alfabetização, à recuperação de aprendizagem dos alunos à formação 

continuada de docentes e à gestão educacional” (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2021). 

É preciso salientar que a “Parceiros da Educação” possui um modelo de parceria 

específica. Nese aspecto, destacam-se dois modelos, o primeiro deles é o modelo de parceria 

estrutural, que é executado por alguma das organizações da sociedade civil empresarial 

vinculados ao Parceiros, assim essa parceria apoia diretamente “escolas ou redes municipais 

na implementação de projetos que visem a melhoria da qualidade da aprendizagem” 

(PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2021). 

O segundo modelo de parceria é a parceria empreendedora, que consiste no 

envolvimento de várias empresas e pessoas interessadas em firmar parcerias, porém 

investindo baixos valores. Nesse modelo, o conjunto de empresas com recursos menores 

                                                             
60Idem. 
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sendo investidos, são orientadas e representadas por um parceiro máster, aquele que vai 

canalizar os recursos e promover o “apoio pedagógico transversal a um grupo de escolas, 

enquanto os parceiros empreendedores contribuem com necessidades específicas de cada 

escola” (PARCEIROS DA ESCOLA, 2021). 

Nesse processo de adentrar na forma organizacional, a essência, aquilo que não está 

revelado, nos ajuda a revelar os interesses e intenções por trás dos modelos de parcerias e das 

frentes de atuação.  

Na continuidade da exposição da estrutura da OSCIP, é preciso salientar que o “Plano 

de Ação” das parcerias, composto por quatro pilares, é “elaborado para atender às 

características e necessidades especificas de cada escola ou rede” (PARCEIROS DA 

EDUCAÇÃO, 2021). Os quatro pilares do plano de ação são: o apoio pedagógico, apoio 

comunitário, apoio de gestão e apoio à infraestrutura. Desses pilares, a OSCIP Parceiros da 

Educação destaca que 95% dos investimentos realizados durante todo o processo de 

desenvolvimento das parcerias estão concentrados nos pilares pedagógicos e de gestão.  

De acordo com as informações analisadas, é possível traçar os objetivos visados na 

estruturação dos quatro pilares do “Plano de Ação”, dessa forma verifica-se que no pilar do 

apoio pedagógico, a OSCIP visa apoiar a recuperação de aprendizagem dos alunos; apoio à 

gestão para implementação do Plano de Ação por meio de profissional especialista 

(Facilitador de Parceria); os recursos para o desenvolvimento de projetos pedagógicos e a 

ativação de ambientes pedagógicos como sala de leitura e laboratórios (PARCEIROS DA 

EDUCAÇÃO – RJ, 2019). 

 No eixo de apoio à gestão há os seguintes objetivos: formação continuada à equipe 

gestora da escola; acompanhamento do desempenho dos alunos; formação continuada dos 

coordenadores pedagógicos e professores; recursos para desenvolvimento de projetos 

pedagógicos e estímulo ao uso das tecnologias (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO –RJ, 2019). 

No eixo de apoio à comunidade, destacam-se os seguintes objetivos traçados no 

decorrer do desenvolvimento das parcerias: apoio às ações de incentivo à participação da 

família na escola, em atividades de socialização e acompanhando a vida escolar dos filhos e 

integração da escola com a comunidade. 

Por fim, o último pilar que compõe o “Plano de Ação” é o apoio à infraestrutura, em 

que as parcerias visam dar apoio às necessidades estruturais, prioritariamente em ambientes 

que tenham impacto direto na aprendizagem e na socialização dos alunos (PARCERIOS DA 

EDUCAÇÃO –RJ, 2019).  
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Essas revelações nos ajudam a compreender como a questão da gestão e da área 

pedagógica são cernes de preocupação dos empresários e das organizações da sociedade civil 

empresarial para com a educação. Essas importantes informações vão elucidando nossa 

exposição de que há nítidos interesses das parcerias público-privadas (PPPs) na questão da 

gestão das escolas e dos processos pedagógicos, mais especificamente, ao processo de 

trabalho docente. 

Para o desenvolvimento das parcerias entre escolas e as redes de ensino com o 

empresariado, muitas vezes representados pelos aparelhos privados de hegemonia, a Parceiros 

da Educação possui uma metodologia própria para realizar a parceria. Dessa forma, destacam-

se os nove procedimentos realizados: 1- Encontrar e organizar as manifestações de interesses 

do empresariado no desenvolvimento de parcerias com escolas e redes de educação; 2 – 

Apresentação das propostas e diretrizes da Parceiros da Educação às redes e secretarias de 

educação para identificar os interessados em realizar parcerias; 3 – Apresentação das 

propostas e diretrizes da Parceiros da Educação às escolas selecionadas/interessadas; 4 – 

Seleção da escola a receber a parceria do empresariado; 5 – Contratação do facilitador que é o 

responsável pela mediação entre a OSCIP Parceiros, a rede de ensino ou escola e a  

organização da sociedade civil empresarial; 6 – Elaboração de um diagnóstico educacional da 

escola ou da rede de educação parceira. 7- Definição de prioridades e elaboração do Plano de 

Ação de forma anual; 8 – Formalização do compromisso entre os envolvidos na parceria. 9 – 

Execução e monitoramento dos processos e dos resultados.  

Os noves momentos ou etapas de desenvolvimento das parcerias público-privadas 

(PPP), demonstram a preocupação da “Parceiros da Educação” com o ensino público, bem 

como sua forma organizativa de criar canais diretos de diálogos com as redes de ensino e com 

as secretarias municipais no intuito de “colaborar” com a “qualidade” da aprendizagem dos 

estudantes. Nesse processo, é possível verificar que o foco principal é a Educação Básica 

pública, mais precisamente, as escolas de Ensino Fundamental dos anos iniciais e escolas de 

ensino integral – Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio.  

Dessa forma, para realizar a parceria, a OSCIP busca identificar as escolas públicas 

que possuem esses níveis de ensino e que têm interesse nesse tipo de parceria e o principal 

critério estabelecido é, como podemos verificar, bastante genérico: “comprometimento da 

Equipe Gestora e do Corpo Docente com a melhoria da qualidade da educação” 

(PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2019). 

Para ampliar o entendimento da estrutura organizacional e do modelo de atuação da 

“Parceiros da Educação”, é preciso também compreender o papel de seu fundador, Jair 
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Ribeiro, para isso, analisaremos os artigos de opinião de Jair Ribeiro realizados em uma 

coluna jornalística própria no jornal digital Poder36061.  

Para isso selecionamos os cinco artigos publicados por Jair Ribeiro no jornal digital 

Poder360. O primeiro artigo, publicado em 20 de dezembro de 2019, intitulada “Como ajudar 

uma escola pública com R$ 5.000 por mês, ensina Jair Ribeiro”62. Nesse artigo de 

apresentação o fundador da “Parceiro da Educação”, vai elucidar que a educação pública pede 

socorro muito por conta dos resultados do PISA, nos quais a educação brasileira se contra mal 

colocada. Para isso faz um comparativo simples entre estudantes da mesma cidade, São Paulo, 

em que um deles estuda numa escola particular de alto nível, enquanto o outro estudante, 

residente da periferia, estuda numa escola pública, com alta taxa de evasão dos alunos.  

A questão central para Jair é diminuir o fosso socioeconômico existente na sociedade 

brasileira por meio da educação de “qualidade”, visto que, para o empresário, “sem uma 

população educada, comprometemos o crescimento sustentável do país, temos aumento da 

violência, menos distribuição de renda e maior insegurança institucional” (JAIR RIBEIRO, 

2019). 

Para solucionar essa problemática, Jair menciona a necessidade de uma educação 

pública de melhor “qualidade” e foi com esse objetivo, de quebrar o ciclo de perpetuação da 

pobreza e das desigualdades que fundou a Associação Parceiros da Educação.  

Assim, o empresário paulista, reforça a necessidade da sociedade civil de participar 

dos processos de educação pública, visto que é um enorme desafio para o Estado, gerir uma 

rede de ensino do tamanho do caso do estado de São Paulo. Neste caso, a intervenção ocorre 

por meio do Parceiro Master, que passa a “financiar as intervenções de natureza pedagógica, 

como formação de professores, programas de reforço e capacitação profissional dos alunos 

para todas as escolas de determinada região” (RIBEIRO, 2019). 

A outra parte da intervenção ocorre via Parceiro Empreendedor que, investindo R$ 

5,000 por mês, apoiará as demandas específicas da escola parceira, contribuindo, segundo Jair 

Ribeiro (2019) para a “aquisição do material escolar, manutenção do laboratório de 

informática, pequenas reformas ou visitas culturais”. 

Reforçando a importância do Parceiro Empreendedor, fazendo uma espécie de 

chamado a esses para participarem do desenvolvimento das parcerias, Jair Ribeiro, salienta 

                                                             
61 A empresa de jornalismo profissional Poder360 foi fundada em 18 de abril de 2000 pelo jornalista Fernando 

Rodrigues e diariamente publica newsletters, fotos, vídeos e texto sobre política nacional, questões econômicas e 

textos opinativos da conjuntura social brasileira.  
62 Ver: https://www.poder360.com.br/opiniao/educacao/como-ajudar-uma-escola-publica-com-r-5-000-por-mes-

ensina-jair-ribeiro/ 
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sobre todo o suporte dado pelo “time” da OSCIP “Parceiros da Educação” nessa forma de 

intervenção na educação pública, corroborando com a ideia da necessidade de mobilização da 

sociedade civil, neste caso, dos aparelhos privados de hegemonia ligados ao empresariado, 

para resolver os “problemas” da educação pública.  

Analisando o discurso proferido pelo empresário, podemos ver o movimento de 

mobilização para que o empresariado assuma funções importantes no interior das escolas, 

bem como as próprias funções do Estado em investir e financiar as demandas matérias das 

escolas. Neste breve, texto, verifica-se que a questão da qualidade educacional passa em 

primeiro lugar pela questão de da avaliação do PISA e reforça o papel da educação no 

tratamento das desigualdades sociais, num nítido discurso da Teoria do Capital Humano, 

tratado aqui a partir das contribuições de Frigotto (2010).  

O segundo texto publicado pelo empresário, sendo divulgado ao público no dia 6 de 

janeiro de 2020, e intitulado “Em educação, não há bala de prata nem achismos, escreve Jair 

Ribeiro”63, é possível verificar a mesma lógica presente no primeiro texto sobre a relação 

direta entre educação e desigualdades socioeconômicas, pontuando a necessidade de melhorar 

os índices do Pisa.  

Sem grandes novidades informativas e com considerações simples, Jair Ribeiro lista 

algumas premissas em relação ao debate sobre a educação pública, em que comenta sobre 

tecnologias na educação e sobre a importância da sociedade civil em “assegurar a 

continuidade das boas políticas públicas baseadas em evidências” (RIBEIRO, 2020a), 

independente dos governos vigentes.  

Já no terceiro texto, do dia 18 de janeiro de 2020, com exposições mais indicativas, a 

publicação intitulada como “Os mitos e verdades sobre charters e vouchers, escreve Jair 

Ribeiro”64 é um escrito com importantes considerações a respeito das ideias e visões sobre 

educação defendidas pelo fundador da OSCIP “Parceiros da Educação”.  

O empresário, sempre se pautando para as experiências estadunidenses, salienta que 

dependendo do modelo de charters e vouchers é possível obter uma escola de melhor 

qualidade do que as atuais escolas públicas brasileiras.  

Sem querer entrar em grandes polêmicas e sendo comedido, Jair Ribeiro reforça a 

ideia de que há vários modelos de parcerias público-privadas e de financiamento público para 

                                                             
63 Ver: https://www.poder360.com.br/opiniao/educacao/em-educacao-nao-ha-bala-de-prata-nem-achismos-

escreve-jair-ribeiro/ 

 
64 Ver: https://www.poder360.com.br/opiniao/educacao/os-mitos-e-verdades-sobre-charters-e-vouchers-escreve-

jair-ribeiro/ 
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estudantes escolherem escolas privadas, numa espécie de terceirização, e dependendo do 

modelo adotado, é possível obter “uma aprendizagem de melhor qualidade do que das escolas 

públicas” (RIBEIRO, 2020b) e para isso é importante se atentar para dois fatores que indicam 

a eficácia do modelo escolhido. Segundo o empresário, qualidade e eficácia dependem da 

“quantidade de regulamentação a que as charters estão sujeitas” e “dos sistemas de 

certificação e monitoramento pelo Estado” (RIBEIRO, 2020b). 

Embasado por estudiosos estadunidenses, o empresário defende que para efetivação de 

um modelo que gere bons resultados positivos, é preciso impor “padrões rigorosos de 

qualidade e monitoramento constante” (RIBEIRO, 2020b), sendo isso uma problemática para 

o caso brasileiro. Porém, se bem regulamentado e bem fiscalizado, o modelo de vouchers e 

charters, pode, segundo Jair Ribeiro (2020b), proporcionar resultados favoráveis, visto que 

para o empresário e economista, “uma ‘certa’ concorrência do setor privado poderia 

proporcionar um ensino de qualidade melhor” nas localidades que apresentam deficiências de 

gestão e de formação de professores. 

Com um viés nítido de defesa ao modelo de parceria público-privada, Jair Ribeiro 

exemplifica o caso de Goiás que implementou o plano piloto de gestão compartilhada das 

escolas estaduais com as Organizações Sociais (OSs) durante o período de 2015 a 2018 e a 

proposta não vigorou, segundo o empresário, devido aos debates políticos, com mudanças de 

governo, com os embates judiciais e com o baixo número de “agentes competentes do setor 

privado que quisessem assumir as escolas” (RIBEIRO, 2020b), prejudicando a continuidade 

do projeto.  

Entendendo que há forte resistência aos modelos de charters e vouchers, Jair não 

descarta a proposta, porém prioriza programas menos controversos para que se aumente 

cinquenta pontos no Pisa, como se isso bastasse para melhorar o quadro geral da educação 

pública.  

No quarto texto publicado no dia 8 de fevereiro de 2020, nomeado de “Como será a 

sala de aula do século 21, escreve Jair Ribeiro”65, é possível identificarmos a crítica ao 

“modelo de fábrica” vigente nas escolas que não acompanharam a evolução tecnológica e 

apresenta sua defesa a metodologias ativas de aprendizagem.  

Apresentando alguns teóricos da educação, o empresário acredita que “metodologias 

ativas como forma mais eficiente de transmitir conhecimento” (RIBEIRO, 2020c) são 

essenciais na educação público e um dos argumentos centrais de sua exposição está no papel 

                                                             
65 Ver: https://www.poder360.com.br/opiniao/educacao/como-sera-a-sala-de-aula-do-seculo-21-escreve-jair-

ribeiro/ 
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do professor, que no desenvolvimento das metodologias ativas de aprendizagem, baseado no 

conceito de “aprendizagem colaborativa ou cooperativa”, a socialização entre os estudantes é 

fundamental para o aprendizado e o docente deve “atuar como um condutor desse processo 

(RIBEIRO , 2020c), sem desempenhar uma supervisão direta e imediata.  

Nesse sentido, Jair Ribeiro apresenta o caso da rede estadual de São Paulo, que com a 

nova equipe pedagógica vem incluindo “planos de aula com o uso de metodologias ativas” 

(RIBEIRO, 2020c) e os casos de Nova York e China, nos quais esses modelos vêm sendo 

implementados como políticas públicas e o caso do Estado do Amazonas na gestão de 

Rossieli Soares, no qual tecnologias de streaming proporcionam maior interação entre 

docentes e estudantes.  

Dessa forma, a ideia central do texto recai sobre a crítica ao modelo “atrasado” de 

educação que não evoluiu e não se abriu para metodologias ativas que são “tão importantes 

para a nova sala de aula do século XX1”. 

No último texto aqui analisado, sendo divulgado no jornal digital PODER360 no dia 

28 de março de 2020, e intitulado como “O cartucho de para da educação, escreve Jair 

Ribeiro”66, podemos observar que o empresário compreende que para a educação pública 

obtenha uma salto de qualidade é preciso a ampliação das escolas de período integral, 

seguindo o modelo desenvolvido principalmente em Pernambuco pelo Instituo de 

Corresponsabilidade Educacional (ICE), tendo com principais parceiros dos Institutos Natura 

e Sonho Grande.  

Com a exposição do modelo de escola de tempo integral, nos quais há segundo Jair 

Ribeiro (2020d) um currículo integrado, com mais horas de aula do que uma escola pública 

regular, com matérias eletivas nos quais os alunos com flexibilidade podem escolher, com 

professores de dedicação integral e exclusiva, também conta com um modelo próprio de 

gestão voltada para os resultados pedagógicos e com avaliações anuais de professores e 

gestores por seus superiores, sendo esses passíveis de penalização, percebemos que sua 

argumentação perpassa pelas propostas público-privadas de parcerias na efetivação das 

escolas de tempo integral, sempre pautando para os casos de Pernambuco e São Paulo, 

exemplos de privatização da educação pública por meio da participação das organizações da 

sociedade civil empresarial.  

Sobre a questão da escola de tempo integral defendida por Jair Ribeiro e por boa parte 

dos casos envolvendo o empresariado, Vieira (2020) salienta em sua análise sobre a temática 

                                                             
66 Ver: https://www.poder360.com.br/opiniao/educacao/o-cartucho-de-prata-da-educacao-escreve-jair-ribeiro/ 
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que a ampliação da jornada escolar no Brasil vem ocorrendo num processo de hegemonia do 

capital, sendo liderada por segmentos empresariais. Nesse processo, advindo do contexto de 

contrarreforma neoliberal que  

“’Educação Integral” passou a ser difundida por propostas que compreendem a 

expansão do tempo escolar em parceria com as organizações da sociedade civil. Essas 

propostas passaram a definir uma ‘Educação Integral’ em sintonia com a 

contrarreforma conduzida pela Terceira Via” (VIEIRA, 2020, p. 25).  

 

A conjuntura aqui já analisada nos capítulos anteriores foi propícia para a expansão 

desse discurso de participação das organizações da sociedade civil empresarial na fomentação 

da educação de tempo integral, bem como na construção de políticas públicas voltadas para 

esse modelo de organização escolar. Dessa forma, o cerne da problemática perpassa pelo fato 

de que, a partir das análises mais aprofundadas sobre a temática, o modelo defendido por boa 

parte do empresariado “têm se desdobrado na intensificação da precariedade do trabalho 

escolar” (VIEIRA, 2020, p. 19) e expansão do voluntariado no desenvolvimento das 

atividades eletivas. 

 Esses pequenos artigos opinativos nos ajudam a corroborar com as intenções e visões 

de educação que o empresário e fundador da OSCIP “Parceiros da Educação” possui, 

corroborando com a nossa análise de que partes das organizações da sociedade civil 

empresarial possuem o propósito de “colaborarem” com a melhoria da educação pública por 

meio das parcerias público-privadas (PPPs) e por meio da participação no desenvolvimento de 

políticas públicas para os sistemas e redes de ensino. E isso ocorre seguindo os ditames do 

mercado e da privatização da educação.  

Seguindo a mesma lógica organizativa da “Parceiros da Educação” de São Paulo, a 

filial carioca se estrutura de forma semelhante, com Plano de Ação composto pelos quatro 

pilares: apoio à gestão, apoio à infraestrutura, apoio pedagógico e apoio à comunidade. 

Também apresenta as frentes de atuação seguindo os dois modelos propostos pela matriz 

paulista: intervenção direta por meio de parcerias com escolas e redes de ensino e a 

intervenção por meio de contribuições no desenvolvimento e formulação das políticas 

públicas.  A partir disso é possível analisar o caso carioca como sendo uma nova vertente da 

expansão da Parceiros da Educação fundada em São Paulo. 

Inspirados pela iniciativa paulista, empresários do Rio de Janeiro reproduzem com 

autonomia e liberdade de gestão, o modelo de parceria criado por Jair Ribeiro. A “filial” 

criada em 2009 no Rio de Janeiro, se expandiu e criou parcerias com escolas de Paraty e 

Petrópolis. Atuando em 27 escolas municipais e estaduais, algumas com os contratos já 
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finalizados, com aproximadamente 60 mil estudantes e 800 gestores impactados diretamente 

pela parceria, a Parceiros da Educação do RJ é liderado pelo diretor presidente Marcelo 

Viveiros de Moura e por Ana Cristina Perez Ribeiro, diretora e vice-presidente. Com forte 

participação no eixo de apoio pedagógico e apoio à gestão, a Parceiros-RJ realiza workshop, 

encontros e seminários de formação aos professores e gestores. 

 

IV. 1. 1. Mapeamento das empresas, empresários, Secretarias de Educação e suas 

articulações com a OSCIP Parceiros da Educação em São Pulo e no Rio de Janeiro 

 

Nesta etapa final do trabalho de pesquisa, conseguimos fazer o mapeamento de 

algumas dezenas de escolas distribuídas segundo critérios de parcerias com empresas e/ou 

com empresários, articulados com Secretarias da Educação dos estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro. As condições de saúde pandêmicas e o fechamento das escolas para o ensino 

presencial não nos permitiu avançar para a análise dos aspectos pedagógicos, de gestão e de 

trabalho docente, previstos no projeto original. No entanto, o mapeamento das instituições 

permite compreender como está avançado o gerenciamento empresarial nas redes de escolas 

públicas. 

Se a estrutura organizacional da “Parceiros da Educação” está ligada aos preceitos da 

lógica neoliberal e do próprio movimento de investimento social privado, em que o “novo” 

empresariamento da educação pública vai ocorrendo por meio das parcerias público-privadas 

e da construção do ideário de responsabilidade social empresarial com as questões sociais, 

visto que, a partir de um senso comum,  o empresariado bem sucedido deve intervir nos 

serviços públicos afim de  “inovar”, dar “qualidade” e “eficiência”, é preciso mapear quais 

são os parceiros institucionais, as ligações com outros importantes aparelhos privados de 

hegemonia do empresariado e quem são os principais intelectuais orgânicos envolvidos nesse 

processo.  

Para investigar a rede de parceiros privados ligados aos ramos da indústria, transporte, 

comércio internacional, financeiro/bancário e tecnológico, é preciso de debruçar nos 

documentos produzidos pela OSCIP, compreendendo assim quem são os empresários 

envolvidos diretamente na estrutura organizativa de nosso objeto empírico. 

Com forte adesão de setores empresariais, pessoas físicas, institutos e fundações 

filantrópicas parceiras, observa-se um quadro diversificado de empresários, empresas e 

Secretarias da Educação articuladas com a OSCIP “Parceiros da Educação” em escolas das 

redes estaduais de educação de São Paulo e Rio de Janeiro. 
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O Quadro 1 – Conselheiros da OSCIP “Parceiros da Educação” nos fornece 

importantes informações sobre os membros que compuseram o conselho da Parceiros, 

identificando suas principais funções, a duração do seu período de conselheiro67  e as suas 

ligações com a sociedade política e outras organizações da sociedade civil. Inspirados 

principalmente nas contribuições de  Martins (2016) que analisando a APH Todos pela 

Educação realiza um importante trabalho de identificação dos vínculos e redes criadas entre 

sócio fundadores da TPE, ONGs, Organizações Internacionais, Mídia, Think tanks e a própria 

sociedade político (Estado), pontuando quem são os intelectuais orgânicos desse movimento e 

as suas conexões existentes. Nesse processo, Martins (2016) aponta para o conselho da 

OSCIP “Parceiros da Educação” estando diretamente vinculado com o TPE. Costa (2021), 

analisando a estrutura, bem como os intelectuais que compõe o conselho da “Parceiros da 

Educação” de 2009 a 2013, também nos fornece importantes pistas no processo de 

investigação da estrutura e das formas de atuação dessa OSCIP.    

É possível identificar, a partir do Quadro 1, que boa parte dos conselheiros e 

conselheiras estão vinculados ao mercado, sendo alguns desses milionários, há forte presença 

desses intelectuais orgânicos em instâncias da sociedade política, isto é, possuem relações 

estreitas com o Estado.    

 

QUADRO 1 - Conselheiros da OSCIP “Parceiros da educação” 

INTELECTUAIS 

LIGADOS A 

OSCIP – SP 

PERÍODO 
FUNÇÃO 

NA OSCIP 

SETOR DE 

ATUAÇÃO 

COMERCIAL 

RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 

POLÍTICA E OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES 

Ana M. Diniz 
2015 a 

2019 

Conselheira e 

coordenação 

executiva 

Península 

Participações 

Fundadora do Todos pela Educação e do 

Instituto Pão de Açúcar; Coordenadora do 

plano de educação do candidato à 

presidência, Geraldo Alckmin, em 2018 

Ana A. Inoue 
2016 a 

2019 
Conselheira 

Assessora de 

Educação do 

banco Itaú 

BBA 

Foi membro do Conselho Estadual de 

Educação de São Paulo e assessora do 

Ministério da Educação (1995 a 2001) na 

coordenação dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil 

                                                             
67 Nosso recorte ocorre por meio das disponibilizações dos relatórios de atividades que fornecem os nomes dos 

conselheiros, bem como das atas de reuniões que registram os conselheiros eleitos e removidos de seus 

respectivos cargos, assim, como documentação oficial, conseguimos as fontes a partir de 2015. 
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INTELECTUAIS 

LIGADOS A 

OSCIP – SP 

PERÍODO 
FUNÇÃO 

NA OSCIP 

SETOR DE 

ATUAÇÃO 

COMERCIAL 

RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 

POLÍTICA E OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES 

Carlos Jereissatti 

filho 

2015 a 

2019 
Conselheiro 

CEO da rede 

Iguatemi 

Conselheiro executivo da Associação 

Brasileira de Shopping Centers 

(ABRASCE); foi conselheiro do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES) 

Celso Loducca 
2016 a 

2019 
Conselheiro 

Loducca 

Comunicação 

Cofundador da Ventre-Livre e da Casa do 

Saber; Conselheiro da CIA Hering e do 

Colégio Santa Cruz 

Denise Aguiar 
2015 a 

2019 
Conselheira 

Diretora-

Presidente da 

Fundação 

Bradesco 

Foi membro do conselho Deliberativo do 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de 

São Paulo e presidente do Todos pela 

Educação; é conselheira do Grupo de 

Institutos Fundações e Empresas (GIFE) 

Eduarda Dalla 

Vecchia 
2019 Conselheira 

Fundação Lúcia 

e Pelerson 

Penido 

Membro do Conselho de Governança do 

Todos Pela Educação 

 2015 Conselheira Eleonora Antici 
Foi presidente da corretora de valores BBA 

(Itaú BBA) 

Evelyn Ioschpe 
2016 a 

2018 
Conselheira 

Fundação 

Iochpe – 
educação 

profissional de 

jovens 

Foi coordenadora e presidente do GIFE e 
geriu o Museu de Arte do Rio Grande do 

Sul 

Fernão Bracher 
2015 a 

2018 
Conselheiro Itaú BBA 

Foi presidente do Banco Central (1985-

1987); fundou o banco BBA (Itaú BBA) e o 

Instituto Acaia; um dos principais doadores 

do Partido Novo; foi conselheiro do Todos 

pela Educação e do programa Educação 

Compromisso de São Paulo (estado). 

Flávia R. S. 

Oliveira 
2015 Conselheira 

Mattos Filho, 

Veiga Filho e 

Marrey Rj e 

Queiroga 

Advogados 

 

Henrique 

Constantino 
2015 Conselheiro 

Cofundador da 

Gol 

Diretor financeiro do Grupo Comporte 

(transporte rodoviário) 

João Miranda 
2016 a 

2019 
Conselheiro 

Foi presidente 

da Votorantim 

S.A. 
 

Luis Stuhlberger 
2015 a 

2019 
Conselheiro 

Verde Asset 

Management  

Luiz F. Figueiredo 2019 Conselheiro 

Sócio Fundador 

da Mauá 

Capital 

Presidente do conselho do Instituto FEFIG 

de Educação, Cultura e Esportes; Diretor do 

ANBIMA; foi diretor dos departamentos 

Mercado Aberto, Bancário, Sistema de 
Pagamentos e Câmbio do Banco Central. 
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INTELECTUAIS 

LIGADOS A 

OSCIP – SP 

PERÍODO 
FUNÇÃO 

NA OSCIP 

SETOR DE 

ATUAÇÃO 

COMERCIAL 

RELAÇÕES COM A SOCIEDADE 

POLÍTICA E OUTRAS 

ORGANIZAÇÕES 

Maria H. 
Guimarães 

2015 

Coordenadora 

geral 
executiva e 

conselheira 

Professora da 
Unicamp 

Foi secretária executiva do Ministério da 

Educação e Cultura, presidente do Instituto 

Nacional de Estudo e Pesquisas 

Educacionais (Inep), foi secretária de Estado 
de Educação de São Paulo; Conselheira do 

Todos pela Educação; Diretora-executiva da 

Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (Seade) de São Paulo 

Moise Politi 

REC 
Gestão de 

Recursos 

S/A 

Conselheiro 
REC Gestão de 

Recursos S/A 

Gestor e Consultor de Carteira de Valores 
Mobiliários e Membro do Comitê de 

Investimentos do Fundo Imobiliário do 

Governo do Estado de São Paulo 

Nizan Guanaes 2015 Conselheiro Grupo ABC 

Embaixador da Boa Vontade da UNESCO; 

Conselheiro do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(CDES) e membro do Clinton Global 

Initiative. 

Renata de Paula 2015 Conselheira 
  

Roberto Sallouti 
2015 a 

2019 
Conselheiro 

CEO do BTG 

Pactual 

Conselheiro do Banco Pan, do Mercado 

Livre e da Federação Brasileira de Bancos 

(Febraban) 

Selma Moreira 2019 Conselheira 

Diretora 

executiva do 

Fundo Baobá 

para equidade 

racial 

Foi gerente de Responsabilidade Social do 

Instituto Walmart e Projetos da Incubadora 

Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Fundação Getúlio Vargas (ITCP – FGV); É 

conselheira consultiva do Instituto Coca-

Cola Brasil e da Assembleia Geral do 

Greenpeace Brasil 

Walter Schalka 
2016 a 

2019 
Conselheiro 

Suzano Papel e 

Celulose 
Foi CEO da Votorantim S/A 

Fontes: Martins (2016); Costa (2020) Disponível em: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

Para isso, colhemos informações das escolas que recebem parcerias a partir dos 

documentos divulgados pela “Parceiros da Educação” em seu site.  

A partir do Quadro 2 - Empresas e empresários parceiros - SP é possível observar 

os setores envolvidos nas parcerias, bem como os setores de atuação no mercado, que 

investem na Parceiros da Educação com a intenção de estarem contribuindo para a qualidade 

da educação, uma vez que acreditam “no poder transformador da educação para o 

desenvolvimento social e econômico do país” (PARCEIROS DA EDUCAÇÃO, 2019) 

  

 

https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
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QUADRO 2 - Empresas e empresários parceiros - SP 

Nomes Esfera de atuação  

Escolas 

Parceiras 

Angela Freitas Anhanguera educacional   

Andréa Pinheiro e Newton 

Simões Filho 
Engenharia civil   

Aurora Importadora Importadora de marcas premium internacionais   

Autonomy Investimentos Gere fundos imobiliários   

Bresco Investimento imobiliário – segmento de logística   

Comgás     

Dimitrios Markakis e Jorge 

Manuel Garcia Letra 
Materiais de construção   

Echoenergia Participações 

S.A. 

Geração de energia elétrica proveniente de fontes 

renováveis 
  

ENIAC Instituição educacional   

Expresso Maringá do Vale Empresa de ônibus   

Fabio Barbosa e Ana Barbosa 

Ex-presidente do grupo Santander no Brasil e membro do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da 

Presidência da República do Brasil. 

  

Fundação Lúcia e Pélerson 
Penido – FLUPP 

OSCIP voltada para a formação inicial e continuada de 
docentes 

  

Fundação Waldemar Barnsley 

Pessoa 

Desenvolve convênios com a Prefeitura de Ribeirão Preto 

na área da educação e saúde 
  

Grupo Iguatemi 
Empresa de planejamento, desenvolvimento e 

administração de shopping centers 
  

Grupo Pereira 
Atua no varejo e atacado com diversas bandeiras 

(supermercados) 
  

Instituto Ad Maiora 
Instituição privada que atua no apoio e adoção de escolas 

públicas (parceria) 
  

Instituto Carlyle Brasil 
Captador de recursos e fornecedor de serviços de gestão na 

área da educação 

E.E Eugênio 

Zerbini –SP 

Instituto CCP 

Gestão das ações de responsabilidade social da companhia 

Cyrela Commercial Properties S/A (comercialização e 

administração de imóveis comerciais). Desenvolve 

investimento social corporativo 

  

Instituto Cyrela Apoiador financeiro de projetos educacionais (filantropia)   

Instituto GOL 

Gestor de inclusão social e desenvolvimento 

socioeconômico da GOL Linhas Aéreas que apoia ONGs na 

área da educação, saúde e cultura. 

  

Instituto Península 

Organização Social fundado por Abilio Diniz e atua nas 

áreas de Educação e Esporte com diversos cursos para 

docentes da rede pública 

  

Instituto V5 
Realiza projetos em parceria com outras associações nas 

áreas de educação, esportes, artes, meio ambiente e 

cidadania 
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Instituto FEFIG 

Iniciativa de Luiz Figueiredo, sócio fundador da Mauá 
Capital, que atua no apoio pedagógico, formação para 

gestores educacionais e para instituir parcerias entre 

projetos educativos e apoiadores empresariais 

  

Itaú BBA Conglomerado financeiro    

Jair Ribeiro – 

Sertrading/Banco Indusval 

Membro do Conselho do Todos pela Educação e ligado ao 

comércio exterior.  
  

João Miranda e Aline Miranda 

Conselheiro da Parceiros da Educação, membro do 

Conselho do Banco BV e ex-presidente do Grupo 

Votorantim. 

  

Lobo de Rizzo Advogados Escritório de advocacia  

E.E. Conde José 

Vicente de 

Azevedo 

Machado Meyer Sendacz 

Opice Advogados 
Escritório de advocacia voltado para as causas empresariais    

Marcelo Kishimoto 
Empresário do ramo de fundos de investimento 

multimercado (BW Gestão de Investimentos) 
  

Marcelo Mesquita de Salles 

Oliveira 

Empresário do ramo de gestão e presidente da empresa 

Instituto Projetos de Impacto 
  

Marcos Awad 
Presidente da Fundação Educandário Coronel Quito 

Junqueira de caráter filantrópico  
  

Mattos Filho, Veiga Filho, 

Marrey Jr e Quiroga 

Advogados 

Escritório de advocacia    

Mauá Capital 
Gestora de recursos independente fundada por Luiz 

Fernando Figueiredo, ex-Diretor de Política Monetária do 

Banco Central.  

  

Nitro Química Multinacional brasileira em especialidades químicas    

Razac Trading 
Especializada na gestão e execução de atividades de 

comércio exterior 
  

Roberto Klabin Ligado ao ramo de papel e celulose.   

Sertrading 
Importadora, logística comercial e patrocinadora de escolas 

públicas.  
  

Tozzini Freire Advogados Escritório de advocacia    

Viação Piracicabana Empresa de transporte de passageiros     

Walter Schalka 
Presidente da Suzano – maior produtora de celulose de 

eucalipto 
  

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

O Quadro 3 - Parceiros Institucionais - SP, refere-se aos parceiros técnicos, aqueles 

que são referências pelas experiências anteriores “exitosas” nas redes de parcerias com as 

escolas públicas, nos oferecendo as instituições mais próximas da OSCIP, que contribuem 

para a composição mais orgânica do desenvolvimento teórico e de ação na esfera de políticas 

https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
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públicas educacionais, sendo composta por membros ligados às grandes fundações e institutos 

que já desenvolvem algum tipo de ação no plano público.  

 

QUADRO 3 - Parceiros institucionais - SP 

Nomes dos 

parceiros  Ramo 

Alumni   

British Council 
Instituição pública do Reino Unido, que tem a missão de difundir o conhecimento 

da língua inglesa e sua cultura mediante a formação e outras atividades educativas. 

Comunitas 

Organização da sociedade civil especializada em modelar e implementar parcerias 

sustentáveis entre os setores público e privado visando maior impacto do investimento 

social com foco em melhoria dos serviços públicos  

Foconet Empresa de soluções de software para a gestão de serviço 

Fundação Arymax 
Organizadora de atividades filantrópicas, promove inovações sociais, formação de 

lideranças jovens e apoia projetos e organizações sociais e culturais.  

Fundação Lemann 
Colaborada de iniciativas para a educação pública com apoio técnico e financeiro. 

Colabora na elaboração de políticas públicas educacionais e formação de lideranças.  

ICLOC 
Instituto cultural voltado para a promoção da inovação educativa, pela difusão de 

conhecimentos pedagógicos e educacionais e pela contribuição na formação de professores 

Instituto Península 
Organização da sociedade civil atuante na área de Educação com foco nas políticas 

públicas voltadas para a carreira docente 

Instituto PROA 
OSCIP voltada para a inserção de jovens da rede pública de ensino no mercado de trabalho 

através da tecnologia, por meio de acesso à educação profissionalizante 

Instituto 

Singularidades 

Incorporada ao Instituto Península, oferece cursos de graduação/licenciatura, pós-

graduação, cursos Online e formação continuada 

Instituto Superação 
Formação de tutores na área de educação física e executor de atividades físicas nas escolas 

da rede estadual de educação de MG e SP 

Instituto 

Votorantim 
Núcleo de inteligência social das empresas investidas da Votorantim 

Microsoft Desenvolve e vende softwares de computador, produtos eletrônicos e computadores. 

Todos pela 

Educação 

Organização sem fins lucrativos composta por diversos setores da sociedade brasileira e 

liderada por empresários atuando em políticas públicas educacionais. 

Pfizer Empresa farmacêutica multinacional  

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

Já o Quadro 4 observamos outros tipos de apoiadores, um grupo mais restrito, que 

exerce algum tipo influência mais direta na constituição da OSCIP, com ligações mais 

específicas de patrocínio, visto que Jair Ribeiro é sócio-diretor da Sertranding S.A, membro 

criador da Casa do Saber e diretor presidente e sócio do Banco Indusval & Partners. 

https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
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QUADRO 4 - Apoiadores - SP 

Apoiadores 

Banco Indusval & Partners 

Casa do Saber 

Consulting House 

Sertrading S.A 

Tozzini Freire Advogados  

WTC Business Club 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

O início da organização estrutural dessa OSCIP ocorre principalmente pela integração 

de empresários ao Projeto Empresa Educadora da Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo em 2005 e principalmente quando passa a integrar, em 2011, o Programa Educação 

Compromisso de São Paulo68, como política pública voltada para a educação. Importantes 

fundações e institutos vão apoiar a OSCIP: Casa do Saber, Fundação Aprendiz, Fundação 

Bradesco, Fundação Educar, Instituto Ecofuturo, Instituto Natura e Instituto Unibanco. 

A partir do levantamento de dados também é possível verificar quais as escolas e quais 

as secretarias municipais de educação estão envolvidas neste processo de parceria com os 

grupos empresarias citados anteriormente. A partir disso verifica-se que na Quadro 5 – 

Escolas Estaduais de São Paulo com parcerias quais são as escolas que receberam as 

parcerias desenvolvidas e orientadas pelo Parceiros da Educação. 

 

QUADRO 5 - Escolas estaduais de São Paulo com parcerias 

Escolas estaduais  Região 

E.E. Alcides da Costa Vidigal    

E.E. Alexandre Von Humbolt   

E.E. Alfredo Paulino    

E.E. Brasílio Machado    

E.E. Buenos Aires    

E.E. Carlos Maximiliano Pereira dos Santos   

E.E. Conde José Vicente de Azevedo   

E.E. Conselheiro Antônio Prado    

E.E. Coronel Raul Humaitá Villa Nova   

E.E. Doutor Angelo Mendes de Almeida   

E.E. Doutor Antônio Ablas Filho   

E.E. Doutor Reinaldo Ribeiro da Silva   

                                                             
68 Os princípios e os temas do programa se encontram no seguinte documento: 

https://www.parceirosdaeducacao.org.br//application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf.  

https://www.parceirosdaeducacao.org.br/application/assets/pdf/a-transformacao-da-qualidade.pdf
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E.E. Francisco de Assis    

E.E. Ibrahim Nobre    

E.E. Jardim Marisa   

E.E. Jardim Paulo Gomes Romeu   

E.E. Lasar Segall   

E.E. Olímpico Catão    

E.E. Osvaldo Aranha    

E.E. Padre Pasquale Filippelli   

E.E. Paulo Eugene Charbonneau    

E.E. Princesa Isabel    

E.E. Professor Alexandre Ansaldo Mozzilli   

E.E. Professor Alvino Bittencourt   

E.E. Professor Américo de Moura   

E.E. Professor Enio Vilas Boas   

E.E. Professor Eugênio Zerbini   

E.E. Professor Expedito Camargo Freire    

E.E. Professor João Maria Pires de Aguiar    

E.E. Professor José Geraldo de Lima    

E.E. Professor Lourenço Filho    

E.E. Professor Levi Vieira da Maia    

E.E. Professor Milton da Silva Rodrigues   

E.E. Professor Pedro Calil Padis   

E.E. Professor Raul Antonio Fragoso    

E.E. Professor Reynaldo Porchat   

E.E. Professora Celeste Palandi de Mello   

E.E. Professora Clorinda Tritto Giangiacomo   

E.E. Professora Irene Ribeiro   

E.E. Professora Marisa de Mello   

E.E. Professora Nidelse Martins de Almeida   

E.E. República do Paraguay   

E.E. Reverendo Augusto Paes D’Ávila   

E.E. Reverendo Tércio Moraes Pereira   

E.E. Samuel Klabin   

E.E. São Paulo   

E.E. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira   

E.E. Vereador José Bompani   

E.E. Walter Paiva   

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

A seguir, também é possível verificar as redes municipais envolvidas na parceria 

público-privada, com isso, os Quadros 6, 7, 8, 9 e 10 correspondem aos municípios de 

Ibiúna, Ribeirão Preto, Roseira, Vargem Grande Paulista e Espírito Santo do Pinhal. 

https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
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QUADRO 6 - Rede municipal de Ibiúna - SP 

Escolas Municipais 

E.M. Alexandre Vannuchi Leme 

E.M. Alice Vieira De Camargo 

E.M. Antônio Coelho Ramalho 

E.M. Bairro Coelhos 

E.M. Bairro Manuel Clemente 

E.M. Bairro Morro Grande 

E.M. Bairro Paulos 

E.M. Bairro Puris 

E.M. Bairro Recanto Primavera 

E.M. Bairro Rio Bonito 

E.M. Bairro Samano José Gabriel Pinto 

E.M. Bairro São Judas Tadeu 

E.M. Bairro Sará-Sará 

E.M. Bairro Tiburcio 

E.M. Benedita Cordeiro Medelos 

E.M. Benedito Antonio Leite 

E.M. Benedito Luiz Braga 

E.M. Calil Rahal Neto Professor 

E.M. Clelia Carmelo Da Silva 

E.M. Cristina Domingues De Souza 

E.M. Elidio Mantovani Padre 

E.M. Guilhermina Paula Domingues 

E.M. Inês Nunes Makiyama Professora 

E.M. Joana Maria De Goes 

E.M. João Cardoso De Moraes 

E.M. João José Da Silva 

E.M. Joaquim Machado De Oliveira 

E.M. José Gabriel Machado 

E.M. Ver. José Muniz 

E.M. Ver. Lourival Correia De Araujo 

E.M. Luiz Gonzaga Soares 

E.M. Mafalda Dalpra Matiusso 

E.M. Maria Aparecida Gabriel Cardoso 

E.M. Maria Benedita Rodrigues 

E.M. Prof.ª Maria Durce Salvadeo Romaniuc 

E.M. Moyses José Godinho 

E.M. Raimundo Vieira Bastos 

E.M. Rebeca Monchati Vieira 

E.M. Recanto Feliz Prof.ª Sandra Regina Rodrigues da Silva 

E.M. Salvador Ferreira De Campos 

E.M. Santino Francisco Vieira 

E.M. Seme Issa Prefeito 
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E.M. Tereza Falci 

E.M. Ubirajara Pedroso Domingues 

E.M. Waldomiro Antonio Soares 

E.M. Yolanda Agostinho De Lima 

E.M. Zeni Soares Ramalho 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

QUADRO 7 - Rede municipal de Ribeirão Preto - SP 

Escolas Municipais  

E.M.E.F. Alcina Dos Santos Heck 

E.M.E.F. Antonio Palocci Do Caic 

E.M.E.F. Dom Luis Amaral Mousinho 

E.M.E.F. Dr. Faustino Jarruche 

E.M.E.F. Dr. Julio Cesar Voltarelli 

E.M.E.F. Geralda de Souza Espin 

E.M.E.F. Maria Inês Vieira Machado 

E.M.E.F. Nelson Machado 

E.M.E.F. Prof.º Alfeu Luiz Gasparini 

E.M.E.F. Prof.º Anisio Teixeira 

E.M.E.F. Prof.º Doutor Domingos Angerami 

E.M.E.F. Prof.º Doutor Paulo Monte Serrat Filho 

E.M.E.F. Prof.º Doutor Waldemar Roberto 

E.M.E.F. Prof.º Honorato De Lucca 

E.M.E.F. Prof.º Jaime Monteiro De Barros 

E.M.E.F. Prof.º Jarbas Massullo 

E.M.E.F. Prof.º José Rodini Luiz 

E.M.E.F. Prof.º Paulo Freire 

E.M.E.F. Prof.º Raul Machado 

E.M.E.F. Prof.º Salvador Marturano 

E.M.E.F. Prof.ª Dercy Celia Seixas Ferrari 

E.M.E.F. Prof.ª Elisa Duboc Garcia 

E.M.E.F. Prof.ª Eponina de Britto Rossetto 

E.M.E.F. Prof.ª Maria Ignez Lopes Rossi 

E.M.E.F. Prof.ª Neuza Michelutti Marzola 

E.M.E.F. Sebastião De Aguiar Azevedo 

E.M.E.F. Ver. José Delibo 

C.E.M.E.I. Dr. João Gilberto Sampaio 

C.E.M.E.I. Prof.º Eduardo Romualdo de Souza 

C.E.M.E.I. Virgilio Salata 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

 

 

https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
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QUADRO 8 - Rede municipal de Roseira - SP 

Escolas Municipais 

E.M.E.F. Joaquim de Campos 

E.M.E.F. Prof.º Francisco de Paula Santos 

E.M.E.I.E.F. Prof.º Ernesto Marcondes Rangel 

E.M.E.I.E.F. Prof.º Odila de Souza Oliveira 

E.M.E.I.E.F. Prof.º Pe. Geraldo de Almeida Sampaio 

E.M.E.I.E.F. Prof.ª Ana de Barros Sernigói 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

QUADRO 9 - Rede municipal de Vargem Grande Paulista - SP 

Escolas Municipais  

E.M. Vereadora Amélia Surin 

E.M. Ana Maria Campos Oliveira 

E.M. Angelino A. Rodrigues 

E.M. Annita Carmelina de Moraes 

E.M. Antonia Xavier de Lima 

E.M. Benedito Rocha 

E.M. Dilma Cazoto Nascimento 

E.M. Francisca do Prado 

E.M. Genésio da Luz Novaes 

E.M. Jéssica Yukari Asami 

E.M. João Camargo Ribeiro 

E.M. Joaquim Novaes 

E.M. Leontina Correa Guerin 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

QUADRO 10 - Rede municipal de Espírito Santo do Pinhal - SP 

Escolas Municipais  

E.M.E.B. Irene de O. Pereira 

E.M.E.B. João Batista Tamaso – Unidade II 

E.M.E.B. João Battista Tamaso 

E.M.E.B. Maria Aparecida Garcia Tamaso Garcia 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/ 

 

No caso do Rio de Janeiro temos os parceiros institucionais, bem como as empresas e 

os empresários parceiros que contribuem financeiramente, na forma de assessoria ou 

consultoria, assim como a escolas com parcerias finalizadas e as escolas com parcerias ativas.  

https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
https://parceirosdaeducacao.org.br/as-parcerias/
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Em relação à Parceiros da Educação no estado do Rio de Janeiro, O Quadro 11 – 

Apoiadores Institucionais, RJ, observa-se o conjunto de pequenos e grandes setores 

empresariais que desenvolvem algum tipo de atividade na parceria com as escolas 

selecionadas. 

 

QUADRO 11 - Apoiadores institucionais - RJ 

Nomes 
Atividade exercida 

na parceria  
Esfera de atuação 

SENAC 
Formação e ações 

em rede 

Agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do País. 

Fundação 

Lemann  

Formação e apoio ao 

Núcleo 

Organização de filantropia familiar. Atua em dois pilares estratégicos: 

Educação e Lideranças. 

Vila 

Educação  

Programa Compasso 

de desenvolvimento 

socioemocional 

OSCIP que visa implementar e difundir a educação socioemocional nos mais 

variados ambientes educacionais e profissionais.  

ACM-RJ  

Monitorias através 

do Programa Jovem 

Aprendiz 

Associação Cristã de Moços é uma organização com o intuito de promover o 

desenvolvimento humano e estender a filosofia cristã. 

Tapa no 

Visu   

Mobilização de 

ações voluntárias nas 

escolas parceiras 

Consultoria de Impacto Social que cria Soluções Educativas & planeja e 

executa Experiências Sociais como mutirões em escolas públicas e creches 

comunitárias. Além de promover intervenções pedagógicas, realizar oficinas 

sustentáveis e capacitações para programas de geração de renda. Conecta 

voluntários às instituições de ensino, com o propósito de humanizar as 

relações territoriais e revitalizar espaços de aprendizagem em área de 

vulnerabilidade social. 

Argento 
Desenvolvimento 

profissional 

Sociedade Empresária Limitada de São Paulo - SP que possui como atividade 

principal treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. 

Canal 

Futura  
Maleta da Infância 

Futura é um canal de televisão brasileiro. Pertence à Fundação Roberto 

Marinho e é resultado da parceria estratégica entre organizações da iniciativa 

privada unidas pelo compromisso de investir socialmente. Opera a partir de 

um modelo de produção audiovisual educativa, participativa e inclusiva. 

Vila 

Olímpica 

da Maré  

Projeto Sabendo 

Mais 

A Vila Olímpica da Maré busca aliar o universo esportivo a projetos também 

educacionais, culturais, de saúde, lazer e empreendedorismo. Conta com o 

apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de parceiros 

como Fundação FC Barcelona, Colgate, Visa e Jr. NBA. 

Instituto 

Península  
- 

Organização do terceiro setor que atua na área de Educação. Trabalha para 

apoiar a melhoria da carreira docente. 

Doar 

Fashion 
- 

Ação social 100% beneficente que destina toda sua renda à instituições sem 

fins lucrativos. 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos 

https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos
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As empresas e empresários parceiros da OSCIP, que são pessoas físicas, organizações 

sociais de origem empresarial e institutos também podem ser observadas no Quadro 12 

Empresas parceiros- RJ. 

 

QUADRO 12 - Empresas parceiras - RJ 

Nomes 

Atividade 

exercida na 

parceria  

Esfera de atuação 

Argento Desenvolvimento 
Profissional Ltda 

- 
Sociedade Empresária Limitada de Sao Paulo - SP que possui como 
atividade principal treinamento em desenvolvimento profissional e 

gerencial. 

Fundação Lemann - 
Organização de filantropia familiar. Atua em dois pilares 

estratégicos: Educação e Lideranças. 

Instituto Podes Crer - 
Associação Privada de Rio De Janeiro que possui como atividade 

principal a defesa de direitos sociais. 

Instituto Phi - 

Instituto que visa influenciar indivíduos e empresas a fazer de 

maneira estratégica o planejamento de sua filantropia pessoal, 

familiar ou corporativa, e assessorá-los nesse processo, de modo 
que se atinja maior profissionalização do Terceiro Setor, satisfação 

pessoal e impacto social. 

Instituto Romagno - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 

Pinheiro Neto Advogados  - 

Atua em diversos setores, incluindo automotivo, serviços bancários 

e financeiros, construção e materiais de construção, energia e 
recursos naturais, meio ambiente, gestão de resíduos, saúde, 

petróleo e gás, imobiliário e tecnologia. 

SC Johnson - Indústria química que fabrica produtos de higiene e limpeza. 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos 

 

O Quadro 13 – Empresários parceiros nos fornece os nomes dos apoiadores, sendo 

um grupo mais restrito, que exerce algum tipo influência na constituição da OSCIP carioca. 

 

QUADRO 13 - Empresários parceiros - RJ 

Nomes Atividade exercida na parceria  Esfera de atuação 

Alberto Henrique Levy -   

Ana Cristina Perez Ribeiro -   

Cláudia e Márcia Andrade -   

Mario Chady -   

https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos
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Paula Sheehan Barboza Vianna -   

 Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos 

 

Com quatorze parcerias já finalizadas, o Quadro 14 - Escolas com parcerias 

finalizadas apresenta dez escolas localizadas no município do Rio de Janeiro, duas em Paraty 

e mais duas no município de Petrópolis que desenvolveram por algum tempo as parcerias e 

que atualmente já enceram o compromisso firmado com o empresariado. 

 

QUADRO 14 - Escolas com parcerias finalizadas - RJ 

Escolas  Localidade 

E.M. Frederico Eyer Rio de Janeiro 

CIEP Patrice Lumumba Rio de Janeiro 

C.E. Antonio Maria Teixeira Filho Rio de Janeiro 

C.E. Professor Ernesto Faria Rio de Janeiro 

CIEP Samora Machel Rio de Janeiro 

 CIEP Tancredo Neves Rio de Janeiro 

E.M. Albert Schweitzer Rio de Janeiro 

CIEP Nação Rubro Negra Rio de Janeiro 

E.M. Penedo Rio de Janeiro 

E.M. Luiz Delfino Rio de Janeiro 

 E.M. Alto Independência Petrópolis 

C.E. Comunidade São Jorge Petrópolis 

E.M. Domingos Gonçalves de Abreu Paraty 

E.M. Parque da Mangueira Paraty 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos 

 

Outro importante dado coletado diz respeito às escolas que mantém parcerias ativas 

com as empresas selecionadas para exercer o compromisso firmado a partir da Parceiros da 

Educação. As informações coletadas a partir dos documentos digitais, que compõem o 

Quadro 15 - Escolas com parceria ativa, nos fornecem importantes elementos referentes aos 

seguimentos educacionais das escolas, bem como sua localização no município do Rio de 

Janeiro e o número de alunos envolvidos nas parcerias.  

 

QUADRO 15 - Escolas com parceria ativa - RJ 

Escolas  
Número de 

Alunos 
Localidade Segmento 

E.M. Lúcia Miguel Pereira 610 São Conrado  Fundamental I 

CIEP Presidente Agostinho Neto 517 Humaitá 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos
https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos
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E.M. Diogo Feijó 126 Alto do Boa Vista 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Menezes Vieira 180 Alto do Boa Vista Fundamental I 

E.M. Pedro Ernesto 330 Lagoa Fundamental I 

E.M. Capistrano de Abreu 180 Jardim Botânico Fundamental I 

E.M. México 400 Botafogo Fundamental I 

E.M. Júlio de Castilhos 360 Gávea 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Anne Frank 199 Laranjeiras Fundamental I 

E.M. Cícero Penna 630 Copacabana  
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Shakespeare 331 Jardim Botânico 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Sérgio Vieira de Mello 806 Leblon 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

CIEP Samuel Wainer 251 Tijuca 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Afrânio Peixoto 142 Andaraí Fundamental I 

E.M. Azevedo Sodré 280 Praça da Bandeira Fundamental I 

E.M. Baptista Pereira 273 Andaraí 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Francisco Alves 303 Botafogo 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Leitão da Cunha 244 Tijuca 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Dom Aquino Corrêa 148 Copacabana  Fundamental I 

E.M. Prudente de Moraes 515 Tijuca 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Duque de Caxias 245 Grajaú 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. João de Deus 198 Penha Circular Fundamental I 

E.M. Professor Augusto Motta 627 Penha Circular Fundamental I 

E.M. Rodrigo de Mello Franco 636 Andaraí 
Ed. Infantil e 

Fundamental I 

E.M. Professora Pequenina Calixto 1056 Portão de Ferro III – Paraty Fundamental II 

Fonte: Elaboração do autor a partir do site: https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos 

 

 Os dados coletados não são apenas informações estáticas e quantitativas, há relações 

importantes a partir dos quadros fornecidas para o debate. A captação de quem são os 

empresários, a área de atuação no mercado, bem como os apoiadores técnicos de 

assessoramento e consultoria nos ajudam a entender as ramificações e as redes de contato que 

compõem as parcerias aqui analisadas.  

Entender as parcerias já finalizadas também é um importante caminho a ser percorrido 

no processo investigativo de apreensão do funcionamento da OSCIP, “Parceiros da 

Educação”, bem como das consequências das parcerias realizadas nas escolas públicas.   

 

https://www.parceirosdaeducacaorj.org.br/quem-somos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação da realidade social a partir de suas categorias de análise não busca 

esgotar a temática, nem mesmo o objeto fenomênico selecionado. Como ponto de partida para 

compreender um movimento complexo e contraditório, a pesquisa, com suas limitações 

pretende gerar debates que podem gerar futuras investigações. 

Os dados coletados sugerem a necessidade de novos estudos, de novas investigações 

que capturem as diretrizes, os interesses e os casos de parcerias público-privadas (PPP) 

realizados pela OSCIP “Parceiros da Educação” com mais detalhes. Para isso analisar o 

conselho e a direção organizativa da instituição, em busca da compreensão de quem são os 

intelectuais orgânicos, bem como suas redes de contato na sociedade civil é de suma 

importância numa conjuntura em que a educação pública está em disputa. 

Buscamos problematizar o nosso objeto considerando que está em pleno processo de 

constituição nas esferas de parcerias e de políticas públicas. Nossa pesquisa, após uma análise 

sobre a OSCIP “Parceiros da Educação” entende que sua constituição permanece em pleno 

funcionamento, sendo um processo que ainda está em andamento e cujos questionamentos 

podem contribuir para o entendimento crítico da disputa por um projeto de educação pública. 

As possíveis formas de precarização e de heteronomia do trabalho docente através das 

parcerias privadas com as escolas públicas do município do Rio de Janeiro são hipóteses a 

guiarem novas pesquisas, visto que na reestruturação produtiva e nas experiências já 

analisadas, as formas de precarização docente são recorrentes (SOUZA e FLORES, 2017).  

Com os debates levantados, entende-se que a contrarreforma neoliberal vai se 

enraizando e acentuando fortes tendências de “mercantilizar todas as atividades humanas, 

submetendo-as à lógica do capital. Com efeito, mediante os “serviços”, toma caráter de 

mercadoria o trato da educação, da saúde, da cultura, do lazer e os cuidados pessoais” 

(NETTO e BRAZ, 2012, p. 214). A ascensão dos aparelhos privados de hegemonia da classe 

dominante representa um fortalecimento do protagonismo empresarial que se manifesta 

historicamente na lógica organizacional do Estado. 

No processo de subsunção da educação ao empresariado, verifica-se a manifestação de 

duas questões importantes, a consolidação da mercantilização da educação, isto é, como uma 

mercadoria essencial na produção e reprodução social da força de trabalho e a mercadorização 

da educação, como sendo a ampliação de um nicho de mercado com novos produtos a serem 

vendidos (livros didáticos, tecnologias educacionais, apostilas) (MOTTA e ANDRADE, 

2020). 
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Dessa forma, a agenda privado-mercantil em que grupos sociais empresariais possam, 

no “âmbito dos encaminhamentos de políticas públicas da Educação Básica” 

(GAWRYSZEWKI, MOTTA e PUTZKE, 2017, p. 729), implementar seu ethos empresarial 

na transformação da educação em mercadoria é uma dura realidade para a educação pública e 

para a classe trabalhadora que vem sofrendo com o desmonte dos direitos sociais 

conquistados e com o avanço repressor do capital. 
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ANEXOS 

Anexo I - Certidão de qualificação como OSCIP 

 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO 
 

CERTIDÃO 
 
CERTIFICA-SE que a instituição Associação Parceiros da Educação, inscrita 
no CNPJ sob o nº 06.878.967/0001-57, qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público por Despacho do Secretário Nacional de 
Justiça, publicado no DOU de 14 de Junho de 2007, teve sua condição de OSCIP 
renovada por este Órgão, por ter atendido o que determina a legislação vigente. 

 
Não obstante o prazo de validade da presente certidão, o Ministério da Justiça 
poderá eventualmente cancelar a qualificação se for comprovada, através de 
processo administrativo, qualquer infração às normas que disciplinam a 
qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

 
Caberá aos interessados verificar acerca da manutenção da qualificação desta 
entidade, bem como da existência de processo administrativo em trâmite, no 
endereço eletrônico http://www.mj.gov.br/CNEsPublico. 

 

Certidão válida até 30 de Setembro de 2016 

 

Brasília -DF, 6 de Julho de 2015. 

 

Código de controle da certidão - 225869.71574F.715A4C.6A2F4D.3D36 

Certidão expedida gratuitamente por meio da Internet, em conformidade com a 
portaria SNJ nº 24 de 11 de outubro de 2007, no endereço eletrônico: 
http://www.mj.gov.br/cnes 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

 

 

 

http://www.mj.gov.br/CNEsPublico
http://www.mj.gov.br/cnes
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http://www.mj.gov.br/CNEs/certidaoRenovacaoOSCIP.jsf               06/07/2015 

 

 

Anexo II - ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO PARCEIROS DA EDUCAÇÃO 

 

Capítulo I 

 

DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DA DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL 

Artigo 1º - A Associação Parceiros da Educação é uma associação, sem fins lucrativos, que 

se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 

Artigo 2º — A Associação Parceiros da Educação possui sede e foro na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011. 

 

Parágrafo único — A Associação Parceiros da Educação poderá abrir e fechar filiais em 

qualquer parte do País, conforme deliberação da Assembleia Geral. 

Artigo 3º - A Associação Parceiros da Educação terá prazo de duração indeterminado. 

Artigo 4º - A Associação Parceiros da Educação tem por objeto social  

a) a promoção da assistência social; 

b) a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; 

c) promoção gratuita da educação, mediante a utilização de recursos próprios da Associação, e 

observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata a Lei n.º 

9.790, de 23 de março de 1999, bem como consoante os termos do Decreto n.º 3.100, de 30 de 

junho de 1999; 

d) a promoção do voluntariado e auxílio a creches, orfanatos e abrigos; 

e) a promoção de estudos e pesquisas, produção e divulgação de informações e 

conhecimentos técnicos e científicos; 

f) a promoção de parcerias com a rede pública de educação, para custeio pela Associação, e 

auxílio pela Associação em atividades educacionais da rede pública de educação, custeio e 

auxílio estes que serão promovidos gratuitamente e com recursos próprios da Associação; 

 

g) promoção de atividades físicas, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do 

indivíduo e sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer; 

h) recreação e lazer; 

http://www.mj.gov.br/CNEs/certidaoRenovacaoOSCIP.jsf
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i) promoção de projetos de desporto educacional e projetos desportivos destinados a promover 

a inclusão social por meio do esporte; e 

 

j) prestação de serviços de consultoria para entes públicos ou privados destinados a promover 

melhorias na gestão de unidades educacionais. 

Parágrafo 1º - A Associação Parceiros da Educação poderá alienar ou dispor dos produtos 

e serviços decorrentes das atividades relacionadas no caput, sendo toda a renda, recursos ou 

resultados operacionais obrigatoriamente aplicados na consecução de seus objetivos 

institucionais, e, em nenhuma hipótese, os resultados poderão ser distribuídos entre os 

associados, diretores, instituidores, benfeitores ou qualquer outra pessoa física ou jurídica 

ligadas à Associação Parceiros da Educação, direta ou indiretamente. 

Parágrafo 2º - No desenvolvimento de suas atividades, a Associação Parceiros da 

Educação observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

economicidade e eficiência, e não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo, credo 

religioso ou político. 

Artigo 5º - A Associação Parceiros da Educação adotará práticas de gestão administrativas, 

necessárias e suficientes, a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e 

vantagens pessoais pelos dirigentes da entidade e seus cônjuges, companheiros e parentes 

colaterais ou afins até o terceiro grau e, ainda, pelas pessoas jurídicas dos quais os 

mencionados anteriormente sejam controladores ou detenham mais de cinquenta e um por 

cento (51%) das participações societárias. 

Capítulo II 

DOS ASSOCIADOS 

Artigo 6º - O quadro social da Associação Parceiros da Educação será composto de pessoas 

físicas ou jurídicas que pretendam colaborar com a consecução de seus objetivos sociais, 

desde que qualificadas conforme as previsões deste Estatuto. 

Artigo 7º - As seguintes categorias de associados poderão existir na Associação Parceiros da 

Educação: 

a) Fundadores: aqueles que assinaram a ata de constituição da Associação Parceiros da 

Educação; 

 

b) Efetivos: aqueles que demonstrarem interesse em contribuir efetivamente para a 

divulgação, promoção e participação das atividades da Associação Parceiros da Educação; 

c) Beneméritos: aqueles a quem a Assembleia Geral conferir esta distinção, em virtude dos 

relevantes serviços prestados à Associação Parceiros da Educação ou por proposta unânime 

da Diretoria; 
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d) Colaboradores: aqueles que contribuírem, periodicamente, com serviços gratuitos; doações 

de bens ou receitas, para a manutenção dos objetivos sociais da Associação Parceiros da 

Educação; e 

e) Honorários: as pessoas públicas de notória reputação, que prestarem ajuda material ou 

moral para o engrandecimento da Associação Parceiros da Educação, assim determinado 

por proposição de qualquer associado e aprovação da Geral. 

Parágrafo 1º - Os sócios efetivos, beneméritos e colaboradores serão admitidos após a 

aprovação em Assembleia Geral. 

Parágrafo 2º - Qualquer associado poderá, a qualquer tempo, solicitar sua retirada da 

Associação Parceiros da Educação, mediante comunicação escrita à Diretoria. 

Artigo 8º - Cada associado fundador e efetivo terá direito a um voto em Assembleia Geral. 

Artigo 9° - São direitos dos associados: 

a) votar e ser votado para os cargos eletivos; 

b) tomar parte nas Assembleias Gerais, tendo direito a voz; 

c) propor a admissão de novos associados; e 

d) participar dos eventos promovidos pela Associação Parceiros da Educação. 

Parágrafo único - Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que 

lhe tenha sido legitimamente conferida, a não ser nos casos e pela forma prevista na lei ou no 

presente Estatuto. 

Artigo 10 - São deveres dos associados: 

a) cumprir as disposições estatutárias e regimentais; 

b) acatar as decisões da Assembleia Geral; e 

c) contribuir para a consecução dos objetivos da entidade e zelar pelo seu bom nome. 

Artigo 11 – Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelos encargos da 

Associação Parceiros da Educação. 

Artigo 12 - Os associados perdem seus direitos: 

a) se deixarem de cumprir quaisquer de seus deveres; 
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b) se infringirem qualquer disposição estatutária, regimento ou qualquer decisão dos  órgãos 

sociais; 

c) se praticarem delitos, desvio de dinheiro ou bens da Associação Parceiros da Educação; 

d) se praticarem qualquer ato que implique em desabono ou descrédito da Associação 

Parceiros da Educação ou de seus membros; e 

e) se praticarem atos ou valerem-se do nome da Associação Parceiros da Educação para 

tirar proveito patrimonial ou pessoal, para si ou para terceiros. 

Artigo 13 - Em qualquer das hipóteses previstas no artigo 12, além de perderem seus direitos, 

os associados poderão ser excluídos da Associação Parceiros da Educação, cabendo sempre 

recurso à Assembleia Geral. 

Capítulo III 

DO PATRIMÔNIO SOCIAL E SUA DESTINAÇÃO 

Artigo 14 - O patrimônio da Associação Parceiros da Educação será constituído de bens 

móveis, imóveis, direitos e valores por ela adquiridos ou recebidos sob a forma de doações, 

legados, subvenções, auxílios, ou, de qualquer outra forma lícita, devendo ser administrado e 

utilizado apenas para o estrito cumprimento das suas finalidades sociais.  

Artigo 15 - Constituem fontes de receita da Associação Parceiros da Educação: 

a) auxílios, doações, legados, subvenções, e outros atos lícitos da liberdade dos associados ou 

de terceiros; e 

b) receitas da Associação Parceiros da Educação que se originarem das atividades inerentes 

ao seu objetivo. 

Parágrafo único — Todas as doações e contribuições deverão obrigatoriamente ser efetuadas 

por meio de depósito bancário ou boleto bancário emitido pela Associação Parceiros da 

Educação. 

Artigo 16 - A Assembleia Geral poderá rejeitar as doações e legados que contenham encargos 

ou gravames de qualquer espécie, ou, ainda, que sejam contrários a seus objetivos, à sua 

natureza ou à lei. 

Artigo 17 - Todo o patrimônio e receitas da Associação Parceiros da Educação serão 

aplicados no território nacional e deverão ser investidos nos seus objetivos institucionais, 

sendo vedada a distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou receita a qualquer título, 

entres os associados, diretores, instituidores, benfeitores, conselheiros ou qualquer outra 

pessoa física ou jurídica, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários ao seu 

funcionamento administrativo. 
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Parágrafo único — Caso a Associação Parceiros da Educação tenha adquirido bens 

provenientes de recursos públicos em virtude de sua qualificação como OSCIP, nos termos da 

Lei n.º 9.790/99, e venha a perder esta qualificação, deverá ser transferido para outra entidade 

detentora desta qualificação, preferencialmente com o mesmo objeto social. 

Artigo 18 - No caso de dissolução da Associação Parceiros da Educação, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido à outra entidade congênere, possuidora da qualificação de 

OSCIP, nos termos da Lei n.º 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. 

Parágrafo Único - Não existindo no Município, no Estado ou no Território, instituição nas 

condições indicadas nesse artigo, o que remanescer de seu patrimônio será transferido à 

Fazenda do Estado ou da União. 

Capítulo IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 19 - São órgãos da Associação Parceiros da Educação: 

a) Assembleia Geral; 

b) Diretoria; e  

 

c) Conselho fiscal.  

 

Artigo 20 - Os órgãos da Associação Parceiros da Educação deverão desenvolver as 

atividades necessárias para alcançar a sua finalidade, respeitando incondicionalmente o 

Estatuto Social e as disposições de lei. 

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 21 - A Assembleia Geral, órgão soberano da Associação Parceiros da Educação, é 

composta pelos associados em pleno gozo de seus direitos estatutários, podendo uns se 

fazerem representar por outros, mediante procuração com poderes especiais e expressos para a 

Assembleia convocada. 

Artigo 22 - A Assembleia Geral reunir-se-á: 

a) ordinariamente até o dia 30 de abril de cada ano, convocada pelo Diretor-Presidente ou por 

dois membros da Diretoria, em conjunto; e 

b) extraordinariamente, mediante convocação do Diretor-presidente ou, ainda, por 

requerimento apresentado por 1/5 (um quinto) de seus associados. 

Artigo 23 - A Assembleia Geral será convocada mediante carta, fax, e-mail ou qualquer outro 

meio de comunicação, com aviso de recebimento, enviada a todos os Associados, com 

antecedência mínima de 8 (oito) dias, e se instalará com o "quorum" de, ao menos, 2/3 (dois 
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terços) dos associados em primeira convocação, e com qualquer número de associados, em 

segunda convocação. 

Parágrafo único — A convocação de Assembleia Geral se fará na forma estabelecida no 

presente Estatuto, é assegurado a 1/5 (um quinto) dos associados da Associação Parceiros da 

Educação o direito de promovê-la. 

Artigo 24 - A Assembleia Geral se realizará, ordinariamente, para: 

a) examinar e aprovar a proposta de programação anual da Associação Parceiros da 

Educação; 

b) examinar e aprovar o relatório anual de atividades; 

c) discutir e homologar as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial aprovados pelo 

Conselho Fiscal, referente ao ano findo; 

d) eleger os membros da Diretoria e do Conselhos Fiscal; e 

e) instituir, caso seja conveniente, remuneração à Diretoria ou àqueles que a ela prestarem 

serviços específicos, a qual será estabelecida de acordo com os valores praticados no 

mercado, na região de sua área de atuação. 

Artigo 25 - A Assembleia Geral se realizará, extraordinariamente, para: 

a) decidir sobre reformas do Estatuto Social; 

b) destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; 

c) aprovar o ingresso de novos associados, mediante indicação da Diretoria; 

d) aprovar o ingresso de associados honorários; 

e) deliberar sobre recursos e requerimentos dos associados; 

f) decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais, 

em Assembleia que conte com a anuência de 2/3 (dois terços) de seus associados; 

g) decidir sobre a extinção da Associação Parceiros da Educação, nos termos do artigo 42; e 

h) decidir sobre todos os demais assuntos que não tenham sido atribuídos especificamente a 

outros órgãos da Associação Parceiros da Educação, e que se relacionarem com os fins do 

mesmo. 

Parágrafo único - Para as deliberações referidas nas letras "a" e "b", é exigido o voto 

concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes na Assembleia, especialmente convocada para este 

fim. Não poderá haver deliberação em primeira convocação sem que estejam presentes a 
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maioria absoluta dos associados, ou pelo menos 1/3 (um terço) destes nas convocações 

seguintes. 

Artigo 26 - As decisões da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos 

presentes, observados os limites deste Estatuto. 

DA DIRETORIA 

Artigo 27 - A Diretoria será eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 02 (dois) anos, 

sendo permitida a reeleição, e será composta por até 05 (cinco) membros, a saber: 01 (um) 

Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente, e os demais sem designação específica. 

 

Parágrafo 1º - O Presidente da Diretoria será, necessariamente, nomeado dentre os seus 

próprios membros, podendo ser reeleito. 

Parágrafo 2º - Terminado o mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a eleição 

e posse de seus substitutos. 

Parágrafo 3º - No caso de vacância permanente dos integrantes da Diretoria, a Assembleia 

Geral reunir-se-á no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a vacância, para eleger o novo 

integrante, ou indicar um substituto, que então permanecerá no cargo até o fim do mandato. 

Artigo 28 - Compete à Diretoria: 

a) elaborar e submeter à Assembleia Geral a proposta de programação anual de atividades da 

Associação Parceiros da Educação; 

b) cumprir e fazer cumprir o Estatuto e o regimento interno; 

c) elaborar e apresentar à Assembleia Geral o relatório anual de atividades; 

d) decidir sobre os casos de ausência e afastamento de seus membros; 

e) indicar novos associados, para aprovação pela Assembleia Geral, bem como decidir sobre a 

retirada e a exclusão de associados, na forma do artigo 12; 

f) contratar auditoria externa independente, submetendo a contratação à aprovação da 

Assembleia Geral. 

Artigo 29 - A gestão dos interesses da Associação Parceiros da Educação, quando não 

decorrente de encargo expressamente consignado neste Estatuto, será determinada aos 

membros da Diretoria, da forma como lhes for conveniente determinar na divisão de tarefas e 

encargos. 

Artigo 30 - Compete ao Diretor-Presidente: 
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a) representar a Associação Parceiros da Educação ativa e passivamente, em juízo ou fora 

dele; 

b) contratar e demitir e abrir, movimentar e encerrar, isoladamente, contas bancárias; 

c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria e da Assembleia Geral; 

d) nomear, isoladamente, procuradores para fins especiais, em nome da Associação Parceiros 

da Educação; 

e) realizar outros atos específicos, cuja execução lhe tenha sido delegada pela Assembleia.  

 

Artigo 31 - Compete ao Diretor Vice-Presidente: 

a) auxiliar o Presidente no desempenho de todas as suas funções, bem como exercer as 

atribuições que este lhe delegar; 

b) substituí-lo nos casos de ausência e impedimento. 

Artigo 32 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, a cada seis meses, para tratar de assuntos 

sociais, e, extraordinariamente, quando necessário, mediante convocação de qualquer um dos 

Diretores. 

Artigo 33 - A Diretoria, para validamente deliberar qualquer assunto, deverá reunir-se, com 

pelo menos metade de seus membros em exercício, presentes ou representados. 

Parágrafo 1º - As reuniões da Diretoria serão dirigidas pelo seu Presidente, ou, na sua 

ausência ou impedimento, pelo Diretor Vice-Presidente, e suas deliberações serão tomadas 

por maioria de votos. 

Parágrafo 2º- O voto do Diretor-Presidente será considerado, no caso de empate, voto de 

qualidade. 

Parágrafo 3º - Qualquer dos membros da Diretoria poderá fazer-se representar nas reuniões, 

por qualquer outro membro, mediante procuração. 

Artigo 34 - A Associação Parceiros da Educação somente obrigar-se-á validamente, 

mediante a assinatura: (i) do Diretor Presidente; (ii) do Diretor Vice-Presidente em conjunto 

com outro Diretor; (ii) de dois Diretores sem designação específica; (iii) qualquer dos 

anteriores, em conjunto com um procurador com poderes específicos, observadas as demais 

disposições deste estatuto. 

DO CONSELHO FISCAL 
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Artigo 35 - O Conselho Fiscal será composto por 02 (dois) membros eleitos pela Assembleia 

Geral entre os associados fundadores e efetivos da Associação Parceiros da Educação, com 

mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. 

Artigo 36 - O Conselho Fiscal tem por finalidade auxiliar e fiscalizar os órgãos dirigentes na 

administração da Associação Parceiros da Educação, propondo medidas que colaborem 

com o equilíbrio financeiro da entidade, tendo em vista a eficiência na consecução de seus 

objetivos sociais. 

 

Artigo 37 - Compete ao Conselho Fiscal: 

 

a) examinar os livros de escrituração da Associação Parceiros da Educação; 

b) opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as 

operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da 

entidade; 

c) emitir parecer, quando solicitado pela Diretoria, ou pela Assembleia Geral, sobre assuntos 

financeiros de interesse da Associação Parceiros da Educação; 

d) opinar sobre as operações patrimoniais realizadas; 

e) acompanhar o trabalho dos auditores independentes, contratados pela Diretoria. 

Artigo 38 - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente, a cada 12 (doze) meses, e 

extraordinariamente, sempre que convocado, por qualquer um de seus membros ou pelo 

Presidente da Diretoria. 

Artigo 39 - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, constarão de ata 

lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho Fiscal 

presentes e encaminhada a Diretoria. 

Capítulo V 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Artigo 40 - A prestação de contas da Associação Parceiros da Educação observará: 

a) os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatório 

de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas 

de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer 

cidadão; 

c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da 

aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em 

regulamento; e 
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d) no que se refere aos bens e recursos de origem pública, a prestação de contas realizada nos 

termos do parágrafo único, do artigo 70, da Constituição Fede al. 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 41 - O exercício social da Associação Parceiros da Educação coincidirá com o ano 

civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício será 

levantado pela Diretoria o balanço geral das atividades da Associação Parceiros da 

Educação para ser apreciado pela Assembleia Geral. 

Artigo 42 - A extinção da Associação Parceiros da Educação só será possível por deliberação 

da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, com a anuência 

de dois terços dos associados. 

Artigo 43 - Os integrantes da Diretoria e do Conselho Fiscal, não respondem, nem mesmo 

subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela Associação Parceiros da Educação. 

Artigo 44 - O presente Estatuto entrará em vigor na data de seu registro, perante o órgão 

competente. 

Artigo 45 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria e referendados pela Assembleia 

Geral. 
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