
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - DOUTORADO 

POLÍTICAS, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E SOCIEDADE (PEFS) 

 

 

 

 

ELIEL DA SILVA MOURA 

 

 

 

 

NEOLIBERALIZAÇÃO E REFORMA EDUCACIONAL:  

Ensina! Brasil e os ensaios da rede global Teach For All no país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Dra. Flávia Monteiro de Barros Araujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2023 



ELIEL DA SILVA MOURA 

 

 

 

 

 

NEOLIBERALIZAÇÃO E REFORMA EDUCACIONAL:  

Ensina! Brasil e os ensaios da rede global Teach For All no país 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de Doutor em 

Educação 

Linha de pesquisa: Políticas, Educação, Formação e 

Sociedade (PEFS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª Dra. Flávia Monteiro de Barros Araujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2023 



 

 

 

 



ELIEL DA SILVA MOURA 

 

NEOLIBERALIZAÇÃO E REFORMA EDUCACIONAL:  

Ensina! Brasil e os ensaios da rede global Teach For All no país 

 

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense, como 

requisito parcial à obtenção do título de Doutor em 

Educação 

Linha de pesquisa: Políticas, Educação, Formação e 

Sociedade (PEFS) 

Aprovada em 26 de Janeiro de 2023 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________________________ 

Profª Dra. Flávia Monteiro de Barros Araujo 

Universidade Federal Fluminense – UFF (Orientadora) 

_______________________________________________________________ 

Profª Dra. Nora Rut Krawczyk 

Universidade Estadual de Campinas -Unicamp 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Rolf Jacob Straubhaar 

Texas State University  

_______________________________________________________________ 

Profª Dra. Iduína Edite Mont’Alverne Braun Chaves 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

_______________________________________________________________ 

Profª Dra. Margareth Martins de Araújo 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Siqueira Maia Vinagre Mocarzel 

Universidade Católica de Petrópolis/Universidade Estácio de Sá (1º Suplente) 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Pablo Silva Machado Bispo dos Santos 

Universidade Federal Fluminense – UFF (2º Suplente) 

 

NITERÓI 

2023 



DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Jorge Najjar, o professor  

(in memoriam) 

 

À Pri, Flora e Cairo  

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À Priscilla, minha companheira de vida e de jornada acadêmica. Quando esta tese era apenas um 

projeto, no início da trajetória, descobrimos que vinha Flora e tudo foi redimensionado. Pri se 

tornou doutora durante este período, contestando o cânone acadêmico, pleiteando o lugar das 

emoções diante de uma autoridade epistêmica hegemônica. Seu posicionamento, sem dúvida, 

afetou o entendimento que eu tinha da minha própria pesquisa. Na metade do caminho Cairo veio 

como uma grande surpresa, no meio da pandemia. Parecia inviável um projeto de dois bebês e 

dois doutorados. Qualquer coisa daí surgida se afasta completamente de um esforço individual 

apenas. Este trabalho é coletivo, fruto da relação de amor e de cumplicidade que construímos, 

tecida sob grande pressão, por vezes invisibilizada. Amamentação, escalas de cuidado das 

crianças, privação de sono e uma luta constante pela preservação de nossa saúde física e mental, 

tudo diante de uma rede de apoio por muito tempo limitada pela pandemia. Pri é coautora legítima 

deste trabalho.   

Aos meus pais, que fizeram deste doutorado seu próprio sonho, desde quando eu ainda era apenas 

uma criança. É deles a herança do estudo e de valorização da escola, negada a eles em suas 

próprias trajetórias. Este trabalho é, em muitos sentidos, uma redenção familiar. À minha mãe, 

que na infância chorou por não poder continuar estudando, pois não havia escolas próximas nem 

transporte que a levasse até ela. Ao meu pai, que com o ensino fundamental incompleto orientou 

muitos engenheiros, mas foi espoliado em função de sua baixa escolaridade. Ao meu irmão 

Eliabe, que sempre esteve disponível, inclusive nesta reta final, assumindo tarefas rotineiras para 

que eu estudasse. 

A Jorge Najjar (in memoriam), meu amigo, orientador e o melhor professor que já tive. Um dos 

objetivos implícitos desta tese era estar à altura de suas expectativas para este processo, que não 

pôde ver concluído. Sua passagem, durante este doutorado, foi tão dolorosa quanto perturbadora. 

Mas, qualquer exercício de imaginação de quem conviveu com ele apontaria para a total não 

condescendência com capitular ou desistir: cheguei até aqui, amigo Jorge. 

Ao nosso coletivo afetivo, amigos que abraçaram a missão do cuidado de nossas crias, os 

melhores tios e tias, especialmente Renato com seu coração gigante e voluntarioso e Juliana com 

seus mimos e afetos providenciais.    

À Helena, uma genuína integrante da família que escolhemos – e fomos escolhidos. Com seu 

coração de amor incessante é ela o nosso verdadeiro tesouro. Nesta pesquisa foi de tudo um 

pouco para que eu chegasse até o fim.  



Aos amigos do coração Lúcio, Juliana e Tiago, amizades oriundas da experiência com o Ensina!, 

mas que não se encerram nela. Muitas das críticas, olhares e percepções aqui presentes foram 

construídas na troca com eles. À Fernanda, minha parceira em diversos trabalhos, interlocutora 

na pesquisa e amiga pra vida. Nossos caminhos sempre se cruzam e é um prazer constatar isso. 

Aos companheiros pais e mães que encontramos na praça, amigos e parceiros na criação dos 

pequenos: Marina, Juliano, Michele, João, Jason, Alice, Daiana, Cladimir e Stephania.  

Aos meus amigos do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gestão e Políticas Públicas em Educação 

(NUGEPPE-UFF), especialmente as colegas de doutorado e grandes amigas Alba e Silvana, que 

tornaram este período mais leve e afável, com tantas trocas, parceria e cumplicidade. E a minha 

versão de família acadêmica composta por Juliana, Gisele e Mônica, meus amores agora pra vida. 

À professora Flávia Araujo, que graciosamente aceitou integrar esta pesquisa, como minha 

orientadora, já com o doutorado em andamento. Desde então tem sido tanto referência acadêmica 

e profissional quanto uma sensível, humana e acolhedora amiga. Nas angustias próprias deste 

processo sempre foi uma pessoa acessível e presente, que recolhia, mas também me deixava voar. 

Ao professor e amigo Rolf Straubhaar, o primeiro incentivador desta investigação. Sua enorme 

generosidade me introduziu academicamente ao tema, me municiou de referências e mais do que 

tudo, me encorajou a seguir este caminho. Este trabalho é devedor dos seus esforços originais de 

pesquisa: espero ter dado continuidade ao legado. 

À professora Nora Krawczyk, por todo carinho, solicitude e presteza em aceitar participar da 

construção desta pesquisa. Seus apontamentos e orientações na qualificação foram decisivos.  

Ao professor Pablo Santos, pela perene cordialidade e carinho. Desde a entrada no doutorado 

tenho recebido suas contribuições, que também se somaram aos apontamentos na qualificação. 

Ao professor e amigo Marcelo Mocarzel, parceiros de tantos anos na trajetória com o NUGEPPE, 

um protótipo de sucesso de nosso Jorge Najjar e contribuinte da pesquisa desde o anteprojeto. 

À professora Iduína Chaves, que me entrevistou para o ingresso no doutorado e foi extremamente 

acolhedora e generosa. É um prazer que faça parte também da etapa final do processo. 

À professora Margareth de Araújo, com o qual tive o prazer de compartilhar a pesquisa no 

decorrer do doutorado e aceitou prontamente contribuir com esta tese. 

Ao professor Luiz Carlos Freitas, um entusiasta e incentivador desta pesquisa. Suas indicações e 

referências foram de grande auxílio e se tornaram fundamentais na primeira fase do trabalho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E porque na história dos homens  

cada ato de destruição encontra  

sua resposta, cedo ou tarde,  

num ato de criação. 

 

Eduardo Galeano,  

As Veias abertas  

da América Latina. 
 



RESUMO 

 

A presente investigação dialoga, de maneira mais ampla, com um vasto conjunto de estudos que 

têm procurado discutir as transformações ocorridas desde a crise de acumulação e reestruturação 

capitalista desencadeada no último quartel do século XX, que encerrou o que ficou conhecida 

como sua era de ouro. Partindo principalmente de Bob Jessop, Neil Brenner, Jamie Peck e Nik 

Theodore aponto para emersão, nesse período, de um tipo de racionalização ideológica 

dominante, aqui entendida como neoliberalização: uma reestruturação regulatória orientada pela 

lógica de mercado que busca disciplinar e comodificar práticas sociais, reorganizando 

instituições, sistemas e estruturas outrora não alcançadas diretamente pela dinâmica mercantil. 

Como expressão deste fenômeno no campo educacional, abordo a chegada e primeiros esforços 

de consolidação no país do Ensina!Brasil, organização satélite da rede internacional Teach For 

All, conhecida por dar suporte a empreendedores sociais que desejam desenvolver seu modelo 

de reforma educacional, fundado, entre outros, na flexibilização da trabalho docente, formação 

rápida de professores, absorção dos princípios corporativos como norma de ação, e 

desenvolvimento de líderes. Com o intuito de compreender, essencialmente, de que maneira um 

programa de reforma educacional de matriz neoliberal, nascido originalmente na década de 1990, 

através da organização-mãe Teach For America, é incorporado à dinâmica local, me debruço 

preliminarmente nas origens deste desenho em seus aspectos ideacionais, ideológicos e prático-

políticos. Em seguida mergulho tanto nas articulações para sua chegada quanto em seus primeiros 

passos na cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 e 2012. Nesta análise busco acompanhar 

tanto os caminhos e estratégias de construção de sua imagem quanto as narrativas, instrumentos 

e recursos utilizados como legitimação de suas práticas. Sustentados pela ideia de mensuração 

de resultados, esta rede tem construído suas ações sob a premissa das políticas baseadas em 

evidências. A partir de um substancial conjunto de fontes documentais examino os argumentos, 

números e indicadores apresentados pelo Ensina!Brasil em sua parceria com a Secretaria 

Municipal de Educação - RJ para concluir que as alegadas credenciais de um serviço inconteste 

estiveram longe de ser concretizadas, mesmo quando tomadas em seus próprios termos. Observei 

que a organização ignorou elementos metodológicos básicos e manipulou informações de 

pesquisas para reforçar seus pontos de vista. Defendo que, para além de um serviço comprovado, 

sua atuação esteve sustentada numa poderosa rede de apoio política e empresarial e na própria 

aderência de seu discurso, fruto de uma síntese criativa neoliberal exitosa, que uniu as ideias de 

excelência e justiça social para todos. Também aponto para interligações profundas entre a 

chegada da ONG, uma organização não lucrativa, e a expansão de fundos de capital de alto risco 

no segmento educacional, uma forma pura e especulativa de realização de lucros via educação 

básica brasileira. 

 

Palavras-chave: neoliberalização; reforma educacional; ensina brasil; teach for all 

 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present investigation dialogues, in a broader way, with a vast set of studies that have sought 

to discuss the transformations that have occurred since the crisis of accumulation and capitalist 

restructuring triggered in the last quarter of the twentieth century, which ended what became 

known as its golden age. Based mainly on Bob Jessop, Neil Brenner, Jamie Peck and Nik 

Theodore (2012) I point to the emergence, in this period, of a type of dominant ideological 

rationalization, understood here as neoliberalization: a regulatory restructuring guided by the 

logic of market that seeks to discipline and commodify social practices, reorganizing institutions, 

systems and structures that were not directly affected by the mercantile dynamics. As an 

expression of this phenomenon in the educational field, I address the arrival and first 

consolidation efforts in the country of Ensina!Brasil, a satellite organization of the international 

Teach For All network, known for supporting social entrepreneurs who wish to develop their 

model of educational reform, founded, among others, in the flexibility of teaching work, rapid 

training of teachers, absorption of corporate principles as a rule of action, and development of 

leaders. Trying to understand, mainly, how a neoliberal educational reform program, originally 

born in the 1990s, through the parent organization Teach For America, is incorporated into the 

local dynamics, I preliminarily dwell on the origins of this design in its ideational aspects, 

ideological and practical-political. Then I delve into both the articulations for his arrival and his 

first steps in the city of Rio de Janeiro between the years 2010 and 2012. In this analysis I seek 

to follow both the paths and strategies for building his image and the narratives, instruments and 

resources used as legitimation of their practices. Supported by the idea of measuring results, this 

network has built its actions under the premise of policies evidence-based. Based on a substantial 

set of documentary sources, I examine the arguments, numbers and indicators presented by 

Ensina!Brasil in its partnership with the Municipal Secretary of  Education - RJ to conclude that 

the argued credentials of an uncontested service were far from being achieved, even when taken 

on their own terms. I observed that the organization ignored basic methodological elements and 

manipulated research information to reinforce its views. I argue that, in addition to a proven 

service, its performance was supported by a powerful political and business support network and 

the very adherence to its discourse, the result of a successful neoliberal creative synthesis, which 

united the ideas of excellence and social justice for all. I also point to deep interconnections 

between the arrival of the NGO, a non-profit organization, and the expansion of venture capital 

funds in the educational segment, a pure and speculative form of profit-making via Brazilian K-

12 education system. 

 

Keywords: neoliberalization; educational reform; ensina brasil; teach for all 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figuras 

FIGURA 1 - A TEORIA DO PROBLEMA, TFALL ........................................................................... 121 

FIGURA 2 - TEORIA DA TRANSFORMAÇÃO, TFALL ................................................................... 121 

FIGURA 3- LOGOMARCA ENSINA!BRASIL ................................................................................... 130 

FIGURA 4 - CARTAZ ENSINA!BRASIL .......................................................................................... 130 

FIGURA 5 - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO ENSINA!BRASIL ............................................................... 132 

FIGURA 6 - ENSINA!BRASIL NA REVISTA VEJA ........................................................................... 162 

 

Gráficos 

GRÁFICO 1 - PRETOS EM CURSOS SELECIONADOS, 3º CICLO DO ENADE ..................................... 134 

GRÁFICO 2 - GRADUANDOS MATRICULADOS COM RENDA FAMILIAR MENSAL DE MAIS DE ........ 156 

 

Quadros 

QUADRO 1 - PERFIL DOS ENSINAS: IES, CURSO, GRAU ACADÊMICO E SEXO ............................. 162 

QUADRO 2 - PRINCÍPIOS DOS PROFESSORES ALTAMENTE EFICAZES ......................................... 196 

QUADRO 3 - COMPARATIVO DO CUSTO DE ATIVIDADES PROFESSORES CONCURSADOS X ENSINA

 ........................................................................................................................................... 196 

QUADRO 4 - QUADRO DE HORÁRIOS REFORÇO ESCOLAR E.M BARATA RIBEIRO ANO DE 2011 . 205 

QUADRO 5 - QUADRO DE HORÁRIOS REFORÇO ESCOLAR E.M LIBERDADE ANO DE 2012 .......... 207 

QUADRO 6 – UNIDADES ESCOLARES POR ANO DE ATUAÇÃO, ENSINA!BRASIL ............................ 210 

QUADRO 7 - INDICADORES E METAS POR PROPOSTAS PARA OS ANOS DE 2012 E 2013,  

ENSINA!BRASIL .................................................................................................................... 239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - RESULTADOS CURSO DE VERÃO, CIDADE DE DEUS................................................ 210 

TABELA 2 - PROVAS DO 1º E 2º BIMESTRE 2011 SME-RIO, NÃO ENSINA! X ENSINA ................... 223 

TABELA 3 - VARIAÇÃO % DAS MÉDIAS DO 1º PARA O 2º BIMESTRE 2011, NÃO ENSINA! X ENSINA!

 ........................................................................................................................................... 223 

TABELA 4 - FORMAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DOS PROFESSORES .................... 235 

TABELA 5 - COMPROMISSO COM O ENSINO ENQUANTO CARREIRA ............................................ 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 14 

1.1 Hipóteses .................................................................................................................. 26 

1.2 Objetivos .................................................................................................................. 28 

1.3 Estrutura ................................................................................................................. 29 

2 NEOLIBERALIZAÇÃO: TEORIA E METODOLOGIA .................................... 31 

2.1 Neoliberalismo, um conceito escorregadio ........................................................... 31 

2.2 Perspectivas sobre o Neoliberalismo ..................................................................... 39 

2.3 Neoliberalismo e Educação .................................................................................... 49 

2.4 Do Neoliberalismo à Neoliberalização: uma proposta Teórico-Metodológica . 60 

3 TEACH FOR AMERICA: IDEOLOGIA, IDEAÇÃO E PRÁTICA POLÍTICA 77 

3.1 Reforma Educacional e ideação: o modelo transformativo do TFA ................. 79 

3.2 Teach For America e a Neoliberalização............................................................... 95 

3.2.1 A primeira fronteira: o professor de novo tipo e as salas de aula da América ....... 97 

3.2.2 A segunda fronteira: nova regulação e mudança sistêmica da educação .............. 109 

3.2.3 A fronteira de expansão global: a rede Teach For All ............................................. 119 

3.3 Considerações do capítulo: TFA como síntese neoliberal criativa .................. 125 

4 “NINGUÉM SEGURA A FORÇA DE UMA IDEIA CUJO TEMPO 

CHEGOU”: O SURGIMENTO DO ENSINA!BRASIL ......................................... 130 

4.1 Rio de Janeiro e os amigos da reforma ............................................................... 137 

4.2 Recrutamento e seleção dos ensinas .................................................................... 147 

4.3 A grande mídia e a construção da imagem pública da organização ................ 163 

4.4 Considerações do capítulo: o desenho do programa é em si o sucesso ............ 179 

5 CONSTRUÇÃO DAS EVIDÊNCIAS: A PRÁTICA POLÍTICA DO            

ENSINA!BRASIL ....................................................................................................... 183 

5.1 A cadeia de comando do Ensina!Brasil .............................................................. 187 

5.2 Ensinar é Liderar: os detentores exclusivos do modelo TFAll no país ............ 193 

5.2.1 Os questionamentos do Tribunal de Contas do Município ..................................... 200 

5.3 Uma análise das evidências do Ensina!Brasil .................................................... 213 

5.3.1 Resultados do Instituto de Verão ................................................................................ 214 

5.3.2 Resultados nas avaliações bimestrais da SME-RJ.................................................... 222 

5.3.4 Resultados dos parceiros da rede TFAll .................................................................... 229 

5.3.5 Resultados nunca conhecidos ...................................................................................... 238 

5.4 “Uma questão de acertar os ponteiros”: encerramento das operação do 

Ensina!Brasil no Rio de Janeiro ................................................................................ 242 



5.5 Considerações do capítulo: a “pura ficção” das evidências .............................. 249 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................. 253 

7 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 266 

ANEXOS ..................................................................................................................... 292 

ANEXO A – Ficha de Inscrição Ensina!Brasil ........................................................ 292 

ANEXO B - Convênio SME nº 313/2011 .................................................................. 297 

ANEXO C- Ata da Assembleia Geral de Fundação do ENSINA.BR, realizada 

em 17 de junho de 2010 .............................................................................................. 305 

ANEXO D - Primeiro Estatuto Social do ENSINA.BR ........................................... 307 

ANEXO E - Ata da Assembleia Geral Extraordinária do ENSINA.BR, realizada 

em 20 de junho de 2011 .............................................................................................. 317 

ANEXO F - Plano de Trabalho - Programa Ensina!: Formação de lideranças e 

ampliação de oportunidades para alunos da rede municipal de ensino do Rio de 

Janeiro ......................................................................................................................... 319 

ANEXO G - Carta Teach For All – Ensina! como representante exclusivo da 

rede no Brasil .............................................................................................................. 352 

ANEXO H - Estudo com quadro comparativo: Agente de Reforço Escolar x 

Professor da Rede ....................................................................................................... 353 

ANEXO I - Pela Diligência - Convênio nº 313/2011 - SGCE/3ª Inspetoria Geral 

- 2 de maio de 2012 ..................................................................................................... 355 

ANEXO J - TCM-RJ - 53ª Sessão Ordinária - 6 de agosto de 2012 ....................... 358 

ANEXO K -Recomenda Convênio, André Ramos - Escolas do Amanhã - 21 de 

outubro de 2011 .......................................................................................................... 359 

ANEXO L - Resposta ao item 7 da diligência do TCM-RJ - 11 de dezembro de 

201 ................................................................................................................................ 362 

ANEXO M - Pela manutenção da Diligência com recomendação - Convênio nº 

313/2011 - SGCE/3ª Inspetoria Geral - 22 de janeiro de 2013 ................................ 365 

ANEXO N - Em resposta à solicitação desta Chefia de Gabinete, em face a 

diligência baixada pelo TCM-RJ ao convênio 313/2011 - 18 de julho de 2013 ..... 370 

ANEXO O - Ofício ESUB Nº 108 - 22 de novembro de 2012 ................................. 373 

ANEXO P - Em resposta ao Ofício ESUB Nº 108 - 29 de novembro de 2012 ....... 374 

ANEXO Q - Ofício ESUB Nº 10 - 27 de fevereiro de 2013...................................... 375 

ANEXO R - Resposta ao Ofício ESUB Nº 10 – 28 de fevereiro de 2013 ................ 376 

ANEXO S - Termo de Rescisão nº 87/2013 ao Convênio nº 313/2011 ................... 377 

ANEXO T - Lista de Escolas Ensina!Brasil 2012 .................................................... 379 



14 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

“One day, all children in this nation will have the opportunity to attain an 

excellent education”1. Essa afirmação, de tom quase profético, transformou-se na palavra 

de ordem de pelo menos sessenta organizações educacionais, espalhadas por cinco 

continentes, que se articulam em uma rede global de empreendedores sociais que lutam 

para reformar os sistemas de educação de seus países. Seu uso original remete ao início 

da década de 1990, quando era criado o Teach For America (TFA), organização matriz e 

referência destas iniciativas mundo afora. 

Criado como uma resposta à carência de professores em regiões periféricas e de 

minorias raciais nos EUA, o TFA chamou atenção por sua proposta audaciosa de recrutar 

recém-graduados das universidades mais prestigiosas do país para lecionarem em escolas 

de bairros assolados pelo baixo desempenho acadêmico e alta rotatividade de 

profissionais. O alarde não se deu apenas por conta da origem social destes jovens, mas 

sobretudo porque suas formações não serem na área da educação: ao invés de licenciados 

ou pedagogos, tratavam-se de economistas, advogados e engenheiros, por exemplo. 

Igualmente motivo de polêmica foi a proposta de treinamento destes recrutados: um 

programa intensivo de cerca de cinco semanas realizado antes de que tais professores 

leigos começassem seu trabalho nas escolas públicas. 

Como pretendo analisar neste trabalho, uma ação aparentemente excepcional de 

enfrentamento à carência de docentes em dado período e em regiões específicas do país 

transformou-se numa poderosa organização-mãe, uma das três maiores do segmento 

educacional americano2, presente em mais de cinquenta regiões, e que mantém uma 

média de cerca de oito mil professores3 certificados de modo alternativo atuando 

anualmente em escolas públicas e escolas charters4 nos EUA. Mais do que isto, depois de 

                                                           
1 Em português: Um dia, todas as crianças dessa nação terão a oportunidade de obter uma excelente 

educação (tradução minha). 
2 Segundo ranking anual da revista Forbes sobre instituições filantrópicas no ano de 2020. In.: BARRETT, 

William P. America’s top Charities – 2020. Forbes Maganize online. Forbes Media LLC, 11 de dez. 2020. 

Cf. Disponível em: <https://www.forbes.com/lists/top-charities/#6a69c7915f50> Acesso em: 20 de abr. 

2021. 
3 Média realizada a partir do número de membros da organização entre os anos 2013 a 2019. GUIDESTAR. 

Teach For America - Number of current teaching corps members. Candid, 2021. Disponível em: 

<https://www.guidestar.org/profile/13-3541913> Acesso em 16 de mai. 2021. 
4 As charters schools são escolas autônomas patrocinadas publicamente. São substancialmente livres de 

controle governamental, embora respondam a certos critérios de desempenho do aluno. Foram criadas, a 

partir de 1991, como espaços de experimentação de novas abordagens pedagógicas e de gestão escolar. Cf. 

In.: BROUILLETTE, Liane. Charter schools: Lessons in school reform. Routledge, 2002. 
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quase vinte anos ali circunscrita, ganhou escala com a fundação do Teach For All 

(TFALL), rede pelo qual o modelo foi disseminado rapidamente por países em contextos 

tão diversos como Afeganistão, Itália, Zimbábue e Nepal.    

Supostamente tal desenho não encontraria lugar no arcabouço normativo e 

institucional brasileiro, fiado na premissa da formação específica em licenciaturas de 

graduação plena para os professores da educação básica, ou graduados que tenham 

realizado uma complementação pedagógica, como explicita o Art. 62 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação –– LDB (BRASIL, 1996). Mesmo as transformações mais recentes 

trazidas com a reforma do ensino médio (BRASIL, 2017) não foram tão audaciosas a 

ponto de respaldar o modelo proposto pela rede TFAll. A alteração do Art. 61, que previu 

a certificação por notório saber, ficou circunscrita às áreas técnicas, vinculadas à 

educação profissional, embora já indique uma guinada à flexibilização do trabalho 

docente, ou, nos termos de Santos (2018, p. 80), uma “refração política” no campo da 

formação de professores rumo à desprofissionalização. Ainda assim, nos dias de hoje, não 

há uma rota alternativa regulamentada para a certificação e formação de professores em 

âmbito nacional5.  

Apesar destes limites, o representante da rede Teach For All no país, introduz, 

desde 2017, seus agentes em salas de aula como professores regentes em vários estados. 

Neste momento o Ensina Brasil atua em Mato Grosso do Sul, Maranhão, Espírito Santo, 

Pernambuco e Goiás (ENSINA BRASIL, 2022, p. 25). Através de convênios com redes 

de ensino públicas estaduais e municipais, esses egressos de grandes universidades do 

país, oriundos de diversas áreas do conhecimento, estão se tornando professores a partir 

de um treinamento rápido, de pouco mais de um mês, desenvolvido atualmente de forma 

virtual. A característica prevalente deste grupo é a mesma da experiência internacional, 

de não serem formados nas licenciaturas ou em pedagogia, cursos da área de educação 

que, junto com o curso normal, tradicionalmente alimentam o professorado nacional 

(ENSINA BRASIL, 2022, p. 13). Ao iniciarem suas aulas, os selecionados pela 

organização terão tido contato único e exclusivo com a formação oferecida pelo 

programa, sem que tenham acessado, ao menos, uma complementação pedagógica prévia. 

                                                           
5 Importante ressaltar que embora a LDB não preveja um caminho alternativo para a certificação de 

professores, há experiências em Estados brasileiros de contratação de professores temporários sem 

formação específica. O Estado de São Paulo talvez seja o exemplo mais eminente. Há o caso dos professores 

temporário e/ou “eventuais” que são apenas bacharéis. Neste caso basta que sejam de “cursos que constem, 

nos respectivos históricos escolares, carga horária mínima de 160 horas em alguma disciplina do currículo 

escolar” para poderem ser contratados pelos diretores escolares (NOVAES, 2010, p. 255). 
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Mas como foi possível este tipo de flexibilização, que inaugura uma nova porta 

de entrada para professores leigos na educação básica brasileira? Uma iniciativa 

desconhecida no país recebeu a prerrogativa de assumir o processo de recrutamento, 

seleção, formação e gestão de recém-graduados, que dão aulas como professores 

regulares em escolas públicas ao redor do país. A organização que articulou este processo 

tem a exata dimensão do que foi conquistado: “o que começou como um sonho, 

considerado impossível de acontecer no Brasil, é hoje uma rede diversa composta por 630 

ensinas e alumni, um time incrível que trabalha incansavelmente pelo nosso propósito”, 

enaltece a atual diretora da organização não governamental (ONG) (ENSINA BRASIL, 

2022, p. 3). 

Uma busca por compreender melhor este feito do Ensina Brasil provavelmente 

levará ao ano de 2016, período no qual oficialmente a organização e a rede global 

divulgam como a do início dos trabalhos por aqui, quando foi instaurado o processo 

seletivo daquele ciclo de admissão de candidatos. A história institucional publicizada 

aponta que este programa é uma associação de direito privado sediada em São Paulo, que 

atua há cerca de sete anos no Brasil, tendo realizado suas primeiras experiências em 

estados do centro-oeste brasileiro (ENSINA BRASIL, 2022). 

Ocorre que em 2010, seis anos antes dessa aparição, uma organização de mesmo 

nome, o Ensina!Brasil – cuja única diferença era um sinal de exclamação (!) - 

estabelecida no Rio de Janeiro, iniciava seu recrutamento anunciando os mesmos vínculos 

com a rede Teach For All. Neste caso, a seleção era para agentes de reforço escolar, que 

trabalhariam nas escolas públicas municipais cariocas com as piores avaliações no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)6. Essa ONG havia firmado uma parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação e, da mesma forma que sua versão do futuro, 

apostava todas as suas fichas na teoria da transformação propagada pela rede 

internacional, na ideia de um ciclo perfeito, de potencial reformador, que poderia eliminar 

a desigualdade educacional no país. 

                                                           
6 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, 

os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as 

médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, 

obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(Saeb). Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-

indicadores/ideb> Acesso em: 22 dez. 2022.  

 

. 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/saeb/resultados
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Uma checagem formal demonstrará que Ensina!Brasil e Ensina Brasil são de fato 

a mesma organização nacional, sob o mesmo cadastro de pessoa jurídica, inclusive. A 

associação que firmou convênio com o município do Rio de Janeiro por dois anos, que, 

como veremos, enfrentou enormes dificuldades e encerrou suas operações em 2012, 

estava de volta. Seu renascimento em 2016 trouxe uma identidade visual renovada, novos 

diretores, mudança de sede para São Paulo, mas preservou em essência os princípios da 

rede e seus objetivos de curto e de longo prazo.  

Duas questões chamam atenção a princípio. Uma é a audaciosa e estratégica 

decisão organizacional de simplesmente reescrever a história de chegada do programa, 

ocultando qualquer traço da experiência carioca em seus canais de comunicação, num 

processo de apagamento deliberado daquela experiência. Considero ousada tal ação 

porque seu primeiro desembarque esteve longe de ser uma passagem discreta. Os 

principais jornais do país - veremos ainda nesta tese - anunciaram com expectativa aquela 

aparição. Uma inserção no programa dominical de maior audiência da televisão aberta 

brasileira, na sua faixa de horário, apresentava os ensinas - nome dado aos agentes 

selecionados pela organização - como positivamente não convencionais. O arrojo se 

exacerba ao se constatar que, no presente momento, o Ensina Brasil busca se distinguir 

também pela pauta da transparência, divulgando possuir um selo de certificação que atesta 

este compromisso (ENSINA BRASIL, 2022, p. 5).     

O segundo ponto, talvez a mais marcante diferença entre as duas experiências, diz 

respeito ao papel exercido por aqueles recém-formados: se em 2011/2012 eram apenas 

agentes de reforço escolar, impedidos pela legislação de assumir as turmas do município 

como professores regentes, a partir de 2017, como já mencionamos, seu status é alterado 

e são introduzidos nas salas de aula como professores (ENSINA BRASIL, 2022). 

Esta tese nasce justamente da inquietação de compreender os caminhos trilhados 

pelo Ensina Brasil, que o guiaram de uma iniciativa aparentemente fracassada no início 

dos anos 2010 para um retorno triunfante, no qual seu modelo original de introdução de 

professores leigos em salas de aula de escolas públicas finalmente pode ser estabelecido. 

Este interesse foi reforçado especialmente pela baixíssima atenção até então dispensada 

a este movimento reformador nas pesquisas em educação do país, mesmo diante de sua 

força institucional e dos sinais de sua influência nas políticas públicas brasileiras.  

Tal lacuna, eu especulo, relaciona-se ao desenho do modelo e a sua estratégia de 

implantação: mesmo proeminente, seu formato prototípico, fundado na noção de 
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exclusividade, tem números aparentemente insignificantes em se tratando da massa de 

professores públicos brasileiros. Isso pode obscurecer seu impacto derradeiro e o colocar 

no fim da fila dos interesses da pesquisa educacional. Afinal, de 2017 a 2022 pouco mais 

de seiscentos ensinas assumiram turmas em aproximadamente cento e vinte escolas 

públicas por aqui. Ocorre que o programa, como pretendo demonstrar, não reivindica e 

nem ambiciona ser uma organização fornecedora de professores em grande escala. Seu 

mandato está claro e vincula-se à produção de uma elite dirigente para a reforma 

educacional. No curto prazo, professores exemplares, que corporifiquem os mais caros 

princípios da gestão corporativa na busca implacável por resultados acadêmicos e, no 

futuro, líderes autorizados pela experiência prática, comprometidos com os valores 

trabalhados ao longo daqueles dois anos de serviço temporário.   

Ao realizar uma pesquisa exploratória para este trabalho observei que, de fato, a 

literatura nacional sobre o movimento liderado por Teach For America e Teach For All é 

profundamente escassa. Os poucos artigos com que tive contato ainda abordam o assunto 

de forma incipiente, mais como denúncia de um processo que começa a ser desencadeado 

do que propriamente como resultado de uma pesquisa sistemática. Além disto, não tive 

acesso a artigos cujo tema central fosse especificamente o TFA ou TFALL em língua 

portuguesa, a não ser o trabalho de Caetano e Costa (2018) que procuraram correlacionar 

gerencialismo e internacionalização ao avanço global do TFALL e sua chegada ao Brasil, 

além da minha própria contribuição, com Najjar e Carneiro, no contexto de produção 

desta tese (MOURA; NAJJAR; CARNEIRO, 2019). O mesmo pode ser dito sobre a 

chegada do Ensina Brasil ao país, tanto em sua primeira versão no Rio de Janeiro, quanto 

sua atual reorganização já em diversos estados.  

Os trabalhos de Straubhaar (2014; 2020), quem primeiro investigou o 

Ensina!Brasil e sua atuação no Rio de Janeiro, e até hoje se dedica ao tema, continua 

sendo uma solitária referência no assunto. A escassez de estudos no país me parece um 

problema a ser priorizado, seja pela velocidade e escala com que se expande o movimento 

ao redor do mundo, seja pelo modo com que se infiltra nas redes públicas nacionais. Além 

disto, cumpre notar sua inserção regional. Na América do Sul, dos doze países que 

compõem o continente, apenas três (Suriname, Guiana e Venezuela) não possuem 

organizações satélites do Teach For All. 

Este interesse acadêmico, consubstanciado por uma demanda concreta de ausência 

de estudos sobre o tema, se liga, notoriamente, ao entroncamento de minha própria 
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vivência pessoal e profissional. Em 2010 eu fui um dos recrutados pelo Ensina!Brasil 

para atuar em escolas do município do Rio e, com mais 31 graduados, fiz parte da primeira 

geração de ensinas. Ainda nas semanas iniciais da controversa formação rápida, um grupo 

considerável de participantes começou a questionar formato, conteúdo e abordagem do 

programa. Até então muito poucas informações críticas do histórico internacional da rede, 

da sua atuação nos EUA e de seu engajamento numa agenda de reforma educacional eram 

do nosso conhecimento. Tais elementos foram se consolidando ao longo do processo, que 

culminou com meu pedido de desligamento da iniciativa na metade de 2012, período em 

que, internamente, uma forte oposição aos rumos do programa vinha sendo construída. 

A origem desta tese está ligada, portanto, a um envolvimento concreto ocorrido 

há mais de uma década, quando eu participava dos primeiros passos de implementação 

de uma organização de influência internacional recém-chegada ao Brasil. As experiências 

nas escolas da rede municipal do Rio de Janeiro em Santa Cruz, Santíssimo e Vila 

Kennedy, as inúmeras horas de formação e treinamento dentro da metodologia proposta, 

as discussões pedagógicas e políticas, os bastidores da estruturação da organização e as 

amizades que mantive com diversos ex-integrantes até hoje são elementos intrínsecos a 

esta pesquisa. Se por um lado tive o privilégio de guardar um histórico do processo, 

informações e fontes importantes para o desvelamento do objeto, por outro, há uma 

necessidade de atenção redobrada sob o ponto de vista ético e metodológico. 

Uma primeira ponderação diz respeito ao meu ponto de partida – já explicitado à 

época nos inúmeros debates que travei internamente junto à organização. Nutro uma visão 

crítica quanto à matriz de pensamento que sustenta a autodenominada teoria da 

transformação do Teach For America e Ensina!Brasil e quanto às suas implicações ético-

políticas, seja para a organização dos sistemas públicos, seja para a carreira, formação e 

trabalho docente. Considero que se trata, no limite, de uma divergência mais ampla 

relacionada à própria definição do que seja educação e seus fins sociais. Esta perspectiva 

se manteve firme ao longo da última década, período em que permaneci ligado ao campo 

educacional progressista, tanto exercendo a docência quanto trabalhando na gestão e na 

pesquisa acadêmica.  

Este ponto de partida se vincula complementarmente a um segundo entendimento, 

o do vínculo incorruptível entre o ato educacional e a política. Os elementos constituintes 

da prática docente, o processo ensino-aprendizagem, os modelos e abordagens 

empregados nas mediações em sala de aula não são neutros. Educar não se trata 
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eminentemente de conteúdos destituídos de interconexões com certo projeto ou visão de 

sociedade. Normalmente, propostas centradas exclusivamente neste problema, e que 

pensam assim se livrar dos dilemas, conflitos e ideologias, se parecem com uma criança 

que, ao tapar os olhos, imagina também não poder ser vista. De acordo com Freire (2001, 

p. 25), ao educador compete observar a educação tanto como um ato educativo, quanto 

como um ato político, assumindo a “politicidade da educação”. Os limites dessa práxis 

político-educativa se vincula à múltiplas determinações e ao contexto de dada realidade 

histórica. Portanto, buscarei compreender o movimento Teach For America e o 

Ensina!Brasil como uma experiência educativa, de proposta pedagógica mais ou menos 

explícita, mas também como um projeto político, que intenciona uma reformulação do 

sistema educacional a partir de reformas de vários tipos. 

O termo “teoria da transformação”, cumpre explicitar, deverá ser entendido neste 

trabalho a partir do que considero ser a própria acepção dada pela rede TFA/TFAll, qual 

seja, um conjunto de ações e práticas que, manejadas em determinado sentido, produzem 

certos efeitos ou consequências positivas, numa espécie de ciclo perfeito. Ainda que 

postulados e concepções mais amplos orientem tal perspectiva, este conjunto de ideias 

encadeadas passam longe de se configurarem numa teoria, constituída de estruturas e 

categorias conceituais sistematizadas e com potencial explicativo para cotejar os 

fenômenos sociais em questão. Quando se fala de “teoria da transformação” não se trata 

nem de uma teoria geral enquanto perspectiva epistemológica mais abrangente, a partir 

do qual o pesquisador se posiciona para tratar o objeto de investigação (TELLO, 2013), 

nem tampouco de uma “grounded theory”, ou uma teoria fundamentada, aquela 

construída a partir da empiria, por meio de uma rigorosa análise sistemática dos dados 

(GLASER; STRAUSS, 1967, p. 1). 

Meu interesse original nesta pesquisa girava em torno do estudo do Ensina!Brasil 

em seu estágio atual (Ensina Brasil), como organização que encontrou brechas para 

introduzir o modelo previsto pela rede TFAll. Eu considerava mais interessante e 

motivador investigar o que eu conhecia menos. Como participante da primeira versão, 

tinha muito mais perguntas do que respostas sobre o destino trilhado pelo programa nos 

anos posteriores à minha saída. Inclusive, até seu reaparecimento, este tema jamais 

despertou meu interesse academicamente, pois considerava uma iniciativa superada por 

aqui. 
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No desenrolar da investigação, com a grata colaboração de minha orientadora e 

da banca formada na qualificação do doutorado, eu pude reconsiderar esse ponto de vista. 

O Ensina!Brasil, a ONG surgida no Rio de Janeiro em 2010, sua história de constituição, 

seus esforços, estratégias e, mesmo, fracassos, hoje entendo, constituem um continuum 

com a experiência presente. Qualquer esforço de compreensão mais profundo do 

movimento atual, de sua gênese e expansão, implicará num retorno ao triênio 2010-2012. 

Assim, apostei que minha contribuição poderia ser tanto mais relevante quanto estratégica 

se eu contivesse meu ímpeto de capturar os desdobramentos recentes da organização e 

me focasse na iniciativa quando do seu surgimento. Neste sentido, o lugar a ser ocupado 

por este estudo deverá se assemelhar ao de uma “fatia do bolo” – aqui parafraseando o 

sábio conselho do professor Straubhaar – um esforço para que, finalmente, novas 

pesquisas enfrentem teórica e analiticamente a segunda versão do Ensina!Brasil.  

Precisei tomar algumas decisões ao realizar que pesquisaria uma organização da 

qual fiz parte, justamente no interstício em que lá estive como contratado - algo que 

preliminarmente eu evitei. A primeira delas, um tanto simbólica, foi abandonar a terceira 

pessoa, tempo de escrita em que me encontro mais confortável. Implicada nessa escolha 

veio o posicionamento de me situar desde dentro do trabalho. Esta disposição também é 

efeito do encorajamento da banca de qualificação, que vislumbrou ser uma rica 

oportunidade considerar o ensina Eliel, inegavelmente alguém cujo chamado da rede em 

algum momento ressoou. Ao considerar minha própria experiência enquanto um dos 

problemas de pesquisa, me aproximo de alguns dos princípios e recursos metodológicos 

das autoetnografias, especialmente em suas ponderações sobre recepcionar os relatos 

pessoais, ou autonarrativas, dentro do contexto sociocultural em que foram constituídas. 

Esta dimensão analítica e reflexiva, que conduz o pesquisador a ‘“curvar-se sobre si 

mesmo”’ (CHANG, 2016, p. 33, tradução minha), invariavelmente encontra o outro, na 

medida que se considere ambos como unidades básicas da cultura, tomada como um 

conceito inerentemente coletivo. Nesse sentido, a “irony of self-narratives is that they are 

of self but not self alone”7 (CHANG, 2016, p. 33).  

Entretanto, convém frisar, esta tese não trata precisamente de um estudo 

autoetnográfico. Embora as minhas vivências apareçam no texto e dialoguem em muitos 

momentos com a construção dos argumentos e hipóteses, este processo será 

                                                           
7 Em português: A ironia das autonarrativas é que elas são de si, mas não apenas de si (tradução minha). 
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complementar ao meu núcleo de análise. Trata-se, portanto, de um horizonte de contato, 

da admissão explícita de uma máxima para qualquer investigação, nem sempre 

reconhecida, de que me encontro na pesquisa e afeto seu andamento a partir de inúmeras 

escolhas e seleções (FONSECA, 2021). Em outras palavras, o “reconhecimento e a 

inclusão da experiência do sujeito pesquisador tanto na definição do que será pesquisado 

quanto no desenvolvimento da pesquisa” (SANTOS, 2017, p. 219). Mais ainda, uma 

recuperação reflexiva daquela experiência, na qual eu e outros colegas assumimos, com 

maior ou menor intensidade, o papel de expressão viva de um projeto: o de jovens 

talentosos e transformadores.    

Grande parte do trabalho dedicado a esta tese, e que poderia passar sem registro, 

envolveu um mergulho em materiais formativos, apresentações, trocas de e-mails 

institucionais, apostilas e uma volumosa série de documentos que compõem meu arquivo 

pessoal, gerados a partir da uma relação direta, como contratado, com o Ensina!Brasil. 

Eu considerei, até pouco tempo antes dessa versão final, incorporar algumas destas fontes, 

que eu julgava fortes evidências de muitos dos supostos que eu vinha estabelecendo. 

Havia, entretanto, numa das velhas caixas, um sinal de alerta. O antigo contrato de 

trabalho reivindicava sigilo quanto aos materiais e informações do empregador. Embora 

a certa altura eu estivesse pronto para desconsiderar este exercício de controle - 

principalmente diante do caráter público do serviço prestado pela ONG e do investimento 

municipal dispensado, a pedra no caminho inaugurou novas possibilidades e o encontro 

com fontes inéditas.  

  A descoberta de um vasto acervo produzido no contexto de tramitação de uma 

diligência do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) reorientou 

os caminhos da investigação, reforçando um sentido que já vinha se delineando nos 

primeiros capítulos: da construção de uma pesquisa eminentemente documental. O 

escrutínio do convênio firmado entre Ensina!Brasil e Secretaria Municipal de Educação, 

liderado pelo órgão de controle, impôs um esforço dos dois parceiros no sentido de 

reafirmar as credenciais da organização, demonstrar sua relevância e apresentar seus 

feitos. A partir deste exercício de legitimação da prática, eu pude analisar a constituição 

de um repertório narrativo sustentando na ideia dos indicadores e das evidências, forma 

pela qual se pretendeu vincular aquele trabalho aos argumentos já pleiteados pela matriz 

da rede, de um serviço inconteste baseado em resultados, boas práticas e histórias de vida.  
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O estudo daquele período original de constituição do Ensina!Brasil esteve longe, 

em contraste com minhas expectativas iniciais, de um exercício de constatação de 

elementos que eu já supunha ou de construção de perguntas para as quais eu já tinha a 

resposta. Os caminhos da pesquisa, ou, as mãos sujas na “cozinha da empiria” 

(BOURDIEU, 2017, p. 468), espero demonstrar, apontam de fato para o sentido de 

minhas hipóteses iniciais, mas, ainda assim, produziram uma nova compreensão daquele 

período, desvelando processos complexos, entrelaçamentos entre o público e o privado 

que eu não poderia imaginar. 

Estabelecida a definição dos marcos temporais e da ênfase na primeira versão, é 

oportuno enfrentar a questão dos objetivos da tese. O que pesquisa quem estuda esta rede 

internacional? Diferente da quase inexistência de trabalhos nacionais, os mais de trinta 

anos de atuação do TFA no cenário educacional dos EUA reverberou em vasta produção, 

que percorre desde o campo das investigações em eficácia escolar aos estudos de gênero 

e de raça. Uma parte significativa dos trabalhos, e aqui já apresento uma primeira seleção, 

tem apontado para o papel exercido pela organização enquanto articuladora de reformas 

educacionais orientadas pela lógica de mercado sob diversos pontos de vista e abordagens 

teóricas. Pesquisadores têm explorado tanto sua atuação substantiva nas escolas públicas 

e no processo educativo - a partir de seus modelos de recrutamento, formação, gestão da 

educação e metodologias de ensino - quanto sua influência nas políticas - atuando em 

movimentos de reforma educacional diretamente e/ou através de sua rede de egressos 

inserida em postos estratégicos da administração pública. Também são frequentes 

análises que 1- questionam a eficácia do ensino ministrado por não especialistas ou por 

certificações aligeiradas de professores; 2- denunciam os efeitos desmobilizadores e o 

enfraquecimento da profissão docente e de sua formação; 3- problematizam os custos e 

reverberações provocadas pela rotatividade dos professores, a partir do desenho 

temporário do programa; 4- apontam para os conflitos com sindicatos docentes causados 

pelo discurso ostensivo às práticas de professores tradicionais; 5- destacam a correlação 

entre o programa e o avanço da gestão privada de escolas públicas e; 6- enfatizam o poder 

econômico e político de sua rede de apoiadores do mundo empresarial (MCCONNEY; 

PRICE; WOODS-MCCONNEY, 2012).   

De maneira mais ampla, é deste acúmulo de trabalhos e discussões específicas que 

eu parto para compreender as implicações da chegada e tentativa de consolidação do 

modelo Teach For America no Brasil. Teoricamente me associo a um vasto conjunto de 
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estudos que vem discutindo as transformações ocorridas a partir da crise de acumulação 

e reestruturação capitalista desencadeada no último quartel do século XX e que encerrou 

o que tem sido descrito como sua era de ouro (HOBSBAWM, 1995). Deste processo de 

mudança nasce um tipo de racionalização ideológica dominante que, do ponto de vista 

aqui adotado, tem permanecido hegemônica até hoje: uma reestruturação regulatória 

orientada pela lógica de mercado que busca disciplinar e comodificar práticas sociais, 

reorganizar instituições, sistemas e estruturas outrora não alcançadas diretamente pela 

dinâmica mercantil.  

Diversos autores têm denominado, ora pela ênfase em aspectos utópico-

ideológicos, ora pela análise de certas práticas político-econômicas, tal fenômeno de 

neoliberalismo. Neste trabalho, tal termo será melhor compreendido enquanto 

neoliberalização: uma tendência historicamente situada de reestruturação regulatória 

disciplinada pelo mercado que se apresenta hibridamente por diferentes paisagens, 

construindo sua trajetória de forma impura e parasitária a outros modos de regulação. Por 

esta perspectiva não é possível se falar em neoliberalismo em estado puro, já que uma de 

suas marcas seria justamente a convivência e dependência de outras trajetórias 

regulatórias. Não caberia também pensar em um centro de disseminação neoliberal, mas 

observá-lo de modo relacional, policêntrico e múltiplo (PECK; THEODORE; 

BRENNER, 2012).  

Não perseguir o centro ou o núcleo neoliberal pode ser substituído pelo 

movimento de acompanhar seus fluxos e correntes que envolvem aspectos ideacionais, 

ideológicos e institucionais (PECK, 2010). Sua variabilidade permitiria dizer que não há 

o neoliberalismo, mas sim neoliberalismos, imersos e entretecidos em variadas realidades 

sócio-históricas, dependentes do contexto e acomodados às especificidades das tradições 

regulatórias de dada localidade. Esta abordagem se afasta das leituras pós-estruturalistas 

ao compreender que, a que pese sua multiplicidade na microescala, é possível identificar 

certa padronização estrutural, “family resemblances between different forms of 

neoliberalization”8 expressas em um regime extralocal de normativizações, rotinas, 

constrangimentos e punibilidade (PECK; TICKELL, 2002, p. 393). Os neoliberalismos 

não estão, portanto, confinados nas realidades locais, mas são eles mesmos produto e 

                                                           
8 Em português: familiaridades entre diferentes formas de neoliberalização (tradução minha). 
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produção da neoliberalização enquanto tendência dominante. O acúmulo destas múltiplas 

incidências retorna mais amplamente e afeta a moldura da regulação capitalista.  

Este ponto de vista se alinha às interpretações que têm procurado compreender a 

diferença analítica entre neoliberalismo enquanto projeto intelectual e utópico e a 

concretude das práticas, projetos e conformações do que seria o neoliberalismo realmente 

existente (BRENNER; THEODORE, 2002). Embora as duas dimensões estejam 

dialeticamente entrelaçadas, há enorme confusão e imprecisão em pesquisas que vêm 

ignorando a refração entre a ideologia e a práxis neoliberal, ou tentando meramente 

encontrar as prescrições dos patriarcas neoliberais em dada realidade. Como tendência 

dominante, a neoliberalização ganhou vida própria e precisa ser compreendida a partir 

das noções de destruição e criação (PECK; TICKELL, 2002; JESSOP, 2002; HARVEY, 

2014), meio pelo qual percorreu diferentes contextos de forma adaptativa, inclusive 

contradizendo elementos da retórica de seus pensadores para garantir sua hegemonia.  

Sobre sua dinâmica espaço-temporal, é importante destacar que a dominância 

neoliberal desencadeou alterações nas escalas e temporalidades para manobrar as 

contradições estruturais e dilemas estratégicos desta fase do capitalismo, o que significou 

tanto a expansão do tempo-espaço, com o controle e coordenação territorialmente cada 

vez mais abrangentes e por maiores períodos, quanto por sua compressão, com a 

aceleração dos fluxos físicos e virtuais, encurtando o tempo no espaço (JESSOP, 2002). 

Este processo intensifica a mobilidade - ou transferência - de políticas, redesenhando seu 

próprio formato, agora já modelado para viajar como solução em diferentes contextos 

(PECK; THEODORE, 2015).   

Esta perspectiva mais ampla a partir da qual lerei a iniciativa do Teach For 

America e sua representante nacional, aqui entendida como parte de um experimento 

regulatório na busca da expansão da lógica de mercado no campo educacional, é ela 

mesma um objetivo implícito desta tese: o de testar esta interpretação, sua força 

explicativa e suas diferentes possibilidades analíticas em uma pesquisa em educação. Ao 

considerar a rede Teach For All como um ensaio de tal natureza, estou reivindicando que 

se trata precisamente de um projeto específico, elaborado “para impor, intensificar ou 

reproduzir modalidades de governança disciplinadas pelo mercado” (BRENNER; PECK; 

THEODORE, 2012, p. 24), seja pela reestruturação dos sistemas públicos de educação, 

seja pela ressignificação social do papel do professor, do seu trabalho e de sua carreira. 

Em outras palavras, O Ensina!Brasil se inter-relaciona ao movimento de transferência de 
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políticas pelo qual dispositivos institucionais e redes de troca de conhecimentos 

disseminam protótipos de políticas neoliberais no campo educacional. Está presente aqui 

a ideia de que, neste fluxo, tais ensaios circulam por regiões e escalas diversas, 

principalmente transnacionalmente, proporcionando um duplo efeito: 1- sua circulação 

por vários territórios serve como legitimação de seus modelos, apresentando-se como 

soluções para vários contextos e; 2- enquanto trafegam prototipicamente vão se 

modificando qualitativamente, visto mergulharem em trajetórias regulatórias locais, 

provocando resultados imprevistos e não intencionais (BRENNER; PECK; THEODORE, 

2010; 2012). 

 

1.1 Hipóteses 

O conjunto de hipóteses a partir do qual iniciei a pesquisa está invariavelmente 

ligado aos supostos teóricos sobre a dinâmica de desenvolvimento da neoliberalização e 

de seus elementos destrutivo-criativos. Argumento que os aspectos ideacionais e 

ideológicos que alimentaram a organização matriz deste movimento, o TFA, resultaram 

em uma síntese criativa informada pela neoliberalização, mas também pela cultura e 

tradição nacional dos EUA. Nesta trajetória, um programa baseado em narrativas de 

sucesso, boas práticas educacionais, protagonismo docente, empreendedorismo e 

responsabilização, procura deslocar do debate educacional problemas estruturais como as 

desigualdades sociais em função do esforço individual e obstinado em direção às suas 

metas e objetivos. Ao fazê-lo, constrói um modelo centrado no brilhantismo e em 

iniciativas top-down de construção de políticas, sustentando-se na crença de que os 

egressos do programa, como líderes transformadores, desencadearão uma mudança 

sistêmica.  

Ainda como parte de minhas suposições gira a ideia de que, embora toda a rede 

esteja alinhada a um modelo baseado em resultados mensuráveis, na construção de 

indicadores e de responsabilização, ou como diz Ahmann (2015, p. 5) num “near-

Victorian commitment to the powers of science and numeracy”9, os produtos deste 

movimento reformador, altamente questionáveis mesmo quando avaliados dentro deste 

próprio universo da eficiência e da métrica,  não são, eles mesmos, suficientes para 

explicar seu relativo sucesso. Há contra evidências que desmontam esta estrutura de 

                                                           
9 Em português: compromisso quase vitoriano com os poderes da ciência e dos números (tradução minha). 
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suporte retórica, e é uma ambição desta tese, de alguma maneira, apontá-las. Imagino a 

lógica de sustentação de organizações deste tipo não como efeito de resultados concretos, 

mas da submissão dos números a um projeto. Neste sentido, se torna decisivo quem 

recepciona e valida tais experiências e evidências. A pesquisa aponta para uma rede 

poderosa, municiada de farto poder político e econômico que valida as ações da ONG, 

atrelando seu trabalho a uma iniciativa de sucesso.  

 Ainda assim, a iniciativa só ganha adesão e capacidade de expansão através de 

uma modelagem de políticas e de um discurso forte que pretende conciliar os mais caros 

elementos da cultura corporativa (como produtividade, excelência, rendimento e altos 

padrões) com bandeiras sensíveis socialmente (como a busca por justiça social, como 

redução das desigualdades, diversidade e maiores oportunidades educacionais). Esta 

tentativa, penso, cumpre um objetivo fundamental de suavizar ou atrasar conflitos e 

contradições. Ao fazê-lo, consolida a grade econômica e os mecanismos de mercado 

como referência tanto dos processos mais internos das instituições escolares - como o 

modelo e atuação do professor e as relações de ensino-aprendizagem - quanto da 

estruturação dos sistemas escolares e sua governança. No limite, põe sob escrutínio a 

própria definição do que seja educação.  

Como empreendimento global, a rede desembarca em novas paisagens utilizando 

como ancoragem sua experiência nos EUA e em variados países, de modo que a 

internacionalização da organização através de iniciativas satélites se configura, ela 

mesma, em uma forte credencial e objeto de legitimação. Sua mobilidade, portanto, se 

torna o próprio elemento retórico justificador de sua relevância, na ideia de um programa 

testado internacionalmente. Aqui também está presente a noção de que tais políticas são 

desenhadas para servirem como soluções globais, mas, enquanto trafegam, são 

substancialmente modificadas. Neste sentido, sua ação concreta nas diversas realidades 

por que percorre são inesperadas e fortuitas. Se em seu nascedouro tal movimento 

reformador funcionou a partir de uma síntese criativa que absorveu elementos próprios 

da cultura e tradição local, indico que sua aderência a novos cenários também dependerá 

de inéditas acomodações, acompanhando as trajetórias regulatórias de dado território, 

assim como o balanço e correlação de forças ali presentes.  

Considero que um articulado fluxo de troca de conhecimentos, boas práticas, 

estratégias pedagógicas e políticas estão retroalimentando os polos nodais deste circuito 

e, por conseguinte, o Ensina!Brasil. Deste modo, uma pequena, incipiente e jovem 
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organização nacional encontrará caminhos e possibilidades de expansão incomuns. Uma 

poderosa rede corporativa que desde sua origem vem endossando a atuação do 

movimento, alimentando financeiramente seus projetos e contribuindo para que um 

programa nascido alheio ao campo educacional profissional ou acadêmico ganhe 

legitimidade, fiará novamente a iniciativa, desta vez no Brasil.  

Entretanto, apesar de todo este suporte, como pretendo demonstrar, o primeiro 

esforço de introdução do modelo no país a partir de 2010 evidenciou que não há caminho 

linear ou progressivo neste fluxo. A perspectiva da impureza neoliberal e das diversas 

forças, contratendências, disputas, estratégias e movimentos de resistência que operam 

sobre o tecido social fazem o destino da organização e de suas principais bandeiras 

altamente dependentes do caminho. A imprevisibilidade e contingência se tornam 

elementos constitutivos de tais experimentos regulatórios neoliberais. É justamente assim 

que lerei a primeira chegada da rede no Brasil, uma tentativa de consolidação que reuniu 

todo o peso de influência e investimento de seus apoiadores e ainda assim caminhou para 

um destino diferente do imaginado. Olhando desde o presente, da resiliência do programa 

frente a sua segunda tentativa, aquela experiência pode ser lida como um ensaio, típico 

da aprendizagem e adaptabilidade neoliberal.    

 

1.2 Objetivos 

Em linha com tais supostos, essa pesquisa terá como objetivo mais amplo 

investigar a chegada da organização Ensina!Brasil no país a partir da perspectiva da 

neoliberalização, buscando compreender o modo pelo qual seu programa de reforma 

educacional se incorporou à dinâmica local, a cidade do Rio de Janeiro do início da 

década de 2010. 

Como consequência desta proposta, são objetivos específicos desta tese 1- 

compreender os caminhos, as estratégias e as articulações engendrados pelo 

Ensina!Brasil para se inserir e se consolidar como organização relevante para a reforma 

educacional no país naquele momento; 2- analisar o desenho do programa, sua 

autodenominada teoria da transformação e como seus componentes ideacionais e 

ideológicos são mobilizados na sua prática política de agente reformador do campo 

educacional; 3- investigar os elementos constitutivos do estabelecimento da ONG, como 

seu processo de recrutamento e seleção e a construção de sua imagem pública; 4- 
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examinar o processo de legitimação da prática desencadeado pela organização, através da 

análise de seus resultados e das alegadas evidências de seu sucesso. 

 

1.3 Estrutura 

Esta tese é composta, além dessa introdução e de minhas considerações finais, por 

mais quatro capítulos. No capítulo 2 proponho um mergulho no conceito de 

neoliberalismo, enfrentando os dilemas e desafios de trabalhá-lo enquanto constructo 

teórico. Para tanto, apresento algumas leituras do que considero as principais correntes 

que têm manejado esta ideia e discuto abordagens do tema no campo educacional. Por 

fim explicito as bases teórico-metodológicas desta tese que, fundadas nas ideias de 

neoliberalização, dialogam com esse rico conjunto de proposições sobre o fenômeno do 

neoliberalismo. 

No capítulo 3 construo pontes entre o contexto histórico-político das décadas 

anteriores ao nascimento do TFA nos EUA, particularmente os anos 1980, as discussões 

sobre o problema educacional naquele país e as sínteses desenvolvidas pela organização 

em sinergia com tais contingências. Assim, busco explorar o que entendo como os 

principais elementos ideacionais da teoria da transformação do Teach For America. 

Também procuro relacionar tais aspectos com a ideologia e prática política 

neoliberalizantes que julgo incidir sobre a organização. Proponho duas dimensões 

analíticas, que denomino de fronteiras, para destacar os papéis do TFA como agente 

reformador: a primeira relacionada às escolas, às salas de aula e ao papel do professor; e, 

a segunda vinculada à uma perspectiva sistêmica e de longo prazo, fundada no 

desenvolvimento de líderes. Destas frentes de atuação, destaco de que modo o programa 

tem contribuído para neoliberalização do campo educacional, erigindo uma síntese 

criativa de expressiva adesão social. Ainda abordo o processo de espraiamento deste 

modelo mundo afora, através da formação da rede Teach For All, que semeou a noção de 

problemas comuns na educação oferecendo, da mesma forma, sua solução global.   

No capítulo 4 examino preliminarmente o contexto de recepção do Ensina!Brasil, 

o Rio de Janeiro do início da década de 2010. A partir disso, construo uma análise de sua 

rede de suporte, o que chamo de “amigos da reforma”, que trabalhou pela constituição do 

programa. Em seguida exploro etapas que considerei fundamentais para a concretização 

desta chegada, qual seja, o processo de recrutamento e seleção dos ensinas, meio pelo 

qual finalmente a projeção dos líderes brilhantes e transformadores é personificada. Ainda 
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neste capítulo, considerei importante abordar um processo que ocorria paralelamente à 

seleção destes jovens: a construção de sua imagem pública, desenvolvida principalmente 

através de uma parceria com destacados veículos de comunicação. A partir destes dois 

processos pude ter uma dimensão mais precisa do desenho do programa e de seu potencial 

adesivo: antes de qualquer evidência ou resultado já era proclamado como um sucesso.  

No capítulo 5 eu me debruço em documentação oriunda de uma diligência do 

Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM-RJ) que teve como alvo a 

parceria do Ensina!Brasil com a prefeitura para reconstituir a cadeia de comando da 

ONG, que se manteve oculta publicamente. Acima da direção executiva da organização, 

influentes personagens do mercado de capitais, megaempresários e investidores privados, 

estão por trás da iniciativa no país. Ao acompanhar essa teia de relações ligada à gênese 

do programa, observo que há um entrelaçamento entre esta ação - considerada quase que 

um trabalho voluntário, de fins não econômicos - e a dinâmica do investimento em 

venture capital no segmento educacional - forma pura de mercado baseada na compra de 

ativos e futura revenda com realização de lucros. Demonstro que há também nesse 

formato mais cru da educação como negócio uma reelaboração da narrativa, semelhante 

àquela observada na rede TFAll: de unir o ganho individual à noção de impacto social.  

Ainda a partir do rico acervo documental do TCM-RJ procuro enfrentar o que 

considero uma das maiores apropriações discursivas realizadas pela rede como um todo 

e também emulada pelo Ensina!Brasil. Como legitimação de sua prática, a organização 

matriz capturou a ideia de que seu serviço nas escolas e sua ação de enfrentamento a 

desigualdade educacional era fruto de provas, evidências e resultados orientados 

cientificamente. Assim, fomentou um conjunto estratégico de pesquisas, muitas das quais 

de origem duvidosa, para reforçar seus argumentos. Tal modelo foi reapropriado por suas 

organizações satélites e encontro este mesmo tipo de modus operandi sendo ensaiado pelo 

Ensina!. Procuro analisar, passo a passo, cada um dos registros destas evidências, e no 

caso da organização brasileira, concluo que houve enorme fragilidade em sua construção, 

falta de rigor metodológico, não validade de seus resultados, reinterpretações 

manipuladas de diferentes estudos e uma sistêmica complacência da gestão central da 

SME-RJ que, longe de atuar como um agente regulador, foi um escudo de proteção, um 

facilitador deste esforço neoliberalizante do campo educacional.    
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2 NEOLIBERALIZAÇÃO: TEORIA E METODOLOGIA 

 

Nesta etapa do trabalho me dedico à construção do “andaime conceitual” 

(TELLO, 2013, p. 24) através do qual pretendo construir esta investigação. Assumindo 

que esta pesquisa se filia a uma já vasta tradição de estudos sobre o neoliberalismo, 

absorvo preliminarmente um conjunto de críticas aos seus usos e abordo algumas das 

limitações do conceito, reconstituindo parte das imprecisões e dilemas apontados pelos 

opositores do seu uso. Em seguida, me debruço sobre algumas das escolas de pensamento 

que eu julgo terem contribuído de forma seminal para o desenvolvimento do tema e busco 

delinear como o neoliberalismo foi tratado em pesquisas do campo educacional. Por fim, 

e em diálogo com as diversas correntes que iluminaram o assunto, eu apresento a 

perspectiva de neoliberalismo abraçada nesta tese, juntamente com as bases teórico-

analíticas que sustentam nossas hipóteses e argumentos. 

 

2.1 Neoliberalismo, um conceito escorregadio 

“There's no such thing as society. There are individual men and women and there 

are families”10 (KEAY, 1987). A afirmativa da primeira-ministra do Reino Unido, 

Margareth Thatcher, dada em entrevista a uma revista inglesa em 1987, tornou-se 

emblemática. Era uma resposta ao que considerava como inadmissível dependência da 

população frente ao Estado. Questões relativas a direitos como trabalho, renda e moradia 

deveriam ser tratadas fora das responsabilidades governamentais. Em sua visão, era 

obrigação das pessoas cuidarem de si mesmas antes de fazerem qualquer exigência. Sua 

política econômica agressiva no que diz respeito à limitação de gastos públicos e reversão 

dos investimentos sociais, assim como as transformações que liderou na Inglaterra quanto 

à adesão ao monetarismo, redução dos impostos diretos e defesa da abertura dos 

mercados, contribuíram para que Thatcher se transformasse numa espécie de estandarte 

do que comumente tem se chamado de neoliberalismo. Mas, além da prática política, a 

radicalidade dos elementos discursivos e ideológicos do thatcherismo contribuíram para 

a percepção de que, talvez junto com a gestão de Reagan nos EUA, ali estivesse 

condensado, arquetipicamente, o ser e fazer neoliberal.   

                                                           
10 Em português: Não existe essa coisa de sociedade. Há homens e mulheres como indivíduos e existem 

famílias (tradução minha). 
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O uso do termo sofreu uma guinada e sua frequência em publicações cresceu 

exponencialmente nos anos 2000, junto com as discussões envolvendo a globalização 

(PECK, 2010). Hodiernamente se tornou lugar comum, tanto no debate político quanto 

em trabalhos acadêmicos, especialmente nas correntes críticas das ciências humanas e 

sociais. Os inimigos do termo (e não das teorias e das práticas que o conceito busca 

definir) dirão, à semelhança do que a primeira-ministra declarava sobre a sociedade, que 

o neoliberalismo tal qual é apresentado não existe e nunca existiu.  

Não existe porque não existem mercados livres como vociferam seus críticos, 

porque não há quem se autodenomine assim e porque é um termo vago que agrupa todas 

as críticas e insatisfações de certo espectro político - estampava matéria de grande jornal 

novaiorquino (ALTMAN, 2005). Na mesma linha, um editor de economia britânico 

avaliava não se tratar de uma ideologia, mas de uma palavra usada como insulto aos 

opositores (CONWAY, 2018). A negação do neoliberalismo pode ser encontrada até em 

casos pitorescos como o do deputado Federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (2017, 

s/n.), descendente da família real do Brasil que, eleito sob a plataforma de recuperar as 

“boas práticas do Brasil Império” via limitação do poder do Estado, dizia que o 

neoliberalismo era um “mito”, “uma armadilha semântica” criada pela esquerda.  

Apesar da questionável qualidade da crítica apresentada ao termo neoliberalismo 

em manifestações como as descritas acima, elas não deixam de expressar, ainda que na 

superfície, um problema a ser enfrentado quando se pretende conceituar o neoliberalismo. 

A abrangência, precisão e capacidade explicativa do termo, que em muitas interpretações 

abriga um vasto contingente de fenômenos, têm sido questionadas também no campo 

acadêmico, numa crítica mais elaborada, embora não menos calorosa e polêmica. Alguns 

teóricos ligados à direita política de uma maneira ou de outra repetem os argumentos até 

aqui já mencionados: “there is no such thing as neoliberalism”11, destaca Barnett (2005, 

p. 7). O autor denuncia o ecletismo teórico empreendido por diversos estudiosos na 

utilização do termo enquanto nega a própria natureza dos fenômenos trazidos com o 

conceito. Em sua visão, a ideia de um projeto hegemônico liberal operando 

estruturalmente de cima pra baixo, a partir de uma leitura marxista, tem sido atrelada a 

uma perspectiva foucaultiana, acionada para dar conta dos processos inscritos na 

microescala. Os acadêmicos de esquerda estariam se aproveitando de um duplo artifício: 

revelar - como que de modo mágico - as estruturas deste projeto hegemônico neoliberal 

                                                           
11 Em português: não existe tal coisa como neoliberalismo (tradução minha). 
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e, ao mesmo tempo, atrelar seu papel profissional com o de outros atores externos que 

estariam comprometidos com a resistência ou luta contra esta tendência. A crítica, deste 

modo, versa tanto sobre um suposto ativismo político dos acadêmicos, que se 

beneficiariam com o uso do conceito, quanto pelo ecletismo de se mesclar perspectivas 

como a marxista e a foucaultiana. 

Mas, o ataque ao conceito vem de todos os lados. Muitos estudiosos do campo 

progressista, embora não neguem os processos liberalizantes que o neoliberalismo 

pretende abarcar, questionam a relevância e capacidade explicativa do termo. É o caso de 

Dunn (2017, p. 3) em seu “Against Neoliberalism as a Concept”. O autor reconhece a 

consistência interna de muitas pesquisas que investem no tema, mas destaca que há uma 

miríade de trabalhos, incluindo alguns dos mais influentes, que são ambíguos e nada 

esclarecedores, fazendo a alternativa de abandonar tal noção mais profícua do que a de 

explorá-la. Destaca que o neoliberalismo como conceito emergiu após 1970 para dar 

conta do movimento de contraposição ao liberalismo keynesiano em direção ao laissez-

faire, foi discutido na literatura de língua espanhola notadamente após o golpe de 

Pinochet no Chile e esteve, na sequência, mobilizado pela esquerda anglófona para 

explicar a ascensão dos governos Thatcher e Reagan. Após este período foi “extended 

backwards and forwards in time and across space”12. Daí que tenha servido para 

dimensionar desde as políticas de Carter e Callaghan13, as mudanças posteriores feitas 

pelos trabalhistas na Austrália e Nova Zelândia, as alterações vistas em Mitterrand14 na 

França, a reestruturação escandinava dos anos 1990, o desenvolvimento da União 

Europeia e, as políticas estimuladas pelo Consenso de Washington (que abordarei mais à 

frente) em diversos países do terceiro mundo. Dunn (2017, p. 3) observa a dimensão da 

análise e a quantidade de fenômenos envolvidos, que perpassa diferentes regimes - 

ditaduras e democracias representativas - e amplos espectros - de Estados e regimes da 

                                                           
12 Em português: distendido para trás e para frente, no tempo e através do espaço (tradução minha). 
13 James Earl Carter Jr, ou Jimmy Carter, presidente dos EUA de 1977 a 1981, para mais informações Cf. 

In:THE WHITE HOUSE. James Carter, The 39th President of The United States, 2022. Disponível em:< 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-carter/> Acesso em: 28 de dez. 

2022; James Callaghan, Primeiro Ministro Britânico entre os anos de 1976 e 1979, para mais informações 

Cf. In: UK.GOV. History of the UK Government: Past Prime Ministers James Callaghan, 2022. Disponível 

em:< https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/james-callaghan> Acesso em: 28 de 

dez. 2022. 
14 François Mitterrand, presidente da França de 1981 a 1995. BRITANNICA. "François Mitterrand". 

Encyclopedia Britannica, 22 Oct. 2022. Disponível em:< https://www.britannica.com/biography/Francois-

Mitterrand> Acesso em: 28 de dez. 2022. 
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ordem mundial a enfoques locais e de governamentalidade - todos debaixo do adjetivo de 

neoliberais. O infindável exercício de buscar na bibliografia elementos neoliberais pode 

facilmente, argumenta o autor, caracterizar tudo como neoliberal: “it quickly becomes 

clear that there is at least some conceptual stretch and that the use of the term risks 

obscuring enormous enduring differences between activities and countries”15. 

Para Venugopal (2015, p. 169) em sua primeira fase como conceito, até 1980, o 

termo neoliberalismo era de uso exclusivo de economistas, utilizado justamente para 

demarcar, como já mencionado, os questionamentos ao receituário keynesiano. Para o 

autor, desde então, muitas disciplinas das ciências sociais, excluída a economia, 

abraçaram o conceito. Neste caminho de reteorização, que o guiou para longe de seu berço 

conceitual, a discussão foi deslocada do campo da política econômica, economia política 

e Estado para questões de poder e ideologia. Isto foi observado, afirma o autor, na própria 

matriz de referência teórica, que migra de Keynes – economista britânico- para o pensador 

alemão Marx, o filósofo italiano Gramsci e o filósofo francês Michel Foucault. Seu uso 

em tantos contextos e abordagens teria tido como consequência “an inordinate 

descriptive and analytical burden in the social sciences”16. 

Tal extensão conceitual foi denominada por Clarke (2008) de verdadeira 

promiscuidade teórica marcada pela onipresença - caráter global - e onipotência - causa 

de ampla gama de aspectos sociais, políticos e econômicos - no uso do termo. Quanto a 

este último ponto, identificou, em levantamento não exaustivo, pelo menos quarenta 

elementos, entre locais, instituições, práticas e processos que são adjetivados como 

neoliberais. Expressões como Estado, ONGs, regimes, espaços, projetos e agendas ou as 

ideias de reestruturação, etnodesenvolvimento, gerencialismo, cálculo de mercado, 

profissionalização e individualização são vinculadas diretamente ao neoliberalismo em 

diversos trabalhos. A polifonia gerada por tais usos, como destacam Boas e Gans-Morse 

(2009), pode ser encontrada na explosão de artigos produzidos nas últimas décadas que 

se utilizaram desta expressão como elemento central. Estes autores analisaram 149 artigos 

acadêmicos publicados entre 1990 e 2004 em língua inglesa e que tratavam de economia 

política. Suas observações geraram as seguintes conclusões: o termo foi usado 

recorrentemente de maneira indefinida, foi empregado de maneira desigual, a partir de 

                                                           
15 Em português: Rapidamente fica claro que há pelo menos alguma dilatação conceitual e que o uso do 

termo arrisca obscurecer enormes e duradouras diferenças entre atividades e países (tradução minha). 
16 Em português: uma desordenada carga descritiva e analítica nas ciências sociais (tradução minha). 
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divisões ideológicas e excessivamente mobilizado para dar conta de uma ampla variedade 

de fenômenos.  

Ainda em Boas e Gans-Morse (2009) um ponto relevante a ser destacado é que na 

mensuração estabelecida pelos pesquisadores foi identificado que 45% dos artigos 

discorriam negativamente sobre o neoliberalismo, outros 45% traziam uma visão 

considerada neutra e apenas 3% das publicações foram categorizadas como positivas ao 

fenômeno. Este diagnóstico guarda relação com os primeiros argumentos aqui 

apresentados, oriundos de uma crítica mais genérica ao termo, que aponta não existirem 

neoliberais declarados nem neoliberalismo. De fato, é raro que alguém o defenda 

explicitamente. Venugopal (2015) ironicamente classifica este elemento como sendo um 

fator inédito, que o diferenciaria de tantos outros assuntos nas ciências sociais, que 

também sofrem dos males da proliferação e incoerência conceitual: seria o único que 

reuniria um corpo de defensores que não ousam dizer seu nome.  

Em seu questionamento dos usos do neoliberalismo Laidlaw (2015) enumera o 

que na sua visão tem sido suas aplicações mais frequentes: 1- abordagens que o 

consideram um grande sistema, quase sinônimo de capitalismo, abstratamente imbuído 

de força causal para incidir sobre os modos de vida locais; 2- uma ambígua força que 

possui em si sua própria negação e também é abrangente, mas sem padronização 

estrutural; 3- como uma conspiração de ideólogos e políticos para concretização de 

interesses de classe; 4- enquanto qualquer forma de desregulação, mercantilização ou 

expansão dos mercados; 5- técnicas, modos de racionalização, modelos de auditoria; 6- 

processos de auto mudança das subjetividades no sentido do estabelecimento da lógica 

empreendedora e; por fim, 7- como corrente de pensamento demarcada historicamente. 

Enxergando problema em cada uma das ênfases apresentadas, destaca que talvez a única 

que razoavelmente pudesse ser assinalada pelo conceito seria esta última: estritamente 

uma corrente de pensamento.  

Castree (2006, p. 4, 5) ao debater sobre os caminhos a serem enfrentados na 

construção de uma abordagem coerente de neoliberalismo concorda com a crítica de 

Barnett (2005), de que o uso do termo se tornou uma espécie de consolo teórico que tem 

levado pesquisadores a caírem na tentação de atribuir sempre ao que investigam o caráter 

derradeiro, global e hegemônico, como que para chamar atenção da real importância de 

seus trabalhos. Segundo o autor, “It is far less glamorous and `sexy' to have constantly to 

describe ones objects of analysis as multiple, complex, and varied through time and 
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space”17. Diferente de outros autores até aqui citados, Castree (2006) não se posiciona 

pelo abandono do termo, mas defende um tratamento diferente. O neoliberalismo como 

conceito impuro, em todas as escalas, argumenta, pode facilmente fazer com que a busca 

por recorrências se torne um processo formal muito mais do que um exercício substantivo. 

Logo, uma abordagem crítica deveria partir da noção de que se há características 

definidoras do neoliberalismo, elas são sobredeterminadas pelo universo socionatural, por 

isso nunca operariam só. Estaríamos falando então de neoliberalismos, entendidos não 

como variantes de um mesmo gênero monolítico. Ao contrário, analisaríamos 

contingentemente o fenômeno, entendendo que o resultado dos processos delineados 

poderiam ser outros sem os elementos neoliberais.  O autor enfatiza que dado projeto de 

pesquisa não buscaria simples variantes transitórias de algo maior e mais sólido, mas sim 

a “qualitatively distinct phenomenon in its own right: namely, an articulation between 

certain neoliberal policies and a raft of other social and natural phenomena”18. 

No Brasil a adoção do conceito também foi vasta e de usos diversos. Entretanto, 

o exercício teórico de sua problematização demonstrou-se extremamente escasso. Uma 

exceção é o recente texto de Andrade (2019, p. 234), que procura retomar a efervescente 

discussão internacional do tema, renovada principalmente a partir dos anos 2000. Depois 

de sistematizar as principais correntes e seus sentidos de neoliberalismo o autor destaca 

que os objetivos perseguidos “são mais complementares do que excludentes, variando 

conforme a ênfase teórica” e compreendê-los pode ajudar no exercício de elaboração 

intelectual e também na organização dos movimentos sociais.  

Já o trabalho de Massimo (2013), por exemplo, se propõe a analisar a produção 

bibliográfica da revista Dados sobre o que chama de “implantação das reformas 

orientadas para o mercado no Brasil, durante os anos 1990”. Querendo saber como se 

explica o neoliberalismo no país, o autor sistematizou a estrutura lógica dos artigos, que 

foram separados em três famílias de argumentos: sociológicos, pragmáticos e 

institucionalistas. O autor demonstra que houve grande variedade de interpretações sobre 

as causalidades do movimento de reformas ocorrido no Brasil nos anos 1990 e conclui 

que falta “amadurecimento no plano teórico e conceitual” em grande parte delas. Mas, 

curiosamente, seu trabalho parece, ele mesmo, não amadurecer o conceito, já que o toma 

                                                           
17 Em português: É muito menos glamoroso e "sexy" ter constantemente que descrever os objetos de análise 

como múltiplos, complexos e variados através do tempo e do espaço (tradução minha). 
18 Em português: um fenômeno qualitativamente distinto em seus próprios termos: a saber, uma articulação 

entre certas políticas neoliberais e uma série de outros fenômenos sociais e naturais (tradução minha). 
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quase como natural: neoliberalismo enquanto sinônimo de reformas orientadas para o 

mercado, um acontecimento “implantado” no Brasil em período delimitado e 

posteriormente sucedido por outro episódio, caso do neodesenvolvimentismo19. Massimo 

busca as causas de sua chegada ao Brasil em diversos textos, no entanto, não questiona o 

próprio caráter do fenômeno, algo recorrente quando se trata do tema. Mudge (2008, p. 

703) chama atenção para isto ao sacramentar: “Neo-liberalism is an oft-invoked but ill-

defined concept in the social sciences”20. 

Outro estudo brasileiro que procurou abordar o tema a partir de uma crítica teórico 

metodológica é encontrado em Fernandes e Borges (2008, p. 21). Preocupados com a 

ascensão do que chamam de pesquisas de tendências neomarxistas no país, os autores 

denunciam a falta de empiria nas assertivas que falam, por exemplo, do desmantelamento 

das políticas sociais no país. As imprecisões e generalidades que acompanham os 

trabalhos, dizem, acarretam tanto em problemas de ordem analítica quanto 

metodológicos. O cerne da questão estaria na concepção de encarar o neoliberalismo 

“como ‘superestrutura’ político-ideológica resultante das transformações do capitalismo 

mundial pós-1970”. A forma dogmática com que se articula a doutrina neoliberal e o 

neoliberalismo de fato existente resultaria em uma análise que independe deste último. 

Assim, o neoliberalismo como sinônimo de superestrutura do novo ciclo de acumulação 

capitalista cumpriria uma função: a destruição e desmantelamento da estrutura de bem-

estar social. No limite, lançam o problema: como todas as políticas sob o Estado 

capitalista tendem a beneficiar os detentores do capital, isto implica que todas as políticas 

sociais destes Estados sejam neoliberais? O que as diferencia de outras nesta fase 

específica do capital? Portanto, para Fernandes e Borges (2008, p. 22) a questão “é que a 

definição de neoliberalismo como superestrutura adotada por alguns desses autores não 

permite, por si só, discriminar entre políticas sociais neoliberais e social-democratas”, por 

exemplo. Concluem analisando os gastos sociais do país nas últimas duas décadas e 

procuram demonstrar que eles cresceram mais que o PIB per capita, desejando com isto 

rechaçar a ideia do desmantelamento das políticas sociais trazidas com o neoliberalismo. 

                                                           
19 Para uma interpretação da ideia de neodesenvolvimentismo e de sua crise na política brasileira recente 

conferir: BOITO JR, Armando. A crise política do neodesenvolvimentismo e a instabilidade da 

democracia. Revista Lumen, v. 2, n. 3, 2017. Disponível em: 

<http://45.79.221.157/index.php/lumen/article/viewFile/45/79> Acesso em: 20 de dez. 2022. 
20 Em português: O neoliberalismo é um conceito frequentemente invocado mas, mal definido nas ciências 

sociais (tradução minha). 
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Há muitos problemas nos apontamentos de Fernandes e Borges (2008), como o 

maniqueísmo e mecanicismo com que apresentam os estudos de vários pesquisadores 

marxistas. Existe também uma fraca conclusão de que o aumento de gasto social é prova 

per si de que no Brasil não haveria erosão de políticas socias (desconsiderando, por 

exemplo, a possibilidade de que este recurso, mesmo aumentando, possa estar sendo 

capturado privadamente sem mesmo cumprir seus fins sociais). Entretanto, algumas de 

suas ponderações se alinham ao que até aqui apresentei sobre o conceito: impreciso, 

naturalizado, pouco rigoroso e objeto de paixões políticas mais do que de estudo 

científico. 

Considerando o que venho argumentando, claro está que, qualquer aproximação 

ou uso do conceito não deve desconsiderar sua polissemia de sentidos e as suas 

implicações teórico-metodológicas, que também são ético-políticas. Se há alguma 

unanimidade no embate travado entre diversas correntes de pensamento sobre o 

neoliberalismo, elas apontam para a ideia de este ser um conceito escorregadio - slippery 

concept (PECK; TICKELL, 2007). Esta consideração parte de inúmeros autores, 

inclusive daqueles que defendem seu uso e relevância explicativa. Palavras como rascal 

concept – ou conceito “malandro” (PECK; THEODORE; BRENNER, 2010), 

explanatory catholicon – ou remédio para todos os males (GOLDSTEIN, 2012) e chaotic 

concept – ou conceito caótico (JESSOP, 2013), são exemplos de termos encontrados na 

bibliografia especializada e que se dedica a delimitar teoricamente suas possibilidades. 

  De minha parte, ainda que consciente da trajetória problemática e imprecisa 

apontada por muitos autores, considero o conceito de neoliberalismo um potente 

elemento, como tantos outros termos em disputa, para iluminar as pesquisas sobre o 

contexto sociopolítico e educativo contemporâneo. Argumentos que centralizam dilemas 

irreconciliáveis em tal constructo, na verdade expressam fraturas entre correntes de 

pensamentos mais amplas e ênfases, pontos de vista e tendências de escolas relativamente 

consolidadas, algo extremamente esperado na construção do pensamento científico. 

Muitos dos argumentos que deslegitimam o termo utilizam como fonte de sua crítica uma 

mescla de abordagens para tecer uma espécie de conceito para tudo e para todos. Embora 

seja possível encontrar em vários trabalhos a mistura ambígua e não mediada de diferentes 

interpretações, é possível também organizar, ainda que esquematicamente, seus principais 

fluxos interpretativos, todos eles relativamente coerentes e apontando para problemas 

específicos – o trabalho de Andrade (2019) demonstra bem estas matrizes. Assim, desistir 



39 

 

do conceito por conta da pluralidade de acepções não se demonstra razoável: o mesmo 

teria que ser feito com uma miríade de definições, como a própria noção de liberalismo, 

também polissêmica e imprecisa, como argumenta Biebricher (2019).  

 

2.2 Perspectivas sobre o Neoliberalismo 

Das variadas correntes de pensamento que mobilizam a ideia de neoliberalismo, 

quero destacar especialmente as influências marxista, foucaultiana e bourdieusiana. Um 

grande número de trabalhos, de uma maneira ou de outra, sustentara suas explicações em 

supostos destas escolas. Cada uma ilumina pontos específicos da complexidade do tema, 

sob lentes e enfoques distintos. Estas matrizes têm servido, inclusive, de ponto de partida 

para novas abordagens, que mesclam elementos e buscam pontos de contato através de 

mediações inovadoras e coerentes, sempre no sentido de superar eventuais fragilidades 

teórico-analíticas.  

As análises marxistas, em linhas gerais, observarão o neoliberalismo de quatro 

maneiras distintas, todas organicamente relacionadas: 1- como “um conjunto de ideias”; 

2- como “um conjunto de políticas, instituições e práticas”; 3- como “um momento da 

luta de classes” e 4- como “um sistema de acumulação” (SAAD-FILHO, 2015, p. 58). A 

primeira acepção diz respeito ao surgimento histórico do neoliberalismo, baseado na 

escola econômica austríaca, na escola de Chicago e no Ordoliberalismo alemão. A 

expressão de tais pensamentos materializou-se na organização da Sociedade do Mont 

Pèlerin em 1947, reduto de referências intelectuais como Hayek, Friedman e Ludwig von 

Mises. Há certo consenso junto com outras linhas de pensamento sobre o neoliberalismo 

se tratar de um conjunto de ideias demarcada historicamente, mas as interpretações destas 

linhas e a qualidade de seus efeitos variam bastante.  De acordo com Anderson (2012, p. 

10) o objetivo do grupo era combater o keynesianismo e ideias coletivistas lançando os 

fundamentos de um “outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro”. 

A conformação destes supostos econômicos e políticos vem associada à eminência 

de alguns pensadores neoliberais. Sua linhagem austríaca é comumente vinculada a 

Friedrich Hayek (2010). Sua publicação “o Caminho da Servidão”, escrito em 1944, ataca 

o intervencionismo e o coletivismo, denuncia que as liberdades individuais estariam em 

perigo e associa tanto o nazismo quanto o socialismo ao totalitarismo, vinculando as 

economias de planejamento centralizado à progressiva perda de controle sobre todos os 

aspectos da existência humana. Preocupado primariamente com a disputa política local e 
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a ascensão do partido trabalhista inglês, seu texto, declarado pelo próprio autor como um 

panfleto político, versava entre outros, sobre a escolha e responsabilidade do indivíduo, 

a livre concorrência, a organização da sociedade pelas forças impessoais do mercado, a 

defesa do estado de direito e da propriedade privada, com igualdade política, mas 

desigualdade econômica e social. Os argumentos logravam denunciar a tirania que poria 

em risco as liberdades civis e era expressa ideologicamente pelo socialismo, entendido 

como a “estatização dos meios de produção e o planejamento econômico central” 

(HAYEK, 2010, p. 27).  

A menção às origens intelectuais neoliberais também passa necessariamente pelos 

trabalhos da escola de Chicago e seu mais proeminente porta voz, Milton Friedman 

(2002). Em seu “Capitalismo e Liberdade” defende a necessidade de diminuição paulatina 

da intervenção estatal, garantindo proteção e preservando a liberdade econômica, 

regulada pelo mercado. Longe de imaginar uma sociedade sem Estado, para Friedman, 

um governo é essencial para a determinação das regras do jogo e em seu papel de árbitro 

deve cuidar para que tais mandamentos sejam aplicados. Do mínimo que o Estado deveria 

participar, além de manter a lei e a ordem, incluiria o combate ao monopólio das empresas 

e o assistencialismo a indivíduos sem condições de exercer plenamente a liberdade - caso 

que o autor chama de “insanos” e das crianças.  

Na referida obra, é oportuno mencionar, Friedman (2002) dedica um capítulo para 

destacar o papel do governo na educação, onde defende a premissa da concorrência entre 

escolas numa ideia de mercado de serviços educacionais em que a família deveria ter a 

escolha sobre em que instituição educar seus filhos. Faz uma distinção fundamental entre 

os conceitos de schooling e de education, sendo o primeiro vinculado a uma instrução 

vocacional especializada, de preparação profissional e o segundo relacionado à educação 

geral que todos os indivíduos deveriam receber - alfabetização e introjeção de valores 

comuns da sociedade. Sobre este último aspecto, reconhece a particularidade da educação 

geral e de seus neighborhood effects, benefícios individuais e ao mesmo tempo difusos e 

abrangentes que impossibilitam delimitar os ganhos meramente particulares de tal 

investimento. A ideia de que a sociedade como um todo é beneficiada pela educação geral 

dos cidadãos implica que o Estado deveria idealmente apenas exigir padrões mínimos às 

famílias e confiar que instituições privadas certificadas, pela livre escolha e concorrência, 

respondessem a estes objetivos. Os custos deste processo seriam sustentados pelas 

próprias famílias e os que não fossem capazes de fazê-lo receberiam subsídios para tanto. 
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Já o aspecto instrucional, relacionado principalmente à educação superior e à profissão, 

seria diretamente ligado ao investimento pessoal, cujo retorno direto seria explícito. O 

subsídio governamental ou privado para os estudos, neste caso, só seria razoável dentro 

da perspectiva de investimento em capital humano, com expectativa de retorno vinculado, 

notadamente na forma de empréstimos. Como destaca Levin (1992), a compreensão 

moderna de escolha pública e de vouchers educacionais – tíquetes que garantiriam aos 

responsáveis o direito de matricular seus dependentes em escolas públicas ou privadas de 

acordo com sua vontade e mediante subsídio público direto vinculado a tal escolha – 

adveio de um ensaio original de Friedman de 1955 e ganhou, de fato, maior circulação 

justamente em “Capitalismo e Liberdade”. 

A primeira definição de neoliberalismo sustentada por marxistas, e por diversas 

correntes de pensamento, portanto, é a de uma teoria de política econômica que vislumbra 

a promoção das liberdades individuais e empresariais, num contexto de fortalecimento da 

propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O Estado operaria como 

garantidor destas liberdades através das funções militares e de defesa ou pela integridade 

e qualidade do dinheiro. Em áreas onde os mercados ainda não atuam, também seria papel 

do Estado incrementar sua mercantilização - terra, água, educação e saúde por exemplo 

(HARVEY, 2014). 

A ascensão do ideário neoliberal foi acompanhada, a partir da década de 1970, por 

uma série de políticas que, de uma maneira ou de outra, dialogaram com esta nova 

ortodoxia que emergia. Sob esta segunda definição, tais políticas e práticas se espraiarão 

pelo mundo refletindo, ainda que incompletamente, o receituário proposto por esta escola 

de pensamento. Estes processos estabelecerão a dicotomia entre Estado e mercado, 

atribuindo eficiência e sucesso ao segundo e depreciando a capacidade organizativa do 

primeiro. Também está contida no corpo destas ações a crença nas transformações 

tecnológicas, liberalização das finanças e mobilidade veloz do capital – globalização. A 

busca de crescimento passaria por estes elementos e somente onde fossem seguidos 

haveria desenvolvimento econômico. Há uma inexorável necessidade de adesão aos 

termos desta nova ortodoxia. A perseguição à baixa inflação como caminho para a 

estabilidade macroeconômica e crescimento se daria via política monetária às “custas das 

políticas fiscais, cambiais e industriais” (SAAD-FILHO, 2015, p. 62, 63). 

Neste sentido, uma série de trabalhos lerão o neoliberalismo como projeto político 

hegemônico emergido da crise do capitalismo nos anos 1970 e que encerrou uma era de 
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superacumulação a partir dos efeitos da estagnação econômica, desemprego progressivo 

e inflação acelerada, que pôs sob ataque o modelo keynesiano (HOBSBAWM, 1995). A 

noção de um Estado concentrado no desenvolvimento do pleno emprego, no crescimento 

econômico e no bem-estar de seus cidadãos, pela regulação e ajustes dos mercados, de 

modo a garantir direitos sociais e ao mesmo tempo amortecer os efeitos dos ciclos 

econômicos, perde espaço na medida que novos experimentos político-econômicos 

surgem a partir da experiência chilena com Pinochet21. 

A perspectiva da luta de classes no contexto neoliberal, terceira abordagem 

frequentemente presente nas interpretações marxistas, geralmente chama atenção para os 

efeitos da neoliberalização na precarização, flexibilização e intensificação do trabalho, 

destruição da capacidade organizativa e associativa dos trabalhadores e movimentos 

sociais, efeitos econômicos devastadores de suas crises, especialmente para as bases 

sociais mais fragilizadas (SAAD-FILHO, 2015). Nestes termos, como apontam Duménil 

e Levy (2005) neoliberalismo é uma nova ordem social, resultado de uma luta de classes 

com o fim de garantir o poder e a renda das frações superiores das classes capitalistas. 

Este processo, chamado pelos autores de restauração bem-sucedida da renda e riqueza 

dos mais ricos, foi extremamente custoso socialmente, já que a economia foi assolada 

pelo lento crescimento e pelo desemprego. Junto a isto, a desigualdade aumentou 

ferozmente. 

A quarta ênfase da perspectiva marxista, do neoliberalismo como sistema de 

acumulação, liga-se justamente ao processo de restauração da renda e riqueza das classes 

capitalistas. Esta dominação se dá na forma de uma hegemonia financeira, como ainda 

apontam Duménil e Levy (2005). A financeirização, acrescenta Saad-Filho (2015), como 

tem entendido a maioria dos autores marxistas, é a marca da acumulação no 

neoliberalismo, é a partir dela que a reestruturação da economia global foi estabelecida 

desde a década de 1970: 

Nas economias neoliberais transnacionalmente integradas, as finanças 

controlam a alocação de recursos, incluindo o volume e a composição do 

                                                           
21 A partir de 1975 estabeleceu-se o que ficou conhecida como “revolução silenciosa” no Chile. O General 

Augusto Pinochet, além de suprimir os sindicatos e atores considerados subversivos, abriu caminho para 

uma reforma radical de livre mercado. Como destaca Peck (2010), em um dos episódios mais célebres da 

história do neoliberalismo, Pinochet praticamente entregou o controle da política econômica para os 

“Chigado boys”, grupo de economistas formados em Chicago, e liderados por Sergio Castro. Estes 

passaram a ocupar funções estratégicas na administração econômica do governo. Estabeleceram um 

programa ostensivo de liberalização do comércio, reforma tributária, privatização, desregulamentação do 

fluxo de investimento estrangeiro e contenção monetária. O economista Milton Friedman respaldou aquela 

iniciativa, dando credibilidade a mesma (PECK, 2010). 
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produto e do investimento, a estrutura da demanda, o nível e a estrutura do 

emprego, o financiamento do Estado, a taxa de câmbio e o padrão de 

especialização internacional, e elas reestruturam o capital, o trabalho, a 

sociedade e o Estado em conformidade com sua posição dominante e seus 

interesses específicos. Como tal, as finanças tornaram-se o modo de existência 

do capital em geral no capitalismo neoliberal. (SAAD-FILHO, 2015, p. 65). 

Uma segunda grande família de interpretação do neoliberalismo surgirá a partir 

do legado intelectual de Michael Foucault (2008, p. 28) e de seus apontamentos mais 

específicos sistematizados em um de seus cursos no College de France, posteriormente 

publicado como o “Nascimento da Biopolítica”. Inserido mais amplamente na sua 

genealogia do Estado Moderno, o autor observa a constituição do liberalismo do século 

XVIII como o surgimento de “um novo tipo de racionalidade na arte de governar”, “um 

novo tipo de cálculo”. Tal experiência histórica trouxe, em contraste com o período 

medieval - sustentado no poder do exército e das instituições judiciárias, cuja atuação fora 

a base de apoio do poder real -, um limite ou “linha de demarcação” interna aos objetivos 

ilimitados de um verdadeiro Estado de polícia (FOUCAULT, 2008, p. 10).  

Nessa transformação identificada pelo autor como razão governamental moderna, 

o direito e as instituições judiciais passam a operar como “subtratoras do poder real”. A 

marca fundamental deste fenômeno seria a instauração do princípio da limitação da arte 

de governar, uma autolimitação, um processo intrínseco ou uma regulação interna que 

agora já não viria através do direito, mas sim da economia política. Foi justamente o 

discurso dos economistas, mais precisamente dos fisiocratas, que teria imputado ao 

mercado um regime de verdade, que atenderia a leis naturais e que deveria fluir sem 

intervenções. Agora o bom governo não é o governo justo, mas o governo que persegue 

a verdade expressa no mercado: e é este, como critério de verdade, quem deve pautar a 

prática governamental (FOUCAULT, 2008, p. 11).  

Depois de conceituar o que seria o liberalismo emergido no século XVIII, o autor 

destaca que o neoliberalismo não trata de uma retomada das velhas práticas, mas de um 

fenômeno propriamente inédito, uma reprogramação da mencionada governamentalidade 

liberal. A inovação se daria a partir da “gênese, genealogia permanente do Estado, a partir 

da instituição econômica”. Mais do que a instituição jurídica do direito, a economia atua 

como elemento de consenso permanente fazendo participar todos de seu interior 

(empresários, operários, sindicatos etc.), garantindo este consenso pelo crescimento 

econômico e produção de bem-estar. Mais do que uma ideologia ou mero cálculo político 

de atores econômicos, neoliberalismo versaria sobre uma nova programação da 
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governamentalidade que daria à economia, pela expansão das liberdades, o papel 

estatizante e de legitimação do próprio Estado. 

Foucault (2008, p. 157, 158) aponta que a leitura “incendiária” dos ordoliberais 

deslocou a análise que geralmente apontava para a defectibilidade das economias de 

mercado e para necessidade de sua regulação. Assim, é ao Estado e sua racionalidade 

intrinsecamente defeituosa que devem ser atribuídos os problemas e crises 

experimentadas pelas experiências históricas liberais, incluso suas reverberações sociais 

e políticas. Daí a inversão proposta: “peçamos a economia de mercado para ser em si 

mesma não o princípio de limitação do Estado, mas o princípio interno de regulação do 

Estado, de ponta a ponta da sua existência e da sua ação”. 

Particularmente sobre a sociedade estadunidense, Foucault (2008, p. 309-311) 

destacou que a programação neoliberal teria distendido a lógica ou análise econômica 

para áreas até então consideradas não econômicas. A teoria do capital humano, expressa 

exatamente este avanço da “grade econômica” sob um campo inexplorado: o trabalho. O 

fez ao defender que as variações qualitativas nas formas laborais implicam em “efeitos 

de tipo econômico”. Para Foucault, esta teoria do capital humano seria a concretização da 

análise econômica como código de interpretação social, elemento já notado no 

neoliberalismo alemão e francês, mas aqui “levado ao extremo”. Uma verdadeira 

economia e sociedade de “unidades-empresas”. 

 O homo oeconomicus neoliberal, acrescenta Foucault (2008, p. 311), é um 

empresário, “um empresário de si mesmo”, seu próprio capital, fruto de sua autoprodução. 

Diferentemente da versão clássica do homem da troca fundada na teoria das utilidades, o 

homem empresário é também o homem consumidor que enquanto o faz também se torna 

produtor de sua própria satisfação. O autor chama atenção para o fato de que qualquer 

abordagem mais sociológica - sobre sociedade de consumo, por exemplo - não encontraria 

espaço na leitura econômica estrita dos neoliberais. É a régua econômica a referência de 

medição de todos os aspectos deste homem-máquina da teoria do capital humano, 

inclusive quanto ao que chamam de investimentos educacionais. Tais investimentos 

incluiriam processos formais de educação, mas também toda sorte de recursos familiares 

dispensados com cultura por exemplo. 

Como a ação governamental é observada nesse neoliberalismo de Foucault? Se a 

“grade econômica” passa a ser o critério de leitura do poder público, este será visto sob a 

dinâmica da oferta, da procura e da busca pela eficácia. Mais do que uma crítica política 
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ou jurídica, o que se estabelece é uma verdadeira “crítica mercantil”. É, portanto, ato 

contínuo neoliberal, trabalhar para constantemente apontar a ação governamental como 

contraditória, inconsistente e sem sentido, transformando-se em verdadeiro “tribunal 

econômico permanente em face do governo”. Trata-se de um deslocamento importante 

em relação ao laissez-faire liberal, uma vez que “o mercado já não é um princípio de 

autolimitação do governo, é um princípio que é virado contra ele” (FOUCAULT 2008, p. 

339). 

Uma análise contemporânea do neoliberalismo que também absorve a perspectiva 

Foucaultiana pode ser encontrada em Dardot e Laval (2016, p. 202). Os autores retomam 

a discussão da crise do liberalismo do século XVIII, de sua refundação intelectual e da 

constituição de uma nova racionalidade, avançando sua abordagem aos anos 1980 e 

199022, período em que consideram o de desenlace do “sistema disciplinar mundial”, ou 

“nova norma neoliberal” que se funda na concorrência como balizadora universal das 

relações, incluindo a ação governamental. O triunfo de políticas inauguradas no período, 

destaque para Reagan e Thatcher, e sua persistência ao longo das últimas décadas explica-

se justamente pela mudança radical experimentada pelo poder governamental via 

globalização, financeirização e estabelecimento de nova lógica normativa concorrencial. 

É nos trilhos desta liberalização financeira e globalização tecnológica, fluxo privilegiado 

de expansão desta nova ordem, que o capitalismo se reorganizou sob novas bases, no que 

comumente tem sido chamada de desregulamentação, mas que melhor seria descrita de 

“nova ordenação” não só das atividades econômicas, mas também das subjetividades, das 

relações sociais e dos comportamentos. A “mercadorização” das finanças globais, 

apontam, é filha da razão neoliberal.   

Um dos elementos centrais do que seria esta nova razão neoliberal segundo Dardot 

e Laval (2016, p. 330) está fundado justamente em sua dimensão totalizante, que perpassa 

o Estado e atinge as diversas esferas da sociedade, condicionando uma nova subjetividade 

de indivíduos-empresa. A governamentalidade empresarial, destacam, tem a capacidade 

de incluir em si “todas as relações de poder num mesmo discurso”, servindo assim desde 

modelo mais amplo para o Estado ou até como um elemento que afeta a disposição 

individual de uma criança. A unificação destes vários ‘regimes de existência’ cria uma 

                                                           
22 É importante destacar o vanguardismo de Foucault na identificação de formas neoliberais em curso antes 

da década de 1980, período anterior à emersão de formas mais explícitas ligadas ao pensamento neoliberal. 

Mas, também por conta disto, seu trabalho não analisa diretamente a hegemonia neoliberal pós 1970, daí 

que diversos autores pretendam desdobrar suas construções para as décadas posteriores.  



46 

 

“vantagem incomparável”. A nova razão do mundo, portanto, é mais densa e complexa 

do que apenas processos de liberalização dos mercados, pois trata desta subjetivação, da 

empresa de si mesmo e ao mesmo tempo da sociedade. O saldo de tal processo, do ponto 

de vista dos sujeitos, seria duplo: por um lado, uma atitude triunfalista de sucesso e, de 

outro, o do fracasso e da depressão. 

A terceira grande corrente de pensamento sobre o neoliberalismo que destaco 

como fonte de inspiração e debate sobre o tema baseia-se na obra do sociólogo Pierre 

Bourdieu. Em sua “A essência do Neoliberalismo”, publicado originalmente no jornal Le 

Monde Diplomatique no fim da década de 1990, Bourdieu (1998b, s/p.) apresenta uma 

crítica ao que para ele é uma utopia respaldada pela teoria econômica. A concepção 

estreita de racionalidade que suporta esta ideia (racionalidade individual), seria uma 

eminente abstração que supõe ser uma descrição científica do real, mas que é “pure fiction 

mathématique”23. Esta abstração, ao fim e ao cabo, vislumbra a destruição de todas as 

estruturas coletivas que operem como barreira à expansão da lógica de um mercado puro, 

cujos interesses são a realização de benefícios e lucros individuais. Assim, neoliberalismo 

em Bourdieu seria justamente a utopia fundada na teoria econômica e transformada em 

um projeto político: um “programme scientifique de connaissance, converti en 

programme politique d'action”24. A dificuldade de combater esta ideia é que, enquanto 

“discurso forte”, encontra respaldo em um mundo de relações de forças que ele mesmo 

ajuda a constituir, inclusive orientando as soluções econômicas dos que dominam estas 

relações. Para Bourdieu (1998b) sua força é definitivamente uma força simbólica. 

Os efeitos deste poder simbólico, enquanto utopia consubstanciada em projetos 

de ação, são os mais nefastos, esclarece o autor. A noções de flexibilização, precarização 

das relações de trabalho, individualização, sofrimento, estresse e insegurança em todas as 

etapas das hierarquias profissionais, são marcas deste momento. Tudo isto coroado pelo 

que chama de “la violence structurale du chômage, de la précarité et de la menace du 

licenciement”25 que todos estes processos implicam (BOURDIEU, 1998b, s/p.). A 

agressividade desta ordem econômica encontra como obstáculo a permanência de traços 

da antiga ordem, pela sobrevivência de algumas instituições e pela mobilização dos 

                                                           
23 Em português: pura ficção matemática (tradução minha).  
24 Em português: programa de conhecimento científico, convertido em um programa de ação política 

(tradução minha). 
25 Em português: a violência estrutural do desemprego, da precariedade e da ameaça de demissão (tradução 

minha). 
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trabalhadores e pela solidariedade familiar e social. Tais forças de conservação incluiriam 

o Estado nacional e supranacional, instâncias que poderiam oferecer, junto com 

associações, sindicatos e toda sorte de coletivos, resistência ao movimento de 

liberalização econômica. Como disse Bourdieu (1998a, p.  24) em outro texto, estava em 

jogo a luta contra a destruição de uma civilização, fiada na “existência do serviço público, 

a da igualdade republicana dos direitos, direito à educação, à saúde, à cultura, à pesquisa, 

à arte, e, acima de tudo, ao trabalho”. 

Embora o tema do neoliberalismo muitas vezes possa ser encontrado em Bourdieu 

no contexto de militância política em que esteve comprometido, como salienta Grün 

(2017), o autor elaborou um substantivo ferramental para compreender o esfacelamento 

do Estado de bem-estar social. A partir de sua obra A Miséria do Mundo, Bourdieu (2008) 

vai aperfeiçoar as ideias de “mão direita e mão esquerda do Estado”, noções que 

estabelecem as diferentes funções dos agentes estatais. De um lado, a mão direita - 

aqueles encarregados pela política econômica e ligados mais diretamente à lógica dos 

agentes do capital - e, de outro, a mão esquerda - cujos agentes são os responsáveis pelas 

políticas sociais, educacionais, de cultura e segurança, por exemplo. O autor demonstra 

que cada vez mais está se tornando impossível cumprir com as tarefas da mão esquerda à 

medida que avançam os desmandos da mão direita. 

Para Andrade (2019, p. 225) Bourdieu reativa seu já consolidado esquema 

conceitual para pensar nesta “nova estrutura da dominação social e a formação histórica 

das disposições necessárias à inclusão na economia capitalista”. Isto ocorreu justamente 

pela preponderância da ciência econômica sobre a filosofia, do capital econômico sobre 

o capital cultural e de um paulatino deslocamento da escola para a mídia como espaços 

de exercício da violência simbólica. Em seu neoliberalismo, Bourdieu procura demonstrar 

a “gênese social dessas disposições e da autonomização do campo econômico”. 

Loïc Wacquant (2012b, p. 507), um dos mais proeminentes discípulos de 

Bourdieu, dá continuidade ao debate propondo uma “via média” entre o que considera 

como polarização entre as interpretações “hegemônicas” de neomarxistas e neoclássicos, 

que dariam prioridade ao “domínio de mercado”, e uma leitura “insurgente”, inspiradas 

na governamentalidade de Foucault. Ao mesmo tempo em que critica a preponderância 

econômica exagerada utilizada pelos primeiros, seu estreitismo de análise e a ausência 

das instituições, num neoliberalismo em seu valor de face e de interpretação quase que 

apologética, condena os segundos pelo oposto, por uma abordagem “exageradamente 
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ampla e promíscua” repleta de instituições supostamente atingidas pelo “vírus 

neoliberal”.  

Seu caminho do meio entre as visões do Neoliberalismo com “N” maiúsculo, 

entendido como fenômeno singular e estruturante e neoliberalismo com “n” minúsculo, 

das interpretações que apontam para multiplicidade de formas de neoliberalismos, 

embora reconheça a diversidade de aparições e a adaptabilidade neoliberal, defende um 

núcleo institucional que o distingue de outros processos. Segundo Wacquant (2012b, p. 

510), ambas perspectivas obliteram o “neo” do liberalismo na medida em que ignoram 

sua verdadeira inovação: “a reengenharia e a reestruturação do Estado como principal 

agência que conforma ativamente as subjetividades, as relações sociais e as 

representações coletivas apropriadas a tornar a ficção dos mercados real e relevante”. Ao 

colocar para o centro do debate a questão da reestruturação do Estado o autor renega o 

mercado como grande lócus de análise, priorizando os “meios políticos” sobre os “fins 

econômicos”.  

Para Wacquant (2012b, p. 510, 511) esse núcleo do neoliberalismo é constituído 

pela articulação de três instituições: o Estado, o mercado e a cidadania. Deste modo, o 

sentido da análise vai de um aparelhamento estatal que imprime aspectos de mercado na 

cidadania. A grande questão é: “como o Estado efetivamente redesenha as fronteiras e o 

caráter da cidadania através de suas políticas adaptadas ao mercado”. Como suporte 

teórico o autor retoma a ideia de campo burocrático, apresentada por Bourdieu em sua 

genealogia do Estado Moderno. É na transformação de um Estado dinástico fundado no 

direito de sangue e na pessoa do rei para um Estado burocrático, despersonalizado, 

munido de uma moral pública, que este campo se erige. Regulamentos, técnicas 

administrativas e agentes trabalharam ao longo do tempo em um processo que culmina 

na desfamialirização do poder, abrindo espaço para o lugar do universal e impessoal no 

Estado (BOURDIEU, 2014). O campo burocrático, como reforça Wacquant, diz respeito 

exatamente a “um conjunto de organizações que monopolizam com sucesso a definição 

e a distribuição de bens públicos”. O Estado, portanto, seria um espaço de “forças e de 

lutas” constantes para a definição do que seriam os problemas e as prioridades a serem 

enfrentadas pela autoridade pública. 

Essa perspectiva de campo burocrático sustentará uma das teses de Wacquant 

sobre o neoliberalismo, a de que ele nutre a mão direita do Estado em detrimento da mão 

esquerda. Tal propensão operaria justamente alargando o caráter individualizante e 
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disciplinador da primeira em contraste com as características coletivizantes e protetoras 

da segunda. Este processo ocorreria em duas frentes: por um lado, transferindo pessoas, 

investimentos e projetos do eixo social para o eixo econômico – de hospitais para cadeias 

e prisões por exemplo – e, por outro, “colonizando” o próprio eixo social, deturpando 

seus propósitos (como quando se prioriza fatores disciplinares antes de fins pedagógicos 

em uma escola). Esta inclinação direitizante, argumenta Wacquant (2012b, p. 512), não 

seria fruto de um sistema estruturante pré-concebido, mas das “lutas materiais e 

simbólicas, travadas dentro e fora do campo burocrático”. 

Portanto, em Wacquant (2012b, p. 512) o neoliberalismo, ou o “O Leviatã 

neoliberal”, longe de implicar em um Estado mínimo diz respeito, na verdade, a um 

“Estado-Centauro” de faces ambíguas. Uma delas é acolhedora com os extratos sociais 

privilegiados e penalizadora e opressiva com as camadas periféricas. O braço penal deste 

Estado e sua “glorificação” seria um dos traços mais proeminentes do neoliberalismo 

verdadeiramente existente. 

 

2.3 Neoliberalismo e Educação 

Mas, como as diversas correntes e abordagens que tratam sobre o neoliberalismo 

têm contribuído para o debate educacional? E ainda, como esse campo dialogou ou 

recepcionou tal questão? Que problemas ou efeitos são observados pelas transformações 

desencadeadas pela dominância neoliberal nas últimas décadas? Em certo sentido, a 

profusão de trabalhos desenvolvidos acompanhou a emergência do neoliberalismo como 

objeto de estudo nas ciências humanas e sociais mais amplamente. Entretanto, é possível 

notar o surgimento de uma série de objetos próprios e preocupações específicas dos 

estudos em neoliberalismo e educação que, em diálogo com suas implicações mais gerais, 

dizem respeito, entre outros, à reestruturação dos sistemas públicos de educação em seus 

diferentes níveis de ensino (WHITTY, 1997; DOURADO, 2002; KRAWCZYK, 2005; 

DALE, 2013), às dimensões do público e do privado em educação (OLSSEN, 1996; 

PERONI, 2013), à organização e sentido da formação e do trabalho docente sob a 

hegemonia neoliberal (GENTILI et al., 2004; SANTOMÉ, 2001; OLIVEIRA, 2007), aos 

modelos e propostas pedagógicas alçados neste contexto (FREITAS, 2011; SAVIANI, 

2013), e às disputas e organização em torno do currículo (HYPOLITO, 2010; SILVA, 

2015). Como se vê, o tema vem mobilizando vastas subáreas da pesquisa educacional e 

está longe das pretensões deste trabalho esmiuçar um “estado da arte” sobre o assunto.   
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Dos caminhos pelo qual o neoliberalismo encontra a educação em diversas 

análises, eu destacaria a ênfase nos aspectos ideológicos e políticos, consubstanciada em 

orientações, programas e políticas dirigidas por organismos multilaterais, particularmente 

em países chamados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, especialmente no sul 

global. No Brasil, a interpretação marxista foi prevalente nos anos 1990 e 2000, em 

análises que correlacionavam transformações ocorridas no contexto da reestruturação do 

capital a partir dos anos de 1970 e seus desdobramentos nos sistemas de ensino da 

América Latina e Brasil. Tais trabalhos demonstraram, entre outros, o papel do Banco 

Mundial, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL) na produção e disseminação de diagnósticos e 

diretrizes que conduziram à implementação de políticas educacionais na região (DE 

PAIVA; ARAUJO, 2008; ARAUJO; SOUZA; MALDONADO, 2020; LEHER, 1999; 

SANDER, 2008; SHIROMA; DE MORAES; EVANGELISTA 2011).  

A que pese um número substantivo de análises terem enfatizado os efeitos 

homogeneizantes provocados por esse fluxo reestruturador, Krawczyk e Vieira (2012), 

demonstraram uma realidade mais complexa no desenvolvimento dessas orientações aos 

sistemas educacionais. As autoras investigaram o movimento de reformas da educação 

em diversos países da América Latina na década de 1990 concluindo que, embora a força 

de tais organismos tenha gerado certa uniformização nas políticas educacionais da região, 

as transformações experimentadas localmente estiveram ligadas também às dinâmicas 

internas, às tradições sócio-históricas nacionais e às correlações de forças ali vivenciadas. 

Neste sentido, o corpo de princípios comuns encontrado em tais reformas teve variados 

graus de concretização, embora nunca tenham atingido os padrões de qualidade ou 

promessas alardeadas por seus formuladores.   

A correlação entre reorganização macroeconômica e mudanças na área 

educacional, segundo Gentili (1998a, p. 17), encontrou esteio no Consenso de 

Washington, conjunto de dez tipos de reformas implementadas por governos latino 

americanos a partir de orientações do Banco Mundial e do FMI, que incluíam a 

liberalização do mercado e a austeridade fiscal. Para o autor, do ponto de vista da 

educação, o consenso - concebido como hegemonia neoliberal no contexto de um 

capitalismo globalizado - apontava como elementos do fracasso educacional a ausência 

de “eficiência, eficácia e produtividade”, fruto da “incapacidade estrutural do Estado para 
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administrar as políticas sociais” e que a resposta adequada seria a transferência destas 

atribuições para o mercado. 

 Os significados educacionais das políticas econômicas neoliberais foram 

analisados por Klees (2008) a partir do protagonismo do Banco Mundial e de seu 

programa de ajuste estrutural desenvolvido a partir de 1980. Os mais conhecidos pacotes 

de medidas econômicas diziam respeito ao compromisso com a estabilidade 

macroeconômica, paulatino corte de despesas, privatizações, quebra de barreiras ao 

capital internacional, derrubada de tarifas protecionistas, cobrança de taxas para muitos 

serviços públicos até então gratuitos, redução das proteções sociais e flexibilização do 

trabalho. Estas iniciativas se disseminaram sob recomendações, ou propriamente sob 

constrangimentos econômicos para obtenção de empréstimos e financiamentos, 

especialmente aos países ditos subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Mas houve 

direcionamentos mais específicos, destacou o autor, ligados diretamente às políticas 

educacionais que giraram em torno de 1- incentivo à cobrança de taxas para estudantes 

de escolas públicas primárias; 2- estudos comparativos que defendiam as escolas privadas 

em relação às escolas públicas; 3- defesa da escolha parental e dos vouchers escolares; 4- 

defesa de auxílios baseados em resultado (como testes de larga escala e avaliações 

externas, pagamento ou bonificação por mérito, orçamento baseado em desempenho etc.). 

Importante destacar que muitos destes experimentos e propostas tomaram como 

referência o protagonismo de iniciativas dos EUA. O autor concluiu, respaldado por 

diversas referências e estudos, no sentido do eminente fracasso de tais políticas, assim 

como para fragilidade dos supostos e argumentos retóricos que embasavam as 

recomendações. 

Em diálogo com Klees (2008), Vinokur (2008) destacou que as políticas 

neoliberais não significaram a diminuição do papel do Estado, mas seu deslocamento em 

dois sentidos: por um lado, terceirizando suas atribuições a organizações não 

governamentais e, por outro, estabelecendo um aparato fundado em uma coerção suave 

entre demandante e agente, no qual o primeiro estabelece padrões quantificáveis de 

resultados e um sistema externo de controle pela qual o executor se responsabiliza 

exclusivamente pelas entregas. Seria justamente esta a base dos auxílios baseados em 

resultado, política espelhada exatamente na relação de organismos multilaterais e 

Estados-nação na escala mais ampla. Bergeron (2008) também se juntou ao debate 

identificando uma notória inflexão nos discursos e orientações do Banco Mundial 
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descritos por Kless, apontando para o aprendizado e adaptabilidade neoliberal ao longo 

deste período. Esta interpretação vai ao encontro do que alguns autores têm descrito como 

pós-consenso de Washington (STIGLITZ, 2005) e que significou certo reconhecimento 

do fracasso das políticas adotadas preteritamente, assim como a necessidade de alguma 

regulação dos mercados, o que trouxe um olhar social ao organismo, o que não pode ser 

confundido, sem dúvida, com qualquer projeto emancipatório. Temas como 

empoderamento, inclusão e participação passaram a constar nos programas, mas ainda 

sob a chave neoliberal, no que seria característica de uma fase (como discutiremos mais 

à frente) da neoliberalização profunda (BERGERON, 2008). 

Frigotto (2010, p. 144-205) salientou que a ênfase na eficiência encontrada nos 

documentos internacionais faz parte de uma metamorfose de conceitos, que se vincula à 

teoria do capital humano da década de 1960. Mas, agora o tecnicismo e economicismo 

são renovados e expressos em categorias como “sociedade do conhecimento”, “qualidade 

total”, “flexibilidade”, “participação” e “formação abstrata e polivalente”. Estas pautas 

são personificadas no que o autor denominou de modernos “homens de negócio” que, 

junto com seu corpo de apoiadores entre intelectuais e consultores, fazem ressonar, a 

necessidade de tais adaptações. Na mesma linha, Freitas (2012) argumentou mais 

recentemente que os “reformadores empresariais da educação” baseiam sua atuação na 

construção de uma coalizão de apoiadores (empresários, políticos, pesquisadores, 

fundações e institutos) e nas ideias de “responsabilização, meritocracia e privatização”, 

base do que chama de “neotecnicismo”.  

Como resposta a estas renovações de conceitos que, contudo, não alteraram as 

relações sociais que ocultam, de alienação e subordinação ao capital, Frigotto (2010, p. 

214-219) defende que o enfrentamento a tal renovação liberal e conservadora deverá ser 

contraposta no campo educacional pelas categorias marxistas gramscianas de “escola 

unitária”, “formação humana omnlateral tecnológica ou politécnica”. E mais amplamente, 

resistindo às diminuições das atribuições sociais do Estado, pela ampliação democrática 

da esfera pública.  

 Diversas leituras marxistas que trataram neoliberalismo e educação, é importante 

destacar, preocuparam-se não apenas com as transformações estruturais e modelagem 

macrossocial das ondas neoliberais, mas em atentar, também, para uma verdadeira 

“reforma cultural orientada para promover uma redefinição dos significados e sentidos 

atribuídos à atividade educacional” que implicaram em mudanças nas práticas 
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pedagógicas e no sentido da educação enquanto direito social (GENTILI, 1998a, p. 9). 

Neste caminho, nota-se a absorção em muitos trabalhos da perspectiva gramsciana e do 

papel da hegemonia, entendida para além da preponderância das formas econômicas, mas 

dialeticamente vinculada à cultura e à necessidade de um deslocamento ideológico e 

moral para cumprir com as novas exigências da acumulação capitalista. A educação, 

como visto em Kuenzer (2002), desempenha papel fundamental neste processo, ao 

contribuir para a adaptação a novos modos de vida, comportamentos e disposições, numa 

espécie de disciplinamento dos trabalhadores ao novo modo de acumulação flexível, 

representada pelo que denomina a autora como passagem de uma pedagogia 

fordista/taylorista para uma pedagogia toyotista (ou das competências).  

 Para Torres (2013, p. 99), ainda sob suporte gramsciano, tal disciplinamento é 

entendido como um verdadeiro redesenho civilizatório neoliberal, que criou um novo 

senso comum global e, por conseguinte, também atingiu a educação. Utilizando o 

conceito de bloco histórico, entendido como síntese entre superestrutura e infraestrutura, 

teoria e prática, ou “consolidação de uma nova síntese histórica, com elementos ético-

morais que permitem a articulação entre os governantes e a governados”, o autor 

argumentou que é exatamente esse o papel que o neoliberalismo vem exercendo. Portanto, 

este ultrapassaria qualquer aspecto somente econômico para ganhar status de regime 

civilizatório.  

Tal leitura mais abrangente do neoliberalismo, encarado como forma de 

disciplinamento social contemporâneo, ou novo senso comum, é recorrente em diversas 

abordagens no campo educacional, como nos estudos culturais e teoria crítica. Henry 

Giroux (2003; 2009), por exemplo, mencionou o esquecimento - ou silêncio - relativo aos 

valores pró-mercado que acompanham as crises e dilemas financeiros globais. Tais 

problemas são também, argumentou o autor, políticos e educacionais na medida em que 

reestruturam relações sociais, constroem narrativas de normatização e disciplinamento e, 

moldam, pela preponderância da lógica de mercado, instituições como o Estado e a ideia 

de cidadania. A arena pública enquanto lugar de encontro, autonomia e pensamento 

crítico é reduzida em função do individualismo e domínio de interesses pessoais. As 

tentativas de transformar a educação pública num espaço de transações comerciais de 

livre mercado são marcas deste “dystopian universe”26 neoliberal (GIROUX, 2003, p. 

99).  

                                                           
26 Em português: universo distópico (tradução minha). 
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 Michael Apple (2006, p. 56) também a partir de uma visão compreensiva do 

universo neoliberal procurou explicar como o entroncamento de múltiplos entendimentos 

sobre educação conformaram um quadro de giro à direita nos EUA. Recorrendo a seu 

referencial teórico analítico já presente em outros trabalhos, de consideração de inúmeros 

aspectos extraeconômicos, como as lutas culturais e lutas entorno de raça, gênero, 

sexualidade e classe, destacou a liderança dos neoliberais nos processos de reforma 

educacional daquele país. Com uma articulação profícua com outros três grupos - os 

neoconservadores, os populistas autoritários e uma nova classe média gerencialista - os 

neoliberais estariam estabelecendo uma modernização conservadora na educação. Como 

elo de ligação mais forte entre estas vertentes, sua lógica do custo benefício e da eficiência 

tornaram-se a racionalidade guia que alimentou uma série de políticas educativas 

baseadas na desconfiança da escola pública e do Estado como ponto de partida: o público 

é entendido como um “black hole”27 pelo qual os investimentos são desperdiçados. 

Também se funda na construção de relações de consumo para os quais as instituições 

educacionais e seus professores (burocratizados demais) não estariam prontos para 

responder.  

Nessa análise de Apple (2006, p. 55) é interessante notar uma confluência de 

interesses advindos de grupos sociais com demandas específicas dentro de dado contexto 

sócio-histórico. Os neoconservadores, por exemplo, se correlacionam às iniciativas de 

expansão das propostas de testes padronizados em larga escala e de um currículo 

tradicional sob uma narrativa de resgate a um passado glorioso e de uma ameaça presente 

quanto aos níveis de qualidade da educação nacional. Os populistas autoritários, por sua 

vez, buscam garantir que as práticas pedagógicas e os currículos expressem sua visão de 

mundo religiosa. As contradições que certamente emergem numa análise mais 

microscópica de cada uma destas tendências são obliteradas pela predominância de um 

corpo de políticas comum, como as de concorrências de escolas, de escolha parental, de 

responsabilização, de testes padronizados de larga escala e de currículos. O autor aponta 

para o entroncamento destas formações diversas que “reinforce each other and help 

cement conservative educational positions into our daily lives”28. 

                                                           
27 Em português: buraco negro (tradução minha). 
28 Em português: Reforçam umas às outras e ajudam a cimentar posições educacionais conservadoras no 

nosso dia a dia (tradução minha). 
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O sentido das reformas liberalizantes no campo educacional também tem sido 

interpretado a partir da tríade mercado, gerencialismo e performatividade, lidas por 

Stephen Ball (2003, p. 216, 217) a partir da uma abordagem pluralista e influenciada mais 

notoriamente pelos trabalhos de Foucault. Os três elementos são entendidos como novas 

tecnologias políticas que operam contra suas versões anteriores, baseadas no 

profissionalismo e burocracia. Tais ferramentas envolvem a utilização calculada de 

“techniques and artefacts to organize human forces and capabilities into functioning 

networks of power”29. O autor procurou demonstrar como que, sob diversas formas de 

expressão, que vão desde técnicas motivacionais a testes e procedimentos funcionais, 

foram estabelecidas novas formas de intervenção sobre os trabalhadores, no que chamou 

de processo de “re-regulation”. Os professores seriam afetados por estas reformas que 

convidam a uma ressignificação sobre si, de modo a melhorar sua produtividade e atingir 

excelência nas suas atribuições, numa verdadeira “existence of calculation”. O controle 

passa a ser exercido em um nível mais profundo, que afetaria as subjetividades dos 

docentes, construindo uma autorregulação e regulação de seus pares ao modo de uma 

vigilância panóptica. Este novo professor, que maximiza seus resultados ao extremo, 

enquanto empreendedor de si, é alguém que “can set aside irrelevant principles, or out-

moded social commitments, for whom excellence and improvement are the driving force 

of their practice”30 (BALL, 2003, p. 223).  

 Em sua síntese sobre as transformações neoliberais na educação Susan Robertson 

(2007, p. 25) chamou atenção para as diferenças e a variabilidade das políticas 

desenvolvidas ao redor do mundo desde os anos 1980, enfatizando que a própria 

resistência dos trabalhadores a tais agendas constituiu parte destas alterações. De uma 

maneira mais ampla, elementos básicos foram ressignificados no campo educacional 

“mudando seu mandato” ou aquilo que os sistemas educacionais devem estar 

concentrados em fazer, modificando “as formas de competência legal” ou as atividades-

meio que suportam a implementação do mandato, como os recursos humanos e fiscais, e 

transformando “os mecanismos de governação” ou como se administra o sistema 

educativo.  

                                                           
29 Em português: técnicas e artefatos para organizar forças e capacidades humanas em redes de poder 

funcionais (tradução minha). 
30 Em português: pode deixar de lado princípios irrelevantes, ou compromissos sociais ultrapassados, para 

quem a excelência e melhoria são a força motriz da sua prática (tradução minha). 
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 Para Robertson (2007) a mudança de mandato das escolas acompanhou os ajustes 

econômicos experimentados mais amplamente e passou a responder a demanda por 

estudantes e trabalhadores inventivos e adaptáveis, ao tom da competitividade global em 

voga. Algo descrito por Gentili (1998b) como a passagem de uma escola que formava 

para o emprego, compromisso que justificava a expansão dos sistemas educacionais 

durante o século XX, para uma instituição que tinha a função, implícita, de formar para o 

desemprego.  O rompimento da promessa integradora da escola tinha ideologicamente o 

suporte das premissas neoliberais de resposta à crise de acumulação. A rigidez dos 

mercados, o alto custo com a manutenção dos trabalhadores e a pressão dos sindicatos 

por melhorias trabalhistas precisavam ser modificadas. Deste ponto de vista, o papel das 

políticas educacionais seria suportar uma formação que, através de competências 

flexíveis, preparassem os indivíduos para lutar nos competitivos mercados de empregos 

escassos, numa passagem da formação para o emprego para a formação para a 

empregabilidade. 

 Quanto ao segundo ponto levantado por Robertson (2007), das transformações nas 

estruturações dos sistemas de ensino e mudanças nas formas de organização da mão de 

obra e recursos fiscais, nota-se a diminuição dos investimentos em educação como 

proporção do PIB globalmente, ainda que na América Latina este tenha aumentado em 

cerca de 1,5% na primeira década dos anos 2000. Entretanto, como demonstra Rossi et 

al. (2019) as disputas pelo fundo público se intensificaram no Brasil dos últimos anos, 

através de fortes políticas de austeridade fiscal. Fundada na ideia de corte nos gastos 

públicos como dinamizador econômico, elas são, em última medida, a materialização na 

gestão do orçamento dos princípios de enfraquecimento do Estado provedor e das 

políticas sociais. Com uma das três colunas fundantes do neoliberalismo, ao lado da 

liberalização dos mercados e das privatizações, segundo os autores, a austeridade foi a 

base de justificação para a reforma constitucional - Emenda Constitucional nº 95 

(BRASIL, 2016) que impôs um teto que congela os gastos públicos por duas décadas, 

sendo reajustados a cada ano apenas pela inflação do exercício anterior. Assim, salvo uma 

guerra fraticida com outras áreas sociais por recursos, a educação terá por vinte anos o 

piso do gasto federal real com educação congelado no patamar de 2017. 

 Junto com as limitações orçamentárias, e em certa medida como efeito da mesma, 

uma mútua atração foi estabelecida. Por um lado, os sistemas de educação foram 

compelidos a buscar alternativas para seu financiamento recorrendo ao setor privado, 
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filantropia, iniciativas de participação e envolvimento comunitários etc. Por outro, tais 

entes privados e organizações não governamentais passam a disputar fatias do ainda 

considerável fundo público educacional. Um relevante conjunto de estudos no Brasil tem 

procurado destacar o papel que organizações, fundações e institutos, muitos dos quais 

ligados diretamente às corporações, bancos e grupos de investidores, têm exercido no 

avanço de reformas pró-mercado e processos de privatização educacional. Este é o caso 

de Adrião e Peroni (2011, p. 51) ao investigarem uma série de parcerias público-privadas 

de municípios brasileiros com o Instituto Ayrton Senna e concluírem quanto à influência 

do projeto na gestão dos sistemas municipais e das escolas, seja “modificando o desenho 

institucional, a legislação, a concepção de gestão” ou “estabelecendo hierarquias e 

principalmente retirando a possibilidade de liberdade de ensino”. Já Martins (2009, p. 22) 

delineou o papel do organismo Todos pela Educação (TPE) nos marcos de uma “nova 

pedagogia da hegemonia”. Aqui, o grupo de líderes empresariais reunido no TPE 

conclama ideias de “participação, voluntariado e sociedade civil ativa” para o 

atendimento de metas educacionais. Para Martins, trata-se de “um intenso movimento das 

forças do capital em produzir uma nova educação política com o objetivo de difundir 

referências simbólicas e materiais para consolidar um padrão de sociabilidade” ajustado 

às necessidades do capitalismo atual. 

Ainda quanto aos meios de cumprimento do mandato legal da educação, os 

professores são figuras centrais das fissuras e abalos sísmicos neoliberais. Os docentes 

têm sido alvo das políticas de austeridade, que atingem desde seu salário - objeto de 

variadas propostas de vinculação ao rendimento dos alunos e das escolas - às suas formas 

de organização enquanto classe profissional - com o ataque e esvaziamento de sindicatos 

e associações docentes (ROBERTSON, 2007). O caráter estratégico do professorado no 

desenvolvimento capitalista, enfatiza Hill (2003), diz respeito à sua intima ligação com a 

produção social da força de trabalho e formação das massas trabalhadoras. Daí que o 

controle do seu processo de trabalho esteja em disputa e novos desenhos de regulação 

venham atingindo sua trajetória formativa e capacitação.  

A concepção de educação neoliberal, acrescenta Santomé (2001), atinge em cheio 

o trabalho do professor e suas relações pessoais e profissionais. A redefinição dos 

sistemas de educação provocada pelo neoliberalismo é interpretada pelo autor a partir de 

quatro pontos: 1- descentralização (delegação de poderes e funções; desregulação; 

deszonificação; colegialidade competitiva); 2- privatização; 3- favorecimento do 
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credencialismo e da excelência competitiva e; 4- naturalização do indivíduo, recorrendo 

ao inatismo. Todos estes elementos guardam relações diretas com o trabalho docente. Nos 

processos de delegação de poderes é comum que as responsabilidades sejam transferidas 

para as escolas, geralmente sem os recursos, meios ou apoios necessários ao seu 

cumprimento. Os processos de desregulação, entendidos como flexibilização do 

ordenamento público, têm sido capturados pelo empresariado da educação em serviços 

como venda de materiais didáticos. E o que Santomé chama de “colegialidade 

competitiva” diz respeito às formas concorrenciais pelas quais as escolas passam a ter que 

disputar alunos da mesma região ou professores tendo que competir pelos melhores 

salários em políticas de bonificação por resultados. Ainda é possível sentir efeitos na 

prática docente, que precisa lidar com processos de seleção de 

matérias/titulações/conteúdos mais alinhados com a lógica ou necessidades de mercado, 

pondo em risco o caráter crítico de sua ação. 

Desta digressão sobre as interpretações do fenômeno do neoliberalismo no campo 

educacional é possível apontar algumas convergências. Em geral as análises concordam 

quanto à historicidade de sua constituição enquanto corrente de pensamento (ainda que 

possam divergir sobre a pluralidade ou unicidade destas ideias) a partir do entreguerras 

do século XX e também sobre sua ascensão hegemônica desde meados de 1970. Além 

disto, há grande concordância no que diz respeito a certos tipos de iniciativas ou políticas 

que de alguma forma expressariam tal dominância na educação e suas manifestações em 

diferentes países, embora aqui já seja possível observar variadas interpretações quanto ao 

sentido das mesmas, seus efeitos, abrangência, modo como são geradas e disseminadas, 

mecanismos de poder envolvidos e suas relações com o todo social. 

Entretanto, me parece que a definição do que seriam políticas, iniciativas, projetos 

e experimentos neoliberais exige certa diferenciação analítica, que trabalharei mais 

profundamente na próxima seção, mas que aqui antecipo: a distância entre a ideologia e 

a prática política, ou, em outras palavras, neoliberalismo enquanto projeto utópico e o 

neoliberalismo realmente existente. Um trabalho seminal que condensa a perspectiva de 

que os sistemas educacionais e as escolas devem ser governados pela lógica de mercado 

pode ser visto, por exemplo, em Chubb e Moe (1990) e seu “Politics, Markets and 

America's Schools”. Partindo de um diagnóstico de falência do sistema público de 

educação dos EUA pelos baixos indicadores de rendimento acadêmico em comparações 

internacionais, os autores procuram demonstrar, através da centralidade da noção de 
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escolha das pessoas, como as instituições se desenvolvem em função de diferentes 

sistemas de controle institucional e como isto tem afetado a qualidade das escolas daquele 

país. A ideia da escolha parental, já presente nos trabalhos de Friedman (2002), versa 

sobre a liberdade de decisão das famílias num mercado de concorrência entre escolas que 

ofereçam melhores serviços educacionais.  

O grande problema para a disfuncionalidade dos sistemas educacionais e sua 

suposta ineficiência na visão de Chubb e Moe (1990, p. 2) pode ser resumido na questão 

das “institutions of direct democratic control”31. Em outras palavras, a administração do 

Estado traria uma série de impedimentos à boa gestão do processo educacional. As 

instituições educacionais públicas seriam burocráticas e políticas, engessadas pelas 

pressões exercidas por sindicatos de professores, presas no pouco poder dos diretores 

controlarem localmente seus liderados e com baixa autonomia para fazer as mudanças 

necessárias para serem efetivas. Além disto, por serem instituições abertas e plurais, 

precisariam dar respostas a públicos muito distintos, o que as impediria de dar conta de 

problemas singulares dos alunos.  

Em sua análise comparativa entre escolas públicas e privadas os autores apontam 

que o controle democrático, próprio da primeira, não responderia plenamente às metas de 

desempenho acadêmico, como as instituições privadas eram capazes de fazê-lo. 

Basicamente porque a autoridade pública e as múltiplas forças que disputam seu controle 

trariam consigo os vícios da imperfeição democrática. Os interesses dos alunos, sob a 

guarda de seus responsáveis, só poderão ser plenamente garantidos em um sistema cujo 

controle dos variados processos que envolvem a escola (conteúdos, trabalho docente, 

gestão do processo educativo) possam ser regulados pelas forças de mercado, como 

produtos sob demanda de diversos perfis de consumidores. Em suma, há um problema de 

regulação do sistema educacional. “The real cause is the public education system as a 

whole”32 e somente através da liberalização do sistema pela livre oferta sustentada pela 

escolha serão vencidos os entraves gerados pelas instituições públicas que são “inherently 

destructive of school autonomy and inherently conducive to bureaucracy”33 (CHUBB; 

MOE, 1990, p. 47).  

                                                           
31 Em português: instituições de controle democrático direto (tradução minha). 
32 Em português: A causa real é o sistema público de educação como um todo (tradução minha). 
33 Em português: inerentemente destrutivo à autonomia escolar e inerentemente propício à burocracia 

(tradução minha). 
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Uma análise mais detalhada dos supostos, argumentos, exemplos, sistematização 

de dados e encadeamentos lógicos presentes na obra acima demonstrará que muitas das 

crenças ali contidas se encontram amalgamadas nos marcos filosóficos do TFA e de sua 

organização satélite Ensina!Brasil. Em grande medida, é a partir deste núcleo de 

pensamento sobre “onde mora o problema” e de “como é possível resolvê-lo” que toda a 

engrenagem da organização e de sua rede foram fundadas. Do meu ponto de vista, esta 

visão de educação que, teoricamente compreende a razão de mercado como 

dimensionadora dos objetivos educacionais, e, em suas práticas, trabalha através de 

diversas iniciativas de reforma do sistema para concretizá-lo, são algumas das 

características que me fizeram vincular tal movimento aos processos de neoliberalização.  

Entretanto, se do ponto de vista ideacional é possível estabelecer aproximações e 

vínculos entre estas organizações e o neoliberalismo, o sentido de tal projeto, enquanto 

experimento regulatório em curso, que produz práticas neoliberais que ampliam a 

disciplina de mercado, só poderá ser revelado, se este for o caso, na empiria e na análise 

de sua ação em cenários concretos. Daí minha defesa, junto com outros autores, de que 

os estudos em neoliberalismo e educação precisem de um caminho teórico-metodológico 

que ilumine o objeto enquanto manifestação contextualmente situada, porém impura, do 

neoliberalismo de fato existente. Abordarei tal desafio na próxima seção. 

 

2.4 Do Neoliberalismo à Neoliberalização: uma proposta Teórico-Metodológica 

De onde parto na compreensão do movimento reformador expresso pela 

organização TFA e suas afiliadas ao redor do mundo? Através de que lentes interpreto 

mais amplamente o processo pelo qual tais ideias e práticas ganham concretude em 

realidades como a do Brasil? Por um lado, este trabalho é influenciado por uma série de 

pensadores que, oriundos principalmente da tradição marxista e da teoria crítica, 

buscaram construir uma perspectiva heterodoxa, que dá lugar aos aspectos 

extraeconômicos na dinâmica das relações capitalistas, concedendo protagonismo à 

política e à cultura ou, nos termos de Jessop (2004; 2010), à cultural political economy. 

Algumas destas referências discutem as presentes questões do capitalismo por abordagens 

regulacionistas, cujo foco gira em torno de suas especificidades históricas e seu inerente 

problema de acumulação. As tendências de crise, as continuidades e mudanças estruturais 

em determinado período são investigadas à luz das adaptações extraeconômicas em 

instituições e práticas voltadas a regular (ou normatizar) o sistema de acumulação e 
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manter certa estabilidade, sempre contingente e temporária, dada a própria natureza 

contraditória e conflitual do capitalismo.  

As abordagens regulacionistas, portanto, buscarão numa ampla variedade de 

elementos institucionais e forças sociais analisar a acumulação capitalista, explorando 

diversos mecanismos, como identidades coletivas, normas e valores, redes, tipos de 

governança, estratégias de cálculo etc. A partir de tal ferramental, são desenhadas 

tipologias que procuram situar o desenvolvimento capitalista moderno e seus modos de 

regulação em dado período, com certos autores explorando suas dimensões econômicas 

e outros dando ênfase a aspectos societais (JESSOP E SUM, 2006).  

Há grande pluralidade de conceitos, escolas e desdobramentos de tal agenda de 

pesquisa, embora a escola parisiense de regulação seja a mais influente e reconhecida 

(BOYER, 2000). Destas muitas leituras, a ação social e a questão da agência ganham 

relevo e têm lugar de destaque sob muitos enfoques, principalmente pelo questionamento 

fundante da abordagem, de criticar tanto o automatismo com que opera o capitalismo nos 

seus períodos de estabilidade (“capitalism is not self-stabilizing”34) quanto o 

automatismo de suas respostas de reestruturação em suas crises (“capitalism is not self-

healing”35) (JESSOP E SUM, 2006, p. 1). Nesta perspectiva, muitas análises são 

acompanhadas não só de prospecções sobre seus movimentos futuros, mas também da 

defesa de alternativas emancipatórias inspiradas em movimentos transformativos, como 

os socialistas, ambientalistas, feministas e outros.  

Neste horizonte, desejo abrir espaço para uma leitura que possa dar conta dos 

contextos, das especificidades e dinâmicas locais, sem, contudo, abrir mão da busca pelas 

recorrências e pela padronização estrutural que suponho constituir a engrenagem 

neoliberal. Além das contribuições de Bob Jessop, os trabalhos no campo da sociologia 

urbana de Jamie Peck, Nik Theodore e Neil Brenner, e sua discussão dos processos de 

neoliberalização e mobilidade de políticas apresentam, penso, um ponto de partida 

importante para a compreensão dos movimentos de reforma educacional da rede TFA e 

sua dinâmica espacial e escalar. Vem da síntese destes autores uma tentativa de mediação 

entre algumas das concepções apresentadas em partes anteriores deste capítulo. Embora 

não evoquem ser esta uma via média entre trabalhos que enfatizem a estrutura ou a 

agência, ou entre marxistas e foucaultianos, como pleiteia Wacquant (2012b) sobre seu 

                                                           
34 Em português: O capitalismo não é autoestabilizador (tradução minha). 
35 Em português: O capitalismo não se autorregenera (tradução minha). 
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próprio trabalho, há no seu desenho analítico a compreensão da variabilidade e 

contextualidade, mas que alimenta um quadro mais geral. 

Como procurei demonstrar até aqui, nas diversas correntes e abordagens que 

enfrentam teoricamente a discussão do neoliberalismo, a questão das interpretações 

macro e microssociológicas é um assunto premente. Por um lado, há um extenso conjunto 

de trabalhos que tomam o neoliberalismo aprioristicamente, a partir de análises 

estruturantes e economicistas, que de certa forma prescindem da empiria e do terreno sob 

o qual repousam as variadas práticas sociais neoliberais, enfatizando as recorrências, 

padronizações e expansão nuclear do neoliberalismo. Por outro, existe um movimento de 

ressignificação da incidência neoliberal a partir das múltiplas operações e gatilhos 

inscritos nas instituições, subjetividades e tecnologias, que por vezes refletiu-se na 

indefinição ou expectativa de que neoliberalismo é tudo e em todos os lugares. Nestes 

dois polos refletidos em diversas pesquisas, parte do problema não se encontra 

exatamente nos posicionamentos epistemetodológicos originais e nas grandes teorias 

sociais que de alguma forma são evocadas. Em muitos casos a matéria fica aprisionada 

na não articulação do ferramental teórico com o exercício da pesquisa ou mesmo na sua 

não explicitação enquanto tomada de posição. Esta questão não é uma exclusividade 

relacionada ao tema, mas encontrada também em outros estudos no campo das políticas 

educacionais (TELLO; MAINARDES, 2015).  

Encarando, contudo, o âmago da questão, de dimensionar o que exatamente 

envolve o neoliberalismo e a partir de que escala analítica é possível trabalhá-lo, me 

posiciono junto aos estudos que têm procurado um diálogo profícuo e mediado entre as 

duas dimensões, macro e microssociológica, superando os monismos metodológicos 

(BRANDÃO, 2001) em direção à produção de constructos que permitam um nível mais 

profundo de análise e, no limite, abram caminho para o estabelecimento de possíveis 

relações causais entre estas duas dimensões (ANDERSON; SCOTT, 2013). O saber 

científico em seus desdobramentos lógicos envolve necessariamente “a dialética singular 

e universal”, não estando em questão a priorização de um momento em detrimento de 

outro. Trata-se, neste caso, de “reconhecer que ambos se constituem reciprocamente, 

articulados harmônica, tensa e contraditoriamente, envolvendo múltiplas mediações”. 

Nesta tarefa, negligenciar tal codependência pode reverberar tanto em análises 

meramente descritivas ou “a meio caminho da interpretação” (IANNI, 1994, p. 158). 
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Deste modo, superar definições imprecisas e pouco rigorosas do neoliberalismo, 

implica, penso, em considerá-lo como um fenômeno processual, aberto e impuro, e não 

como um destino atingido ou um estado final. Neste sentido, prescrutar sua incidência 

deveria implicar em um trabalho de pesquisa que levasse em conta as diversas geografias 

em que ele se desenvolve, a variabilidade de sua manifestação e seu amalgamento à 

múltiplas trajetórias regulatórias, tradições, instituições e processos (PECK; TICKELL, 

2002). A hegemonia neoliberal, ainda inquebrantada enquanto racionalização ideológica 

dominante das últimas quatro décadas, não é tudo que ocorre no universo sociológico e 

nas paisagens assoladas por sua presença. Sua manifestação histórica tem demostrado que 

dualismos e comparações centradas nos momentos supostamente neoliberais seguidos da 

aparição de outras formações regulatórias não dão conta de capturar seus entrelaçamentos 

e permanências. Além disso, podem nos tirar o foco das mudanças verdadeiramente 

seminais nos sistemas, nas lógicas e nos padrões de estruturação atingidos pela 

dominância neoliberal. 

Nesta perspectiva, de consideração de diferentes cenários e contextos nos quais o 

neoliberalismo tem operado, uma marca fundamental, inclusive como parte de seu 

próprio ethos constitutivo, é que sua formatação e componentes intrínsecos têm diferido 

substancialmente de outros desenhos regulatórios como o keynesianismo ou Estado de 

bem-estar social, imprimindo a marca neoliberal nas próprias relações sociais e nos 

espaços neoliberalizados. Trata-se, portanto, de um fenômeno que atinge não só o aparato 

institucional e localidades, mas também habita no espaço, ou na tecitura entre eles 

(PECK; TICKELL, 2002). Isto diz respeito às próprias regras do jogo, elas mesmas agora 

cunhadas por uma normativização neoliberal que cria suas próprias escalas e faz passar 

por seu crivo toda sorte de dinâmicas sociais, desde as regras de competitividade aos 

vieses das políticas públicas. Como lembrava Bourdieu (1998b), o mundo que sustenta o 

neoliberalismo é também o mundo que ele mesmo em certa medida produz. 

Neste sentido, a partir de uma visão compreensiva, entendo os processos de 

neoliberalização necessariamente vinculados às paisagens locais, trajetórias regulatórias 

prévias, regimes e tendências simultaneamente operantes. Enquanto fenômeno impuro e 

parasitário36 a outras formas de organização, sua incidência ocorre na própria contradição 

                                                           
36 Parasitário no sentido já atribuído por Peck (2004), da neoliberalização historicamente produzindo ajustes 

oriundos de crise, posicionamentos pragmáticos e associações com práticas e ideologias avessas ao seu 

repertório mais nuclear. Tal característica, permitiria notar processos eminentes da neoliberalização em 

formações sociais sob a regulação de um socialismo de Estado ou em sociais democracias, por exemplo. 
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de se vincular às formas idealmente antagônicas ao seu credo ideacional, como por 

exemplo o socialismo de Estado, social-democracia ou mesmo regimes autoritários e 

neoconservadores. Uma abordagem abrangente do neoliberalismo ocorre exatamente na 

consideração de sua variabilidade, nas dimensões prototípicas e nos experimentos 

regulatórios contextuais gestados no âmbito das cidades, localidades e regiões.  

Essa ênfase no local e em sua diversificação não significa, contudo, prescindir das 

buscas por uma padronização estrutural, já que as contingências não obliteram os “traços 

recorrentes, características tendenciais ou semelhanças de família” (PECK; 

THEODORE; BRENNER, 2012 p. 69). Se, como destacarei a seguir, a hegemonia 

neoliberal tem resistido às crises e às contradições de modo adaptativo, através de um 

aprendizado institucional e de readequações discursivas, faseando momentos destrutivos 

e momentos criativos, tal processo não pode ser bem compreendido sem um olhar 

ampliado. Isto também se torna imperativo porque, como já frisei, a neoliberalização 

ocupou os espaços “entre”, o que implica em uma necessária mediação entre seus 

aspectos internos e a tentativa de capturar o “extralocal regime of rules and routines, 

pressures and penalties”37 engendrado a partir destas experiências. Tal imbricamento, no 

qual a pluralidade dos neoliberalismos locais é ao mesmo tempo produto e produção de 

regramentos e normatizações mais amplas, reforça a necessidade de empreendimentos 

analíticos multiescalares (PECK; TICKELL, 2002, p. 392).     

Além da questão das múltiplas escalas e das dimensões macro e microssociais, 

outra observação fundamental ao desenho teórico-metodológico que aqui estou propondo 

passa pela distinção analítica entre neoliberalismo enquanto projeto intelectual e o que 

tem sido chamado de neoliberalismo realmente existente (BRENNER; THEODORE, 

2002). Muito embora haja uma mútua influência entre os dois aspectos, com as 

experiências concretas realimentando o pensamento teórico neoliberal, inúmeros 

trabalhos têm demonstrado a disjunção entre a ideologia e as práticas políticas neoliberais. 

Moody (1997, p. 121), por exemplo, ao se aprofundar na experiência das organizações 

                                                           
Esta “co-presença” ou “montagens híbridas” da neoliberalização (PECK; THEODORE; BRENNER, 2010, 

p. 96) pode ser facilmente eclipsada se a perspectiva for de busca por um fenômeno linear, homogêneo e 

puro. A expressão concreta dessa forma parasitária pôde ser vista recentemente no auge da pandemia 

causada pelo SARS-CoV-2. Um dos maiores empresários brasileiros, Abílio Diniz, diante da crise, e 

apontando para o papel do Estado naquele período, declarou: “É preciso gastar dinheiro. Dinheiro mesmo. 

Muito dinheiro. Conversei hoje com Guedes. Ele está a par disso. Vai colocar mais de R$ 600 bilhões em 

circulação. Ele é liberal, mas em momentos de crise somos todos keynesianos” (INFOMONEY, 2020, 

s/p., grifo meu). 
37 Em português: regime extralocal de regras e rotinas, pressões e penalidades (tradução minha). 
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sindicais europeias e na ofensiva do capital sobre os trabalhadores chama a atenção para 

os distintos modos pelos quais tais iniciativas neoliberais foram articuladas. 

Primeiramente por governos conservadores em fins da década de 1970 e já nos anos 1990 

por partidos de centro e centro-esquerda sob discursos aparentemente mais sensíveis: 

“The practice and policies of these left-of-center neoliberal emulators were not as sharp 

or radical as those of the conservatives they imitated”38.  

No mesmo sentido, Harvey (2006) aponta que, seja voluntariamente ou 

respondendo a pressões, as teorias neoliberais foram adaptando suas práticas e políticas 

de acordo com os contextos. Para o autor (2014, p. 28 e 29) a neoliberalização poderia 

ser entendida tanto como “projeto utópico de realizar um plano teórico de reorganização 

do capitalismo internacional” quanto como iniciativa política para retomar o ciclo de 

acumulação capitalista e o domínio das elites econômicas. Estabelecida tal distinção, 

Harvey destaca que o que se observou na prática esteve relacionado ao “projeto político” 

tendo o plano teórico servido como “sistema de justificação e legitimação”. Mais ainda, 

quando as contradições entre teoria e prática emergiam, os princípios neoliberais eram 

esgarçados ou mesmo abandonados em função da manutenção do poder de tais elites 

econômicas. Mais do que diminuir a força das ideias como instrumento de transformação 

política, Harvey chama a atenção para uma “tensão criativa” entre a utopia neoliberal e o 

neoliberalismo realmente existente.  

A justificação neoliberal, como apontam Peck e Tickell (2002, p. 389) auxiliou na 

construção de um arcabouço operacional, um programa ideológico para a expansão dos 

mercados competitivos globais que percorreu um longo caminho, desde uma agressiva 

politização nos governos do atlântico norte nos idos de 1970 até uma rodagem mais 

tecnocrática consubstanciada no consenso de Washington nos anos 1990. Este processo, 

entretanto, não seria bem compreendido apenas como uma mudança de pensamento 

político ou um tipo de “software ideológico”. O modo pelo qual suas manifestações 

infligiram transformações a partir de uma gestão econômica tecnocrática e de políticas 

sociais invasivas esteve ligado também à criação de novas engenharias, em algo mais 

parecido com um “hardware institucional”.  

Esta interpretação, que analiticamente também parte das ideias de destruição e 

criação, considera a existência de uma primeira fase desmoronadora da neoliberalização, 

                                                           
38 Em português: as práticas e as políticas desses emuladores neoliberais de centro-esquerda não eram tão 

afiadas ou radicais quanto as dos conservadores que eles imitaram (tradução minha). 
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“roll back”, cujos objetivos seriam modificar os termos da regulação erigidos no pós-

guerra, imprimindo ataques ao keynesianismo, às políticas sociais de bem-estar, ao 

sindicalismo e às instituições fundadas no coletivismo. Os governos de Thatcher e Reagan 

foram, neste sentido, arquétipos deste período mais radical, em que a desregulamentação 

dos mercados e as constrições sociais foram prevalentes. Os efeitos avassaladores de tal 

reestruturação e políticas foram sentidos globalmente e já em inícios dos anos 1990 as 

implicações econômicas severas da neoliberalização foram fortemente contestadas. Não 

se tratava mais de um movimento ascendente que derrubava as estruturas keynesianas e 

focava-se na crítica às suas externalidades. Diferentemente do que as vozes antiliberais 

que apontavam tais contradições sonhavam, este momento não significou a extinção das 

práticas neoliberais senão uma readequação, ou um olhar para dentro de si, que impôs um 

período criativo, “roll out”, em que modos de governo mais intervencionistas foram 

abalizados e houve certo tipo de concessão social - o aparecimento da “terceira via” 

expressa esta tendência de readequação (PECK; TICKELL, 2002; JESSOP, 2002). Mas, 

o resultado social desta segunda onda reverberou em novos tipos de políticas punitivas, 

de controle social e de criminalização da pobreza, nos termos de Wacquant (2012a, p. 7), 

uma verdadeira “tempestade global da lei e da ordem” que transformou as políticas 

(amplas e específicas) de punição por todo o planeta, principalmente a partir do modelo 

estadunidense.   

Ao assumir a existência de práticas neoliberais que, na concretude da realidade 

histórica se afastam e por vezes contradizem o corpus teórico que ideologicamente as 

alimentam, estou também sinalizando para outra importante consideração: o 

neoliberalismo não será encontrado em estado puro ou como um conjunto organizado de 

ideias político-econômicas aplicadas em dado período. Tal premissa, desse ponto de vista, 

serve inclusive para as leituras do surgimento do pensamento neoliberal. Mesmo que o 

considere como uma tendência demarcada historicamente, há uma riqueza de matrizes e 

variadas influências em sua constituição. Seria difícil concebê-lo como uma doutrina 

coesa, embora seja possível encontrar “denominadores comuns” nos conteúdos 

substantivos dos pensadores que de alguma forma se identificavam com o termo 

(BIEBRICHER, 2019 p. 2). Um mergulho nas linhagens protoneoliberais evidenciará 

importantes diferenciações conceituais e uma conjugação de categorias, subcategorias e 

dimensões. A prática neoliberal se dará no diálogo e na exploração destas potencialidades 

e deste amplo repertório teórico. Cerny (2008, p. 4) dirá, por exemplo, que neoliberalismo 
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“is increasingly what actors make of it”39 ao que acrescentaríamos que, cada vez mais 

neoliberalismo é o que os atores fazem disso, mas na medida mesma em que nele vão 

sendo cunhados. 

Assim, para além da busca da origem derradeira e essencial do neoliberalismo, na 

perspectiva de seu suposto centro de disseminação que se espraia linearmente por 

diversos países, é preciso, como nas palavras de Peck (2010), descer do topo de Mont 

Pèlerin e do cânone hayekiano para desenvolver uma análise crítica do neoliberalismo 

desde suas implicações cotidianas na governança de mercado, nos processos de regulação 

e em sua quebra de princípios na acomodação política. Descer da montanha suíça também 

significa enfrentar a realidade contaminada por múltiplos processos e incidências pelas 

quais um projeto utópico de sociedade e mercado livres jamais será realizado em sua 

inteireza. Significa considerar também que esta própria irrealização tem operado como 

uma força motriz e realimentado dialeticamente as práticas neoliberais, com a vantajosa 

argumentação de que os mercados ainda aguardam por uma verdadeira libertação. 

A impureza neoliberal analiticamente nos auxilia também na compreensão do 

hibridismo incontornável que o neoliberalismo carrega. Podemos falar de vários polos de 

gestação das ideias neoliberais e de um diálogo profícuo ao longo do tempo de seus porta-

vozes. Seus patriarcas caminharam durante muito tempo às margens e à sombra de outras 

visões e projetos regulatórios.  Tal característica contribuiu para que as diversas correntes 

debruçadas em torno das liberdades de mercado pudessem fortalecer suas convergências 

em detrimento de suas diferenças. A crença de que perigos e inimigos maiores punham 

em risco o caráter civilizatório liberal forjou a constituição de um alinhamento e estreiteza 

de comunicação que congregou diversos autores (PECK, 2010). 

Quanto aos aspectos econômicos e extraeconômicos da neoliberalização a que já 

vinha fazendo menção, Jessop (2000) contribui com sua abordagem regulacionista da 

perspectiva marxista, em uma interpretação heterodoxa fundada no inerente antagonismo 

e contradição sob o qual se funda o capital. Sua construção visa reformular a tradicional 

premissa marxista mais estrita das determinações econômicas que operam em última 

instância, para sugerir a noção de um acoplamento estrutural e uma coevolução do 

econômico e extraeconômico no desenvolvimento capitalista. Este processo é visto pelo 

autor segundo a criação e articulação de diferentes escalas de acumulação e regulação. 

                                                           
39 Em português: é cada vez mais o que os atores fazem disso (tradução minha). 
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A partir da contradição fundamental na forma da mercadoria, entre valor de uso e 

valor de troca, Marx construiu a base sobre a qual apresenta a natureza complexa do modo 

capitalista de produção e sua dinâmica, demonstrando a necessidade de crises periódicas 

e seu papel na reintegração do circuito de capital como base para renovação de sua 

expansão. Desta argumentação, Jessop (2000, p. 325) sustentará que todas as formas 

econômicas das relações capitalistas incorporam diferentes, mas interconectadas, versões 

desta contradição, seja sobre o próprio capital ou sobre o trabalho, em diferentes tempos 

e espaços. Além disto, tais configurações têm repercussão em formações sociais mais 

amplas, para além do circuito do capital: “These contradictions are necessarily 

reproduced as capitalism itself is reproduced, but they need not retain the same relative 

weight or significance for accumulation or regulation”40. Sendo assim, o capitalismo se 

trata de um problema de regulação exatamente por conta de 1- sua reprodução depender 

também de fatores extraeconômicos; 2- sua variabilidade de contradições estruturais e 

dilemas estratégicos inerentes às relações do capital em diferentes regimes de acumulação 

e contextos e; 3- seus conflitos de regulação ou de governança trazidos com as referidas 

contradições estruturais e dilemas estratégicos. 

A superação da predominância das determinações econômicas sobre as 

extraeconômicas é desenhada pelo autor utilizando a noção de dominância ecológica. 

Nestes termos, sistemas operacionalmente autônomos e com vida própria em uma 

comunidade ecológica podem ser afetados pela maior capacidade (dominância) de dado 

sistema reproduzir sua lógica de desenvolvimento através do acoplamento estrutural, 

coevolução e coordenação estratégica. A qualidade desta influência é sempre relativa, 

relacional e contingente, dependendo continuamente do desenvolvimento do ecossistema 

como um todo: “there is no ‘last instance’ in relations of ecological dominance”41 

(JESSOP, 2000, p. 329). É como fruto deste modelo teórico-analítico que Jessop apontará 

a relativa dominância ecológica do sistema econômico capitalista, especialmente na 

forma da globalização neoliberal. Os limites da reprodução e regulação capitalista 

impõem o que o autor chama de correção espaço-temporal (spatio-temporal fixes), qual 

seja, adaptações nas escalas e temporalidades para manejar as contradições estruturais e 

dilemas estratégicos em dado período. Jessop (2000, p. 340) aponta que a globalização 

                                                           
40 Em português: Essas contradições são necessariamente reproduzidas como o próprio capitalismo assim 

o é, mas não precisam manter o mesmo peso relativo ou significância para acumulação ou regulamentação 

(tradução minha). 
41 Em português: Não há "última instância" nas relações de dominância ecológica (tradução minha). 
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neoliberal corrigiu o espaço-tempo tanto por sua extensão - as relações controladas ou 

coordenadas em períodos mais longos de tempo (incluindo o futuro) e em distâncias 

maiores - quanto por sua compressão - incremento da velocidade e dos fluxos sobre as 

distâncias. Estas duas dimensões espaço-temporais se tornaram “major bases of power 

and resistance in the emerging global order”42. 

  Portanto, o constructo teórico analítico elaborado por Jessop (2000; 2002; 2013), 

que observa o neoliberalismo como forma presente da dominância ecológica capitalista 

que afeta outros sistemas e ordenamentos, impõe a urgência de se estudar - aqui 

dialogando com Brenner e Theodore (2002) - o “neoliberalismo realmente existente”.  

Jessop concorda, como em Peck e Tickel (2002), que a dominância neoliberal esteve em 

princípio cumprindo o papel de “roll back”, desimpedindo a estrutura estatista e 

coletivista de então, para, já presentemente se incorporar numa sociedade de mercado 

neoliberal. O referido deslocamento espaço-temporal trazido pela neoliberalização e seus 

efeitos condicionados pelas políticas, estratégias e mudanças estruturais observadas no 

ponto mais acentuado da primeira onda contribuiu para sua resiliência às crises e está 

diretamente ligado à contínua dominância da acumulação guiada pelas finanças e à 

acumulação por despossessão (JESSOP, 2013, p. 72).   

Mas como a proposição teórico analítica desenhada até aqui poderia ser 

experimentada no campo educacional? Ainda que não tenha sido exatamente este o 

caminho trilhado por Apple (2006) em sua pesquisa sobre a guinada à direita na educação 

dos EUA, é possível dizer que a visão compreensiva do autor abre caminho para a 

observação de grupos específicos, fruto de múltiplas influências, ligadas talvez à 

trajetórias regulatórias diversas, mas que sob a liderança neoliberal, ou como propomos, 

dominância neoliberal, expressam uma série de práticas sociais, refletidas também em um 

conjunto de políticas, que convergem para certo sentido comum, afetando o sistema 

público de educação e as escolas. Ao reconhecer a incidência de outras tradições e 

demandas, com histórico e dinâmica próprias, como os neoconservadores e os autoritários 

religiosos, a análise de Apple também abre espaço para o que venho argumentando sobre 

a impureza neoliberal e sua conjugação com outras formas de organização. Serve de ponto 

de partida para a vigilância teórica de considerar a dominância neoliberal como 

dominância ecológica em torno do qual outros sistemas relativamente autônomos operam: 

não há só neoliberalismo debaixo do céu. 

                                                           
42 Em português: Principais bases de poder e resistência na ordem global emergente (tradução minha). 
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Essa tomada de posição teórico metodológica talvez auxilie, como nas palavras 

de Jessop (2013), a colocar o neoliberalismo “in it´s time and place” (em seu tempo e 

espaço) e compreendê-lo na dinâmica da política educacional pelos mecanismos de 

destruição, criação e impureza. Se, como argumenta Robertson (2007), a incidência 

neoliberal ressignificou a educação tanto alterando o mandato dos sistemas educacionais 

quanto os seus meios e sua governação, os processos de “roll back” e “roll out” da 

neoliberalização, ou seus ciclos destrutivos e criativos, certamente modificaram a 

dinâmica das políticas e complexificaram sua análise. O alerta de Bergeron (2008) quanto 

às mutações discursivas empreendidas pelo Banco Mundial, abraçando novas categorias, 

como empoderamento e participação por exemplo, são demonstrações da adaptabilidade 

neoliberal, mas não apenas. A agência humana, as contratendências, as diversas 

trajetórias regulatórias operantes nos espaços, os movimentos emancipatórios, as disputas 

político-estratégicas, tornam o destino da política imprevisível, ainda que as avenidas 

para sua fluição (e fruição) estejam abertas e que sua própria aerodinâmica seja 

constituída para viajar no espaço-tempo.  Há a necessidade de seguir o movimento 

dinâmico pelo qual tal processo atravessa o âmbito local (espaço eminente sob o qual 

experimentos regulatórios são gestados) e atingem outras escalas.  

Teoricamente talvez seja este o desafio dessa pesquisa. Meu interesse no fluxo da 

política, ou nos caminhos pelos quais certas propostas de reforma fluem por diferentes 

lugares, como observa-se com o modelo TFA e sua disseminação global pela rede 

TFALL, pode ser analisado tanto pela noção de correção espaço-temporal, já aqui 

apresentada, quanto pela perspectiva de uma neoliberalização profunda que, a partir de 

sua fase criativa, esteve associada ao desenvolvimento da competição entre cidades e à 

emulação de políticas em âmbito subnacional. Tal processo ocorreu de forma adaptativa 

e diversificada, demonstrando o caráter evolutivo e mutativo do neoliberalismo. Peck e 

Tickell (2002) destacam dois traços constitutivos da agenda das políticas erigidas a partir 

desta fase. Um destes diz respeito à influência dos Estado Unidos nesta segunda onda da 

neoliberalização como modelo (tecnocrático) para variados experimentos. Sua 

desenvoltura econômica na década de 1990 serviu como credencial para uma série de 

políticas em diversos campos, inclusive os da área social e de flexibilização do trabalho. 

O segundo aspecto, ligado diretamente ao primeiro, se relaciona à emergência de 

processos de transferência rápida de políticas (“fast policy transfer”), assim definidos 

pelo paulatino encurtamento de seu ciclo político: a (re)definição do problema, as 
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articulações para reformas e seleção/implementação de estratégias são drasticamente 

encurtadas. Neste caso, uma série de soluções importadas, referenciadas por experiência 

nos EUA, serão acionadas, estabelecendo um caminho muito mais veloz do que o das 

respostas localmente situadas (PECK; TICKELL, 2002).    

As transferências de políticas tanto internacionais quanto interlocais operaram 

mediante um azeitado canal de ligação estruturado e mantido por elites tecnocratas, think 

tanks, formadores de opinião, redes empresariais, consultorias, organizações ligadas ao 

terceiro setor etc., e se tornaram um dos principais modelos de desenvolvimento de 

políticas em áreas diversas. Geralmente estiveram ligadas ao desmantelamento de 

políticas de bem-estar social e ao surgimento das políticas de responsabilização (PECK; 

TICKELL, 2002). Tais modernos homens de negócio (FRIGOTTO, 2010) ou 

reformadores empresariais da educação (FREITAS, 2012) - já se sabe - são elementos 

chave na proliferação de organizações da rede TFA, e essa tese apontará para uma rede 

de recepção e sustentação do Ensina!Brasil similar as já reportadas por experiências 

internacionais. 

As transferências de políticas, também encontradas na literatura em termos como 

“empréstimo de políticas” ou “difusão de políticas” (em língua inglesa ainda como 

learning, lesson-drawing, policy mobility, policy borrowing, entre outras) têm sido, elas 

próprias, objeto de estudos em diversas áreas de conhecimento, especialmente na ciência 

política, antropologia e no campo emergente das políticas públicas. Genericamente, 

dizem respeito ao processo pelo qual os conhecimentos, arranjos administrativos, 

instituições ou outros elementos do desenho das políticas engendrados em determinado 

tempo ou espaço são absorvidos/reproduzidos, voluntária ou coercivamente, em outro 

sistema político (DOLOWITZ; MARSH, 1996). A natureza do fenômeno, a 

categorização de suas fases, a avaliação do resultado destas transferências e suas relações 

causais têm variado de acordo com as diversas abordagens, mas um ponto de contato 

entre as diferentes visões é o de que a globalização, a internacionalização econômica, o 

desenvolvimento tecnológico e a velocidade das comunicações intensificaram algo já 

experimentado local e transnacionalmente. Um número substancial de pesquisas surgiu 

nas últimas décadas acompanhando, pari passu, tal aguçamento de transferências. 

Entretanto, deste volume de trabalhos, uma minoria aponta diretamente a transferência de 

políticas como objeto de análise e, ainda mais raramente, há estudos que o façam 
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mobilizando o fenômeno através de uma estrutura conceitual abrangente (DOLOWITZ; 

MARSH, 2000).    

Os estudos em educação comparada também trabalharam o assunto, produzindo 

uma rica bibliografia das transferências de políticas educativas (por exemplo, HALPIN; 

TROYNA, 1995; STEINER-KHAMSI, 2004; PHILLIPS; OCHS, 2004). Em diversas 

pesquisas tem se tornado elemento de exame, em investigações relacionadas às suas 

formas, contextos e processos - como variável dependente. Também vem sendo utilizada 

como ferramenta analítica para a explicação de transformações nas políticas educacionais 

e na tomada de decisão política - variável independente (PERRY; TOR, 2008). Para 

autores como Cowen (2009), o verdadeiro problema no campo da educação comparada a 

ser enfrentado diz respeito ao resgate do potencial teórico-analítico das transferências.  

Uma contribuição seminal para esta discussão pode ser encontrada em Schriewer 

(2003; 2006) e estudiosos da Universidade de Humboldt, que inauguram uma agenda de 

pesquisa que observou as transferências de políticas educacionais por um enfoque 

holístico, mesclando os elementos mais abrangentes inscritos na ideia de sistemas 

mundiais e de interconexão global com elementos de rediversificações regionais e locais, 

defendendo o lugar do específico, das tradições e do papel das trajetórias sócio-históricas 

como constituintes de processos de seleção, transformação e apropriação. Tal perspectiva 

trabalha criticamente a noção de uma internacionalização do processo educacional, 

salientando seu aspecto ideacional ou semântico e observando os elementos 

intrasocietais, contra “an abstract universalism of transnationally disseminated models”43 

(SCHRIEWER, 2003, p. 273). Tal processo será desenvolvido por múltiplas 

sobreposições e a partir de um emaranhado de tecituras hibridizadas que vão sendo 

acessadas à medida que o pesquisador lança mão de repertório experimental. 

 Como fruto de abordagens empíricas e do desenvolvimento teórico da área, uma 

série de tipologias, desenhos analíticos e modelos foram propostos para abordar as 

transferências de políticas educacionais. Cowen (2009, p. 323) sugerirá três tipologias 

para os processos de análise comparativas em educação, quais sejam: 1- transferências, 

movimento pelo qual ideias ou práticas educacionais supra, inter ou transnacionalmente, 

encontram uma janela de oportunidade através de sua atratividade,; 2- tradução, 

momento transformativo no qual instituições ou ideias são reinterpretadas na medida que 

                                                           
43 Em português: um universalismo abstrato de modelos transnacionalmente disseminados (tradução 

minha). 
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trafegam pelo espaço, “the chameleon process” e; 3- transformação, fruto da compressão 

social e poder econômico sobre o processo educacional estabelecido a partir da tradução 

inicial. Nesta etapa ocorre tanto a indigenização quanto a extinção da forma anteriormente 

traduzida.  

A ideia de indigenização/internalização também é encontrada nos trabalhos de 

Phillips e Ochs (2004; 2003), que utilizam o termo empréstimo de políticas ou atração 

transnacional de políticas (cross-national attraction) dentro de um modelo analítico que 

propõe um ciclo de quatro etapas no fluxo das políticas educacionais: 1- a atração 

transnacional propriamente, momento em que os impulsos e potencial da política são 

externalizados; 2- a tomada de decisão, ampla gama de medidas por meio do qual os 

governos e agências tentam iniciar o processo; 3- a implementação, ocasião em que o 

modelo estrangeiro é submetido ao contexto do receptor; e 4- a 

indigenização/internalização, período de assentamento da política que agora se integra ao 

sistema de educação do país mutuário.  

Os autores ressalvam que seu modelo, ancorado na noção hegeliana que vai da 

tese à síntese, foi construído originalmente como ferramental para uma pesquisa histórica 

de longo espectro que estudava o interesse britânico pela educação na Alemanha. Foi 

elaborado, portanto, para sistematizar e dar concretude aos elementos teóricos que 

vinham deduzindo de sua análise (PHILLIPS; OCHS, 2004). Tal consideração se torna 

fundamental, principalmente porque o uso de modelos do tipo, a que pese seu potencial 

heurístico, deverão estar entrelaçados com interpretações teóricas convincentes e seu 

emprego não se faz sem as devidas mediações, com o risco de se estabelecer um simples 

exercício de aplicação de técnicas e ferramentas. Como lembram Cohen e Manion (2007), 

um fluxo coerente de pesquisa diz respeito a supostos ontológicos que dão origem a 

premissas epistemológicas sustentantes de considerações metodológicas. O lugar das 

transferências passa pela compreensão de que o desenvolvimento das políticas não pode 

ser explicado unicamente pelas mesmas, embora um número cada vez maior de processos 

seja afetado por estes fluxos transnacionais (DOLOWITZ; MARSH, 2000). 

Do ponto de vista adotado nesta tese quanto às transferências, cabe destacar que a 

intensificação e compressão de tais trocas não necessariamente resultam em um caminho 

unilateral de importação ponto a ponto de políticas. As “fast policy” dizem respeito a 

práticas sociais e infraestruturas que alimentam, ou sustentam, esta dinâmica, 

desencadeando um processo de reengenharia e transformação, de modo que tanto a 
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origem quanto a derivação são afetadas pelo curso do processo. Ainda é válido mencionar 

que, embora os desenhos e formulações de políticas gestados neste cenário já nasçam com 

os requisitos para serem do tipo importação, com codificações e programação para 

viajarem globalmente, os contextos locais fazem diferença - a existência de uma liderança 

carismática ou a presença de uma rede de suporte podem alterar decisivamente a 

trajetória, por exemplo (PECK; THEODORE, 2015).  

Os resultados empíricos oriundos da agenda de investigação da mobilidade de 

políticas desenvolvido por Peck e Theodore (2015) são um bom exemplo das 

contingências e imprevisibilidade em torno das transferências. O trabalho de campo em 

cerca de quinze países investigou duas iniciativas de dimensões transnacionais e sua 

mobilidade e trajetória: as políticas de orçamento participativo, disseminada por milhares 

de municipalidades ao redor do mundo e as políticas condicionadas de transferência de 

renda, ao que consta, presentes em pelo menos cinquenta países. Ambas, apontaram os 

autores, advieram da América Latina (a primeira do Brasil e a segunda do México). Das 

conclusões a que chegaram, ganha destaque o substantivo grau de indeterminação política 

e institucional a que foram expostas tais proposições. Para além de esperadas mutações 

no curso de sua jornada é possível dizer que as políticas seguiram por múltiplas direções 

que inclusive ultrapassaram e contraditaram a arquitetura impressa em seus sentidos 

originais. O orçamento participativo, gestado na perspectiva de radicalização democrática 

nas experiências petistas em Porto Alegre nos anos 1980 e encampado por movimentos 

progressistas, foi objeto de incorporação por agências multilaterais como o Banco 

Mundial e para fins eleitoreiros e de cálculo político, que modificaram seu potencial 

transformativo. Em contrapartida, os programas de transferência condicionada de renda, 

que estiveram notoriamente ligados ao núcleo de instituições do consenso de Washington, 

embora tenham nascido na perspectiva da assistência condicionada para o 

desenvolvimento de capital humano, foram abraçados por posições neokeynesianas e se 

associaram à experimentos no âmbito dos movimentos por renda básica. O giro em sua 

trajetória possibilitou, inclusive, que os condicionantes para transferência de renda 

fossem derrubados em algumas experiências, algo impensado para seus defensores 

neoliberais.  

Acompanhar o fluxo das políticas impõe, portanto, um olhar atento ao caminho e 

às transformações que a trajetória e a recepção em dada localidade podem desencadear. 

Significa também situá-lo na perspectiva da neoliberalização, que enquanto comprime e 
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expande o espaço-tempo vai alimentando uma imbricada combinação de regimes 

competitivos que lutam pela alocação de recursos e alimentam a busca por soluções nas 

transferências de políticas. Como chamam atenção Peck e Tickell (2002), embora a face 

mais reconhecida do neoliberalismo seja as políticas de desregulamentação, privatizações 

e deslocamento das atribuições do Estado, este processo competitivo subsidiado pela 

mobilidade de políticas restringe ou até mesmo inviabiliza caminhos alternativos de 

desenvolvimento, gerando um verdadeiro bloqueio de austeridade e de perseguição de 

crescimento econômico do setor público. 

Agora as cidades, diferentemente do período de predominância do arcabouço de 

provisão do keynesianismo, que atentava para o bem-estar e infraestrutura interna, 

adquirem um papel ativo neste sistema concorrencial, emulando políticas em busca de 

“boas práticas” e modelos inovadores, disputando tanto recurso público quanto privado 

(PECK; TICKELL, 2002, p.  394). Tornaram-se verdadeiras “incubadoras” de estratégias 

políticas e ideológicas neoliberais (BRENNER; THEODORE, 2002, p. 375). Estes 

regimes empreendedores não devem ser lidos apenas como uma característica dos 

neoliberalismos locais, já que a recorrência em variadas paisagens e em contextos 

políticos e institucionais nacionais indicam uma “conexão sistêmica” em tal 

desenvolvimento. Aqui é possível falar de neoliberalismo como processo macro ou como 

neoliberalização espacial e escalar profunda (PECK; TICKELL, 2002, p. 396).   

Construído este caminho teórico analítico, em síntese, neste trabalho 

neoliberalismo será melhor entendido enquanto neoliberalização, a saber, “uma tendência 

historicamente específica, desenvolvida de maneira desigual, híbrida e padronizada de 

reestruturação regulatória disciplinada pelo mercado” (BRENNER; PECK; 

THEODORE; 2012, p. 18). Diz respeito a processos articulados de maneiras díspares, 

sustentados sempre em outras trajetórias regulatórias, contextualmente localizadas. Da 

mesma forma, não pode ser disseminada através de um único centro ou área de comando 

senão constituída de modo relacional, policêntrico e múltiplo, em diferentes espaços e 

escalas (PECK; THEODORE; BRENNER, 2012). As políticas rápidas que operam na 

disseminação destes experimentos construídos localmente se deslocam pela 

compressão/expansão do espaço-tempo, pela preponderância de uma dominância 

ecológica de base competitiva constituída nos processos de regulação da presente fase de 

acumulação capitalista e convivem com outros sistemas de relativa autonomia. Dada a 

natureza conflituosa deste processo, contra qualquer automatismo ou simulacro de 
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estabilidade, este só poderá ser acompanhado através de uma análise situada, que articule 

seus múltiplos sentidos (ideacionais, ideológicos e prático-políticos) nas diferentes 

paisagens e, ainda, nos espaços “entre” elas, visto que a codificação ou racionalidade 

neoliberal estabeleceu-se como normatividade prevalente estabelecendo os próprios 

termos do processo. 

 É a partir desta síntese que proponho uma metodologia de trabalho que passa por 

uma investigação em duas escalas, o âmbito nacional, em que proponho analisar o 

surgimento da organização TFA nos EUA, sua autodenominada teoria da transformação 

e o modo como se constituiu enquanto relevante agente de atuação na defesa de reformas 

educacionais naquele país. A partir deste enfoque também procurarei situar as 

particularidades do caso brasileiro na sua primeira tentativa de consolidação, suas 

articulações, sua criação de rede de apoio político e empresarial, sua inserção nos meios 

de comunicação, assim como seu modelo de recrutamento e seleção, sempre no sentido 

de uma contextualização importante quanto à realidade local, as traduções envolvidas, 

suas dinâmicas sócio-políticas próprias e seus efeitos dependentes do caminho. 

A dimensão transnacional também deverá ser considerada enquanto busco 

analisar o processo de chegada da organização ao país. Os processos de mobilidade de 

políticas são decisivos para compreensão das interpretações situacionais, principalmente 

diante de um movimento que ocorre em rede, que evoca um movimento global e que 

ganha legitimidade enquanto se desloca. É sustentado num sistema de disseminação de 

boas práticas respaldado pela experiência de “jovens brilhantes” em escolas precárias ao 

redor do mundo que suponho haver o encontro dos aspectos ideacionais, ideológicos e 

prático-políticos na constituição de um movimento pela reforma escolar em diversos 

países. Compreender o sentido deste fenômeno no Brasil (meu objetivo final enquanto 

estudo de caso) significa também apreender o modo pelo qual tais políticas estão se 

deslocando, ou fluindo policentricamente, pela dominância neoliberal (minha 

experimentação teórico-analítica). 
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3 TEACH FOR AMERICA: IDEOLOGIA, IDEAÇÃO E PRÁTICA POLÍTICA  

 

O presente capítulo dialoga mais explicitamente com o objetivo que aqui venho 

propondo de compreender os aspectos ideológicos, ideacionais e prático-políticos que 

sustentam o modelo de atuação do Ensina Brasil. Esta elaboração se liga ao arcabouço 

teórico-metodológico apresentado no capítulo anterior, que enxerga a neoliberalização 

como tendência hegemônica das últimas décadas e cuja dominância ecológica incide, 

atualmente, sobre as diversas formas e possibilidades nas relações sociais. Assim, 

mergulho na história de constituição da organização matriz e referência para toda a rede 

global Teach For All: o Teach For America. Procuro investigar tanto as bases de sua 

proclamada teoria da transformação quanto sua atuação como agente pela reforma 

educacional nos EUA. Ao fazê-lo estou admitindo que é este o arquétipo, ou tipo ideal de 

organização, que tem servido de base para inúmeras experiências ao redor do mundo, 

mesmo que eu tenha em vista que a rede se consolidará a partir de um processo de 

mobilidade de políticas não dirigido pela lógica estrita centro-disseminação. Ao longo 

deste esforço de compreensão das racionalidades, encadeamentos, supostos e nexos 

causais processados pela organização para produzir sua ideia do problema e da solução 

educacional (ideação), observarei a neoliberalização tanto informando as crenças e 

valores do TFA (ideologia) quanto oferecendo sínteses criativas que suportarão seus 

posicionamentos e ações (prática-política).  

Este capítulo é organizado em três partes. Na primeira seção estabeleço 

paralelismos entre o contexto histórico-político de décadas anteriores ao surgimento do 

TFA, especialmente dos anos de 1980, analisando os debates sobre o problema 

educacional e as sínteses desenvolvidas pela organização em diálogo com estas 

contingências históricas. A partir disto, procurei desenvolver o que julgo como os 

principais aspectos ideacionais da teoria da transformação do Teach For America.  

Na segunda seção exploro a relação entre tais concepções e a ideologia e prática 

política da organização, que aponto como neoliberalizantes. Dividi sua zona de influência 

em duas dimensões analíticas, que aqui chamarei de fronteiras (em referência ao mito da 

fronteira, crença sob a qual se sustenta que as origens da unidade e identidade nacional 

americana advém da conquista do oeste selvagem). A primeira fronteira diz respeito ao 

universo das escolas e das salas de aula, da atuação do TFA como dinamizador da 

construção de um professor de novo tipo, cumprindo o urgente objetivo de redução das 
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desigualdades educacionais pela elevação dos níveis de rendimento acadêmicos de alunos 

de escolas públicas desassistidas do país. A segunda fronteira corresponde ao que a 

organização considera como sua visão de longo prazo, ou sua contribuição sistêmica para 

a transformação da educação e da sociedade como um todo. Aqui, o ciclo virtuoso do 

TFA é completado pela reinserção de seus líderes em postos de comando em áreas 

diversificadas a partir das quais sustentarão ativamente as iniciativas de reforma 

educacional. Considero ambas fronteiras na perspectiva da neoliberalização buscando 

responder de que maneira operam para ampliação da disciplina de mercado no campo 

educacional. Na sequência destaco que tais fronteiras de expansão nacional ganham um 

novo limiar, o da disseminação global, a partir da fundação do Teach For All. Assim, 

aponto para a construção de um novo discurso, que procura primeiro sustentar a 

universalidade dos problemas sociais e, neles incluído, a questão da educação. Na 

sequência, a rede promove uma solução também abrangente que seria capaz de reverter 

tal ciclo da desigualdade em territórios diversos. 

Na terceira e última seção apresento as considerações preliminares sobre o TFA 

enquanto experimento regulatório nos marcos da expansão da disciplina de mercado. 

Aponto principalmente para a síntese criativa construída pela organização, que capturou 

elementos ambíguos na construção de uma narrativa que, embora contraditória, obtém 

relativo sucesso e aderência social. Desse ponto de vista, a dialética entre as duas zonas 

de fronteira - essas duas frentes de atuação do Teach For America - fortalece e 

retroalimenta a organização. Na relação complexa entre tais dimensões, o TFA assume 

papel estratégico como poderoso contestador das barreiras regulatórias, como 

organização chave para o alargamento da grade econômica como norma societal.   

Para construção deste capítulo acessei um conjunto razoável de entrevistas, 

livros, artigos e publicações da fundadora do TFA, Wendy Koop, que aqui considerei 

como fontes primárias na busca pelas ideias, concepções e práticas adotadas pela 

organização. Outro grupo de documentos que contribuíram para este tópico, como fontes 

secundárias, diz respeito a uma vasta e fértil produção bibliográfica desenvolvida no 

cenário educacional dos EUA e que acompanhou proximamente o desenvolvimento do 

programa naquele país. 
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3.1 Reforma Educacional e ideação: o modelo transformativo do TFA   

Em janeiro de 1989, ano em que a organização Teach For America daria seus 

primeiros passos, o então presidente dos Estados Unidos fazia seu discurso de despedida 

à nação. A reconhecida habilidade de comunicação de Ronald Reagan era acionada uma 

última vez para, em pouco mais de vinte minutos, sintetizar uma mensagem de adeus que 

fosse à altura do que considerava seu legado. No discurso, o chefe de Estado elencou suas 

duas maiores realizações: recuperar a economia e levantar o moral da nação, devolvendo 

seu lugar de liderança global. Para tanto, lembrava Reagan, o caminho fora o de “cut taxes 

and regulation”44. Em suas derradeiras palavras aos homens e mulheres da “Reagan 

revolution”45 o sentimento era de dever cumprido (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

1989, s/p.).  

Mas, do que se trata a autodenominada revolução de Reagan? Para alguns diz 

respeito, na verdade, à uma contrarrevolução liberal ou anti-keynesiana na esfera 

distributiva, articulada sob uma agenda conservadora (MELLO FILHO, 2011). Outros 

dirão que tal revolução atingiu apenas marginalmente os cortes no orçamento, mas 

conseguiu reorientar o país quanto a temas como o tamanho do governo, cortes 

orçamentários e políticas de bem-estar social, trazendo um novo vocabulário de 

desregulação que, no longo prazo, mudaria os rumos dos EUA (TROY, 2009). O peso 

deste período no desencadear da história recente do país levou o historiador Sean Wilentz 

(2008), por exemplo, a denominar de “era Reagan” um período que se inicia antes mesmo 

de seu governo e se estende até o ano de 2008. Seria propriamente a época de rompimento 

com o New Deal americano, o pacto social que fazia do Estado elemento central da 

regulação econômica e provisão social, ou de encerramento da “era Roosevelt”. Neste 

sentido, Reagan personifica um período transformativo importante, da vinculação 

governamental com as premissas neoliberais e com suas crenças nas liberdades de 

mercado como eixo de constituição das relações sociais. A década de 1980 nos EUA pode 

ser lida pela radicalidade com que este fluxo emergente buscava se instituir. Dessa forma, 

derrubar as barreiras regulatórias que impediriam o curso natural dos mercados passou a 

ser entendida como uma questão de vida ou morte para a grande nação americana: “what 

they called ‘radical’ was really ‘right’. What they called ‘dangerous’ was just 

                                                           
44 Em português: cortar impostos e regulamentação (tradução minha). 
45 Em português: revolução Reagan (tradução minha). 
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‘desperately needed’”46, lembrava o presidente em fim de mandato (ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA, 1989, s/p.). 

Em Reagan, como em variadas manifestações históricas (APPLE, 2006; HILL et 

al., 2015; KATZ; MUTZ, 2020), neoliberalismo e conservadorismo produziram uma 

profícua aliança. Enquanto ganhavam terreno medidas de desregulamentação da 

economia, como a progressiva diminuição de impostos e redução de gastos públicos, seu 

governo liderava a guerra às drogas, uma agressiva política antissindical e a defesa da 

oração nas escolas. Suas propostas para educação, além das suas preocupações morais e 

religiosas, centravam-se na premissa da diminuição da intervenção federal neste tema, ao 

seu ver, atribuição dos estados, famílias e comunidades locais. A burocracia e 

engessamento das normativas nacionais estariam contribuindo para minar o 

desenvolvimento da educação, onerando os cidadãos e criando encargos injustos. Foi 

defensor do fim da gratuidade em universidades estaduais, prometeu 20% em cortes para 

a educação superior e vociferava que os estados não deveriam subsidiar o que chamava 

de “curiosidade intelectual dos alunos”. Como símbolo de uma mudança necessária 

estaria a extinção do Departamento Nacional de Educação criado no governo anterior, 

uma demonstração do encerramento de um período ativo do governo federal no assunto. 

Suas propostas também passavam pela defesa da escolha parental e dos vouchers 

escolares como meio de garantir o controle dos pais quanto aos requisitos morais e de 

qualidade educacional de seus filhos, abrindo caminho para o ingresso subsidiado em 

escolas privadas (CLABAUGH, 2004). 

Entretanto, se o tema da educação não era uma prioridade governamental - a não 

ser pela compreensão de que cabia ao governo federal empoderar os estados e reduzir seu 

controle e gastos em educação - certo evento se tornou um divisor de águas. A publicação, 

em 1983, de “A nation at Risk: The Imperative for Educational Reform” - NAR47 - 

relatório independente produzido por uma comissão ligada justamente ao Departamento 

Nacional de Educação foi seminal. A produção do documento foi defendida pelo 

secretário de educação Terrel Bell e gestada no âmbito da Comissão Nacional de 

Excelência na Educação, criada com o objetivo de subsidiar a melhoria da qualidade da 

educação no país. Partindo especialmente da “widespread public perception that 

                                                           
46 Em português: o que eles chamavam de “radical” era realmente “certo”. O que eles chamavam de 

“perigoso” era apenas “desesperadamente necessário” (tradução minha). 
47 Em português: Uma Nação em Risco: o Imperativo para Reforma Educacional (tradução minha). 
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something is seriously remiss in our educational system”48 (GARDNER, 1983, s/p.), as 

conclusões do relatório foram alarmantes. O país tinha sua competitividade ameaçada por 

um sistema público de educação medíocre e de princípios corroídos. Os apontamentos 

utilizavam desde comparações internacionais de desempenho de alunos, número de 

analfabetos, média de alunos em testes padronizados e acrescentavam o relato de líderes 

empresariais e militares a respeito do gasto milionário em programas educacionais para 

suprir as lacunas deixadas pela formação escolar. No pilar das críticas estavam 

professores, currículo, tempo e rigor dedicados ao estudo e expectativas baixas, sejam em 

avaliações ou nos requisitos para formação dos alunos (GARDNER, 1983). 

A publicação do relatório cumpriu indubitavelmente com um de seus objetivos: 

envolver a opinião pública e mobilizar a sociedade. No dia seguinte ao lançamento do 

NAR, o Escritório de Imprensa do Governo dos Estados Unidos recebeu mais de 400 

pedidos de reprodução do documento em uma única hora e distribuiu mais de seis milhões 

de cópias em todo o mundo ao longo daquele ano. O tema da educação deu um salto 

significativo em exposição e debate nos anos subsequentes, conquistando espaço na 

agenda nacional (GUTHRIE; SPRINGER, 2004). O presidente chegou a hesitar 

referendar o relatório antes que este fosse divulgado. As proposições ali apresentadas não 

estavam ligadas diretamente às suas propostas para área e o seu desejo era de que o 

governo federal reduzisse sua intervenção na educação, de modo que a denúncia, de 

alguma forma, instava seu mandato a tomar alguma posição. O ato simbólico de receber 

o relatório da Comissão certamente seria apenas mais um evento político corriqueiro não 

fosse a onda de comoção, inesperada por todos os agentes envolvidos no processo, 

inclusive pelos autores do relatório (HUNT; STATON, 1996). A administração federal 

foi obrigada a absorver politicamente os resultados inesperados da opinião pública e dos 

cidadãos. Poucos meses depois da publicação do NAR, Reagan visitava escolas com o 

secretário que havia sido instituído para “apagar as luzes” do Departamento de Educação 

(FISKE, 2008). O apelo pelo estabelecimento de padrões mais elevados e a busca pela 

excelência perdida precisou ser endossado pelo governo (EVANS, 2006). 

A repercussão nacional e a adesão às preocupações ali contidas fizeram do NAR 

um marco para a reforma educacional dos EUA, inspirando a opinião pública, 

acadêmicos, políticos, legisladores e profissionais da educação daquele país. Variadas 

                                                           
48 Em português: percepção pública generalizada de que algo está seriamente negligenciado em nosso 

sistema educacional (tradução minha). 
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iniciativas de reformas foram articuladas baseando-se naquele diagnóstico, embora em 

grande medida suas conclusões estivessem reforçadas por uma forte retórica, pouca 

materialidade e pelo uso de estatísticas aplicadas de forma tendenciosa e distorcida 

(BRACEY, 2003). Os efeitos mais imediatos do relatório foram sentidos rapidamente nos 

estados, que promoveram uma série de iniciativas em resposta. Mas o documento deixou 

marcas mais profundas, de modo que grande parte das reformas de educação desde então 

têm dialogado com ele - ou tentado responder aos temores e denúncias ali contidas. Pode-

se dizer que, assim como Reagan deu nome a uma era, a partir do NAR e da consagração 

das avaliações externas, do monitoramento e do controle de seus resultados como 

instrumento fundamental da reforma educacional, há o início da “era de ‘accountability’ 

(responsabilização)” (BROOKE, 2012, p. 143). 

Apesar de A Nation at Risk ter se tornado um documento símbolo de uma visão 

preocupante sobre a educação pública nacional, este não foi o primeiro nem o último dos 

relatórios que apontaram para uma suposta degradação da qualidade do ensino e para o 

chamamento a níveis mais elevados e de excelência nas escolas (SCHNEIDER, 2011). A 

receptividade ao documento encontrou simpatia em muitos estados que já vinham desde 

meados da década de 1970 concentrando-se no estabelecimento de padrões mínimos de 

aprendizagem baseados em testes (Minimum Competency Test – MCT) e, em alguns 

casos, na obrigação de requisitos de conclusão em avaliações que aferissem mínimo 

conhecimento para obtenção de diplomas, na tentativa de controle do rigor acadêmico. A 

partir dos efeitos do NAR, esta primeira onda de reformas educacionais ganhou ímpeto e 

políticos de vários estados responderam com propostas que aumentaram os 

condicionantes para conclusão no ensino médio (DEE, 2003). 

No coração do NAR encontrava-se um chamamento à excelência, entendida como 

a realização máxima das habilidades individuais, meio pelo qual se testam e se estressam 

os limites pessoais, seja na escola ou no trabalho. Uma instituição educacional 

comprometida com a excelência elevaria tanto as expectativas sobre seu alunado quanto 

os objetivos a serem alcançados por estes. Ao mesmo tempo, trabalharia obstinadamente 

auxiliando os estudantes nesta realização. O relatório estabelecia a excelência como 

condição fundamental para uma nação que quisesse responder rapidamente às mudanças 

experimentadas no mundo. Mas, ao falar de elevados padrões, explicitava também um 

dilema que já assolava a mente de diversos reformadores:  

We do not believe that a public commitment to excellence and educational 

reform must be made at the expense of a strong public commitment to the 
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equitable treatment of our diverse population. The twin goals of equity and 

high-quality schooling have profound and practical meaning for our economy 

and society, and we cannot permit one to yield to the other either in principle 

or in practice. To do so would deny young people their chance to learn and 

live according to their aspirations and abilities. It also would lead to a 

generalized accommodation to mediocrity in our society on the one hand or 

the creation of an undemocratic elitism on the other49 (GARDNER, 1983, 

s/p.). 

O desafio de articular equidade e excelência passava pela necessidade de 

responder às demandas emergentes e aos efeitos do movimento negro por direitos civis. 

A década de 1960 e início dos anos 1970 experimentaram a promoção da legislação 

federal quanto ao tema, e, mais do que isto, trouxeram à baila também a legitimidade 

moral do movimento, que encorajou amplamente a busca por direitos na sociedade 

americana. Mulheres, hispânicos, nativo-americanos, LGBTs, entre outros grupos 

socialmente subalternizados, emularam as lutas por justiça social. Tais pressões 

resultaram, por exemplo, no incremento do gasto por alunos negros em escolas públicas 

nos anos subsequentes (PATTERSON, 2001). A expansão do sistema e a inclusão de 

milhões de novos alunos de populações minoritárias foi acompanhada de uma forte 

mobilização para que tais minorias tivessem escolas de qualidade e resultados 

semelhantes à população branca. O que o relatório de certa forma tentou moderar foram 

duas demandas que até então caminhavam em lados opostos: a expansão e 

democratização do sistema educacional e, a ideia de excelência, muito mais ligada ao 

exclusivismo e à excepcionalidade, algo para poucos (talvez para as escolas privadas de 

alto rendimento destinadas a alunos abastados). 

Os estados aproveitaram a centralidade do tema educacional e a nova proposição 

de excelência e equidade. Os efeitos avassaladores do NAR impulsionaram o 

desenvolvimento de políticas de responsabilização, vinculando investimentos na área ao 

rendimento dos professores e das escolas. Com tal iniciativa e apoio bipartidário puderam 

conciliar as duas demandas ascendentes, por um lado aumentavam os investimentos em 

educação, principalmente para as escolas de minorias negras que pleiteavam maior 

qualidade e, por outro, atendiam aos conservadores, preocupados com a destinação dos 

                                                           
49 Em português: Não acreditamos que um compromisso público com a excelência e a reforma educacional 

deva ser feito à custa de um forte compromisso público com o tratamento equitativo de nossa diversificada 

população. O duplo objetivo da equidade e da educação de alta qualidade têm um significado profundo e 

prático para a nossa economia e sociedade, e não podemos permitir que um ceda ao outro, nem em princípio 

nem na prática. Fazê-lo negaria aos jovens a chance de aprender e viver de acordo com suas aspirações e 

habilidades. Também levaria, por um lado, a uma acomodação generalizada rumo à mediocridade em nossa 

sociedade, por outro, à criação de um elitismo antidemocrático (tradução minha). 
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recursos e as exigências de rigor em sua utilização. O apoio do empresariado, 

vislumbrando ganhos pelo aumento da produtividade da força de trabalho, foi garantido 

pela ideia de controle e monitoramento dos resultados (WEST; PETERSON, 2003). 

Ao se pensar, portanto, no contexto de nascimento do Teach For America é 

preciso olhar para as transformações por que passava o mundo e, particularmente, os 

EUA. As ideias de reforma educacional eram construídas em sintonia com uma série de 

contingências históricas e demandas sociais específicas. Por um lado, o discurso 

conservador construía uma profícua aliança com as ideias neoliberais emergentes e 

perseguia a eficiência escolar como mecanismo de impulso econômico na preparação da 

força de trabalho e restauração da liderança global americana. Por outro, forças 

progressistas consolidavam a noção de não ser mais razoável estabelecer este processo 

pela desigualdade e precariedade com que se encontrava grande parcela da população. O 

discurso da justiça social e de maior equidade pressionava pela expansão das 

oportunidades educacionais e denunciava o fosso (o famigerado “gap”) que separava 

populações minoritárias e brancos nos EUA. Tanto governos quanto fundações e 

organizações sociais começavam a realizar que uma nova engenharia discursiva e 

conceitual seria necessária.  

Como mencionei, o governo Reagan fora eleito sob uma plataforma educacional 

baseada na redução das atribuições federais nesse tema. Do meu ponto de vista, seu 

alinhamento mais estrito às ideias de Friedman sobre a escolha parental e os vouchers 

escolares representava a tendência destrutiva neoliberal aplicada em âmbito educacional, 

período em que se almejou eliminar as marcas do intervencionismo do governo. É assim 

que podem ser lidas, por exemplo, as tentativas de eliminar o Departamento Nacional de 

Educação ou de reduzir o orçamento e os investimentos federais da área. Entretanto, 

durante os anos 1980, “A Nation at Risk” foi um termômetro importante para perceber 

que apenas os mecanismos de desregulação puros não seriam capazes de criar uma 

atmosfera propícia e nem mesmo um corpo de apoiadores suficiente para a mobilização 

pelas reformas educacionais.  

A fusão improvável da equidade com a excepcionalidade, da democratização com 

o elitismo, me parece o primeiro sinal da força criativa neoliberal da reforma educativa 

estadunidense, um caminho para que a disciplina de mercado respondesse também à 

demandas muito sensíveis daquela nação. Para Schneider (2011) a marca deste período é 

justamente o nascimento da ideia de “excelência para todos” enquanto nova narrativa dos 
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reformadores. Labarre (2010) aponta, precisamente, que neste momento, temas da 

reforma educacional, como a escolha parental e o movimento pelo estabelecimento de 

padrões elevados, conseguem vincular-se à luta por justiça social, embora originalmente 

tivessem objetivos diferentes. Por esta nova visão é possível acomodar a perspectiva de 

uma gestão dos sistemas educacionais sustentada na lógica empresarial, com rigoroso 

controle dos processos, mensuração dos resultados e crença de que os investimentos 

poderão resultar em produtividade máxima à medida que as escolas e os professores são 

responsabilizados pelos resultados. Mas, também transmite a noção de que as melhores 

soluções e boas práticas junto com os melhores recursos estarão à disposição de todos.  

Assim, abre-se caminho para a promessa de que o ensino de exceção, destinado 

às elites do país, estará acessível aos alunos menos abastados e às minorias da nação. É o 

anúncio de que o melhor de cada indivíduo será finalmente explorado e os padrões de 

qualidade serão aumentados. As oportunidades sociais seriam ampliadas na medida 

mesma em que a economia fosse alimentada pelo ganho de produtividade advindo da 

educação. Era um ciclo virtuoso em que o protagonismo da nação diante do mundo 

poderia ser preservado. Em alguma medida esta nova retórica anunciava que ser especial 

era para todos, uma mensagem que conquistou a mente e os corações de inúmeros 

apoiadores, à esquerda e à direita na política americana. 

Isto posto, quando uma jovem de classe média alta, prestes a terminar a graduação 

na prestigiosa universidade de Princeton, em Nova Jersey, propôs-se a enfrentar o 

grandioso problema educacional do país, ela invariavelmente operou sob a influência das 

discussões que vinham aquecendo o debate da reforma educacional de sua época. Em fins 

da década de 1980, a heterodoxa proposta de Wendy Koop, fundadora do Teach For 

America, partia da ideia de que as crianças de comunidades de baixa renda não estavam 

aprendendo satisfatoriamente e parte substancial do problema estava dentro das salas de 

aula. A criação de um grande corpo de professores em âmbito nacional, que suprisse a 

carência de escolas com fraco desempenho acadêmico, em zonas urbanas e rurais do país, 

seria uma resposta significativa à questão (KOPP, 1989; 1992; 2003; 2011). Como o NAR 

fizera ressoar por todos os cantos, os EUA tinham falhado em desenvolver suas escolas e 

uma das causas eram os professores. O secretário de educação Terrel Bell (1993, p. 593), 

promotor do relatório, diria reflexivamente dez anos depois da publicação do documento 
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que “no one intended for teachers to receive the blame that was heaped upon them”50, 

mas foi isto que de fato ocorreu. As narrativas passaram a ser centradas em quão 

adequados ou não eram os professores para liderarem a transformação esperada na 

educação, e passou-se a conferir maior peso de responsabilidade a estes profissionais nos 

desenhos de políticas educacionais. O TFA nasceria ao fim daquela década embebido 

nesta questão. 

A visão de que um dia todos as crianças da nação teriam a oportunidade de ter 

uma educação excelente, missão de longo prazo expressa pelo TFA à exaustão em 

materiais institucionais, folders, encartes e discursos apaixonados de seus líderes 

empreendedores, demonstra o quanto a junção da tendência de união dos discursos de 

justiça social/equidade com a defesa da excelência/elevação dos padrões de qualidade foi 

absorvida pelo programa. Como defendem alguns, talvez tenha sido o Teach For America 

a iniciativa que melhor tenha trabalhado estas formulações e se tornado um símbolo da 

era da “excelência para todos” (SCHNEIDER, 2011).  

Com seu trabalho de conclusão de curso contendo os primeiros esboços de uma 

organização que recrutaria um corpo de professores excelentes, prontos para transformar 

escolas precárias do país, Wendy Koop começava sua jornada por apoio. Grande parte 

das respostas encontradas para a solução do problema educacional advinha de seu próprio 

mundo de relações. A convicção de que seus pares, recém-formados nas mais renomadas 

universidades do país, jovens talentosos e de qualidades comprovadas pelo seu 

desempenho acadêmico prévio, poderiam ser professores transformadores fez parte da 

construção de sua tese central. Para o êxito em sala de aula, argumentava, não era 

necessária a formação nos cursos tradicionais de pedagogia ou licenciaturas, já que se 

tratavam das mentes mais brilhantes do país, advindos de instituições referendadas. Seu 

projeto se sustentava na crença de que era possível atrair estes talentos para as salas de 

aula, na contramão da falta de atratividade da carreira docente, principalmente nas escolas 

que atendiam as minorias do país, onde a alta rotatividade e por vezes carência de 

professores era constantemente notada (KOOP, 2003). 

Mas como seria possível deslocar os promissores egressos destas universidades 

de elite para lecionarem em escolas de regiões desassistidas, postos renegados 

eventualmente até mesmo por profissionais formados na área? Primeiramente uma 

                                                           
50 Em português: ninguém pretendia que os professores recebessem a culpa que lhes foi atribuída (tradução 

minha). 
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decisão pragmática esteve envolvida no desenho do programa: o chamado para uma 

missão temporária, um compromisso de dois anos no qual estes recém-formados 

pausariam suas carreiras para servirem às escolas públicas do país. Imaginava-se que para 

disputar com empregos socialmente mais atraentes a condição temporária seria 

fundamental. Como Koop (1989, p. 45) relatava, a ideia não era “fighting a losing battle 

against these other sectors”51, mas estimular o desejo de dar um tempo no caminho 

original e atrativo dos jovens talentos. Assim, o engajamento proposto pela organização 

nunca significou o recrutamento de professores de longa duração, ainda que oficialmente 

o TFA incentivasse que seus agentes permanecessem na docência após este vínculo 

temporário.  

A referência para estes dois anos de engajamento veio da tradição do voluntariado 

americano e do modelo de serviço do Corpo da Paz, agência federal criada nos anos 1960 

pelo presidente John F. Kennedy. A iniciativa enviava cidadãos americanos para países 

em desenvolvimento para exercer atividades diversas, que incluíram a docência, serviços 

de saúde e desenvolvimento agrícola. Koop propôs uma atualização da agência, uma 

releitura aplicada ao campo educacional do país: 

Now during my morning runs and campus walks, I would roll the idea of the 

teacher corps over and over in my head. This could be huge, I thought. This 

could be the Peace Corps of the 1990s: Thousands would join, and, in the long 

run, we would fundamentally impact our country52 (KOOP, 2003, p. 7). 

Essa menção explícita ao Corpo da Paz como referência de inspiração do TFA é, 

do meu ponto de vista, mais que uma simples alusão à um modelo de voluntariado 

consagrado naquele país. A historiadora Cecília Azevedo (1998), que investigou a 

inserção dos voluntários do Corpo da Paz no Brasil e América Latina entre as décadas de 

1960 e 1980, mostra que a agência e seus voluntários acionaram e reelaboraram muito da 

tradição político-religiosa, do imaginário e da identidade nacional dos EUA. O mito da 

fronteira, crença que sustenta que a origem da democracia e identidade americana foram 

desenhadas no avanço em direção ao oeste e ao primitivo, foi retrabalhado. A simbologia 

desta iniciativa era fiada exatamente em inéditas fronteiras a serem desbravadas a partir 

das quais os jovens voluntários levariam o progresso e o modo de vida americano, 

principalmente diante das ameaças estabelecidas no contexto da Guerra Fria. Há 

                                                           
51 Em português: lutar uma batalha perdida contra esses outros setores (tradução minha). 
52 Em português: Agora, durante minhas corridas matinais e caminhadas no campus, eu projetava a ideia 

de um corpo de professores uma e outra vez na minha mente. Isso pode ser enorme, eu pensei. Este poderia 

ser o Corpo de Paz dos anos 1990: milhares se juntariam, e, a longo prazo, impactaríamos 

fundamentalmente nosso país (tradução minha). 
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elementos das origens religiosas puritanas e seu compromisso obstinado com as virtudes 

morais. O amor e serviço cristão e o sentido de missão e devoção patriótica também foram 

traços acionados neste voluntariado proposto por Kennedy. Mais recentemente Molly 

Geidel (2015) também apontou para as dimensões raciais e de gênero do Corpo da Paz, 

enfatizando a exaltação de um heroísmo modernizador que se constituiu enquanto 

exercício de violência e poder dos EUA. Modos de vida tradicionais foram desafiados a 

se integrarem ao modelo estadunidense, na verdade, um chamamento à integração ao 

capitalismo global.  

Como quero fazer notar, será possível encontrar no TFA diversos aspectos de 

continuidade com este imaginário acionado pelo Corpo da Paz, especialmente seu caráter 

salvacionista e civilizador. Este não foi um privilégio do TFA, obviamente. Grande parte 

dos movimentos sociais, mesmos o dos direitos civis, a partir de fins dos anos 1960, nos 

EUA, foram modulados pela noção do heroísmo liberal modernizador (GEIDEL, 2015). 

A conexão entre as décadas anteriores, da efervescência da luta por igualdade, ia sendo 

assentada em certo compromisso ético e moral com as questões sociais. Koop (2003, p. 

xii) e seu movimento acreditavam dar seguimento a este legado: “Through Teach For 

America, my generation is insisting upon educational opportunity for all Americans. To 

us, this is a civil rights issue”53. As noções e nexos causais estabelecidos por ela e sua 

visão de um corpo nacional de professores estiveram em diálogo com este conjunto de 

elementos da cultura política e tradição americana. Junto a isto, sua origem de classe e de 

raça, (assim como a daqueles que a ela se juntaram nesta missão) ajudam a compreender 

as soluções do TFA para as escolas desassistidas dos EUA.  

Ainda sobre o credo do TFA, originado das ideias de sua fundadora, é possível 

destacar também a formação de Wendy Koop, uma graduação na área de relações 

públicas e internacionais, não ligada às discussões educacionais. Como uma personagem 

externa ao campo educacional e aos consensos ali vigentes, distante academicamente das 

faculdades de educação e em grande medida confrontando o trabalho desenvolvido por 

estes profissionais, suas soluções heterodoxas causaram enorme reboliço. Além do 

modelo de professores temporários, sua proposta de formação rápida previa que estes 

jovens recrutados passariam por um treinamento de cerca de cinco semanas (um curso de 

verão) antes de assumirem suas turmas nas escolas para os quais foram designados. Um 

                                                           
53 Em português: Através do Teach For America, a minha geração insiste em oportunidades educacionais 

para todos os americanos. Para nós, esta é uma questão de direitos civis (tradução minha). 
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acinte para aquelas instituições tradicionais de formação que investiam anos na 

preparação dos docentes. O lugar do qual falava Koop simplesmente não admitia tal 

argumentação: “We were talking about recruiting the most talented graduates in the 

country to teach. Where was the conflict?”54 (KOOP, 2003, p. 20). 

O TFA cedo compreendeu e trabalhou para administrar os inúmeros conflitos que 

suas proposições sobre a educação, sobre o professor e sobre a reforma educacional 

desencadeariam. Ao longo dessa história que começava a ser construída, questionamentos 

à organização seriam recorrentes. Mas, suas premissas fundamentais permaneceriam 

constantes. O recrutamento dos melhores formandos oportunizaria às escolas de mais 

baixo rendimento a chance de ter uma educação excelente, reafirmavam. Seu corpo de 

professores, importante destacar, em nenhum momento foi pensado como uma massa de 

trabalhadores ordinária disponível no mercado. Pelo menos idealmente, não se tratava de 

pessoas comuns cujas oportunidades mais restritas as levariam a aceitar uma vaga 

temporária de professor. A perspectiva era de que com este modelo de seleção dos “mais 

brilhantes” seria possível revestir à docência de “an aura of selectivity, service, and 

status”55 (KOOP, 1992, p. 56). Assim, desde o primeiro processo de recrutamento surgiu 

a preocupação em construir uma base ampla de candidaturas e uma rigorosa triagem, com 

questionários com perguntas consideradas sofisticadas e intelectualmente desafiadoras. 

Fica claro que a construção de uma imagem, ou de um certo tipo de impressão sobre a 

organização era o que mais importava naquele momento, uma mensagem de rompimento 

com a ideia padrão do que seria um professor estava em jogo, e a forma como isto era 

noticiado ganhava enorme relevância estratégica. Koop (2003, p. 34, grifo meu) 

destacava: “our goal was to appear selective. We needed to counteract teaching's image 

as a "soft" and downwardly mobile career”56. 

Assim, a atratividade da docência era uma das grandes fraturas que o Teach For 

America se propunha a calcificar, sendo a excelência apresentada tanto como o fim a ser 

atingido nas escolas como o meio pelo qual se chegaria lá. Logo no primeiro processo 

seletivo duas mil e quinhentas candidaturas virariam apenas quinhentos corp members, 

os professores temporários do TFA. A tônica dos anos subsequentes seguiria a mesma 

                                                           
54 Em português: Estávamos falando sobre recrutar os graduados mais talentosos do país para ensinar. Onde 

estava o conflito? (tradução minha). 
55 Em português: uma aura de seletividade, serviço e status (tradução minha). 
56 Em português: nosso objetivo era parecermos seletivos. Precisávamos neutralizar a imagem do ensino 

como ‘fácil’ e de carreira de baixa mobilidade (tradução minha). 



90 

 

dinâmica, mas com aumento substancial dos inscritos em proporção aos aprovados. A 

mensagem era clara, deveria ser um grupo especial, de professores de elite, “Teach For 

America was clearly not something for the intellectually meek”57 (KOOP, 2003, p. 35). A 

segunda parte, a missão, a da democratização da excelência, ambiguamente, só poderia 

ser conquistada pela exclusão, pela diferenciação entre brilhantismo e mediocridade. A 

transformação social - difícil não entender de outra forma - seria conquistada à medida 

que os mais capazes elevassem as condições dos desassistidos. Mas, neste interstício, a 

engrenagem que sustentaria dita mudança era notoriamente fiada na desigualdade. Os 

limites da inovação ideacional da excelência para todos, que parecia pacificar duas 

demandas sociais ascendentes, exigiria outros elementos estratégicos para, nos termos de 

Jessop (2002), cumprir a tarefa neoliberal de deslocar ou atrasar contradições e conflitos.  

A resposta ao chamado de Koop foi positiva. Um grande número de egressos de 

destacadas universidades ia respondendo ao apelo de contribuir com a nação assistindo 

às crianças de escolas precárias. Certamente o paralelismo criado entre o movimento do 

Corpo da Paz e o TFA acionou elementos importantes da cultura de propósito daquela 

primeira experiência e capturou jovens com sensibilidade aflorada para fazer a diferença. 

O famoso discurso de posse do presidente Kennedy em que convocava o povo americano 

a “ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country”58 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1961, s/p.) era indiretamente acionado pelo TFA 

em cartas-convite de recrutamento espalhadas pelos campi universitários em que 

afirmava que os “today's students are as willing as ever to ‘give something back’ to 

America”59 (KOOP, 2003, p. 30). Esta noção de voluntariado, serviço público e missão, 

que foi se constituindo enquanto elemento identitário do TFA, terá sérias implicações 

para os que encaram o exercício do magistério a partir da perspectiva da 

profissionalização, fortalecimento da carreira e defesa de um campo específico de 

conhecimento relacionado à educação.  

Por que o trabalho dos jovens recrutados pelo TFA é considerado uma missão 

especial, um serviço ou ato de doação, enquanto há profissionais comprometidos a 

realizarem a mesma tarefa e nos mesmos locais de atuação, mas que não são considerados 

                                                           
57 Em português: Teach for America não era claramente algo para os intelectualmente modestos” (tradução 

minha). 
58 Em português: não pergunte o que seu país pode fazer por você-pergunte o que você pode fazer pelo seu 

país (tradução minha). 
59 Em português: os alunos de hoje estão tão dispostos como sempre a ‘dar algo de volta’ para a América 

(tradução minha). 
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voluntários, apenas empregados? Como explica Maier (2012), o modelo criado pelo TFA 

premia os que entram nas salas de aula via organização com o status de altruísmo e 

bondade. Além disto, cria o sentimento de pertencimento a um grupo seleto, cuja 

credencial valiosa foi respaldada por um processo rigoroso, em que só os melhores 

supostamente chegam ao fim.  Foi exatamente assim que Koop e os fundadores do TFA 

planejaram, uma ação proativa para criar a mencionada aura de seletividade e status em 

torno da docência. A história demonstrou o sucesso deste desenho nos anos subsequentes: 

a organização se tornou um dos mais cobiçados empregos para recém-formados nos 

EUA60.  

Como demonstra Labaree (2010), do ponto de vista dos recrutados, há um círculo 

virtuoso ao conquistar uma vaga neste clube seleto: fazer o bem e “se dar bem”. Ora, além 

do sentido de missão e de transformação da nação, descortinavam-se as possibilidades de 

encaminhamento profissional direto, através dos parceiros corporativos do programa, ou 

realocação em variadas áreas, pela própria valorização e peso da credencial de ser um 

egresso da organização. Passar dois anos em sala de aula começava a ser admitido como 

um belo investimento pessoal e profissional e ao mesmo tempo uma ação social exemplar. 

Entretanto, o êxito em tornar a docência atrativa, concorrida e valorizada, como muitos 

críticos apontariam, tinha limites claros, já que só se aplicava ao modelo seletivo e restrito 

(na quantidade e no tempo) do TFA. 

Para essa estrutura proposta pelo Teach For America funcionar, outro componente 

foi fundamental: a rede de apoio no mundo empresarial e filantrópico que Wendy Koop 

conseguiu mobilizar. Certamente a organização só pôde ser viabilizada pela forte adesão 

do setor corporativo. Empresas de variados ramos, desde bancos e conglomerados 

financeiros a grupos do setor de tecnologia e fundações até hoje fazem parte da coluna 

vertebral do programa e se constituíram numa poderosa rede de sustentação da iniciativa 

(RECKHOW; SNYDER, 2014; SCOTT; TRUJILLO; RIVERA, 2016). Nesta teia, uma 

virtuosa parceria com veículos de comunicação e a mídia em geral também contribuiu 

para a construção de uma visão positiva da organização, por vezes obliterando vozes 

dissonantes e problemas relacionados à sua operação (GAUTREAUX, 2015) ou, em 

outras palavras, fazendo disseminar o “espetáculo político” das narrativas de sucesso da 

                                                           
60 O TFA figura geralmente em pesquisas com formandos sobre as organizações empregadoras mais 

atrativas. Em 2014, por exemplo, esteve entre as oito mais lembradas, dividindo a lista com organizações 

como Google Inc, Walt Disney e Nações Unidas. Cf. <https://universumglobal.com/rankings/united-states-

of-america/student/2015/humanities-liberal-arts-education/> Acesso em 10 abr. 2018. 
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organização enquanto camuflava suas implicações ético-políticas (KAVANAGH; 

DUNN, 2013, p. 50).  

Essa rede empresarial e midiática esteve com o TFA desde seu nascimento, 

apontando para a organicidade de tal relação. Em 1990, apenas um ano e meio depois dos 

seus primeiros passos e articulações para angariar apoio, Koop já tinha conquistado dois 

milhões e quinhentos mil dólares em doações de empresários, valor previsto para 

desenvolver o programa por um ano. Neste pequeno intervalo de tempo uma recém-

graduada sem nenhuma experiência no campo educacional (ou mesmo em qualquer 

atividade profissional fora da universidade) ia sendo acolhida por grandes executivos e 

via sua ideia ganhando corpo. Da Morgan Stanley, empresa global do setor financeiro 

veio a cessão de salas de escritório em Manhattan que seriam usadas como primeira sede 

do TFA. Da Hertz, companhia de aluguel de veículos, um pequeno incentivo através do 

empréstimo de carros para que a incipiente equipe se deslocasse no recrutamento pelos 

campi do país. A administradora de cartões American Express ofereceu uma modesta 

linha de crédito que ajudou nas passagens aéreas. Doadores diretos como Mobil, Union 

Carbide, Young & Rubicam e empresários e filantropos como o bilionário Henry Ross 

Perot deram um voto de confiança e sustentaram o primeiro ano de operação do Teach 

For America. Além disto, por indicação de vários empresários a Fortune Maganize, uma 

das maiores revistas de negócio do país procurou Koop para uma entrevista (KOOP, 

2003).  

Por mais que o futuro da organização fosse incerto e se tratasse de um plano 

ousado demais, a proposta estava conseguindo mobilizar o mundo dos negócios. Como 

vai ficando evidente, de alguma forma, aquela década havia sido preparada para o 

surgimento de uma iniciativa como o TFA e Wendy Koop entendeu isto perfeitamente: 

Part of the answer, I think, was timing. The failures of our public education 

system had begun to receive national attention. Blue-ribbon commissions were 

reporting on the extent of the problem, and companies were just beginning to 

search for education reform initiatives they could support. But they hadn't been 

searching long enough to latch onto a different big idea61 (KOOP, 2003, p. 

43). 

Mas o apoio empresarial não ocorreu sem dificuldades para consolidação do 

desenho do programa. Inúmeros reveses na gestão e nos planos de expansão fizeram parte 

                                                           
61 Em português: Parte da resposta, eu acho, é de que era o momento. As falhas do nosso sistema público 

de educação começaram a receber atenção nacional. Comissões de especialistas estavam relatando a 

extensão do problema, e as empresas estavam apenas começando a procurar iniciativas de reforma 

educacional que pudessem apoiar. Mas eles não estavam procurando há tempo suficiente para se agarrar a 

uma grande e diferente ideia (tradução minha). 
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do nascedouro do TFA. Embora as corporações tenham socorrido a organização em 

momentos críticos, tanto com conselhos estratégicos quanto com financiamento direto, 

os primeiros anos foram de luta constante em busca de patrocínio. Neste sentido, o 

programa também dependeu recorrentemente de verbas públicas federais para seu 

funcionamento. Por exemplo, às vésperas de receber seus quinhentos recrutados para seu 

curso de verão em 1995, os líderes do TFA aguardaram até o último minuto uma resposta 

quanto à renovação de sua verba através de uma rubrica federal - que foi confirmada no 

limite de tempo. Koop (2003, p. 119) destacou que se a confirmação não viesse teriam 

que enviar notícia de emergência “to corps members that the institute had been canceled 

because of lack of funds”62. Tais intempéries na busca por apoio governamental não se 

prolongariam por muito tempo. Em anos posteriores o TFA se tornou um dos parceiros 

educacionais mais proeminentes e reconhecidos do governo federal, tendo recebido 

manifestações de apoio tanto em mandatos republicanos quanto democratas. 

Temos, portanto, a visão de um jovem e revigorante corpo de professores em 

âmbito nacional alinhado com os valores mais caros ao empresariado, que mobilizava 

fundações e filantropos e ia conquistando também o poder público com seu forte apelo 

em favor das crianças em desvantagens educacionais pelo país. Mas a questão 

permanecia: esta incidência de curta duração (apenas dois anos) e de escopo limitado 

(poucos professores do TFA proporcionalmente ao número total de docentes) poderia de 

fato gerar um impacto estruturante? A centelha da reforma educacional poderia realmente 

ser originada de um modelo tão seletivo, que dependia necessariamente de muitos 

candidatos, mas que, nem que fosse para aparentar seletividade, precisaria excluir a 

maioria? Definitivamente, a demanda por professores em todo o sistema público de 

educação com seus números vultuosos estava longe de ser um objetivo palpável para o 

modelo de excelência do TFA. Adaptações discursivas foram moduladas à medida que 

os primeiros anos iam passando. Primeiramente os agentes do TFA trabalhariam com a 

justificativa de atender aos distritos e escolas que possuíam carência de professores, algo 

não incomum de tempos em tempos nos EUA: “I'm going to create a national teacher 

corps that will recruit 500 outstanding college seniors to commit two years to teach in 

                                                           
62 Em português: aos integrantes da organização que o instituto tinha sido cancelado por falta de fundos 

(tradução minha). 
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urban and rural public schools that have teacher shortages”63, dizia Koop (1992, p. 56 e 

57). A narrativa do TFA desta fase não ousava afirmar que os professores temporários da 

organização eram melhores que professores experientes já atuantes no sistema. Sua 

energia estava centrada na defesa de seus talentosos recém-formados como alternativa à 

carência de professores.  

Entretanto, o crescimento da organização foi acompanhado de uma nova tomada 

de posição, com encomenda de estudos que procurariam demonstrar a superioridade do 

programa frente aos professores padrão: “Teach For America teachers do as well as or 

better than those from traditional preparation routes”64 (KOOP, 2008, p. 735). Tal 

posicionamento era necessário principalmente porque a organização começava a adentrar 

localidades em que a carência de professores não era uma questão - não se tratava, 

portanto, de ocupar vagas ociosas, mas disputar o espaço da docência com outros perfis 

formativos. Ainda assim, a expansão do programa estava limitada pelo seu modelo elitista 

e temporário, que dificilmente seria uma resposta abrangente para a reforma educacional 

do país. As críticas de que os jovens talentos recrutados pelo TFA abandonavam as 

escolas após dois anos depunha contra a visão transformativa de longo prazo do programa 

(DARLING-HAMMOND, 1994). Por este motivo um último componente ideacional 

seria introduzido na teoria da transformação do TFA, primeiro mais discretamente ainda 

na década de 1990 e, definitivamente, nos anos 2000: a formação de líderes 

(SCHNEIDER, 2011). 

O programa de formação alternativa de professores cujo foco central era a 

elevação do rendimento dos alunos a partir do talento trazido por jovens brilhantes passa 

a dividir atenção com a noção de que os líderes necessários à transformação da educação 

estavam sendo forjados justamente a partir desta experiência única nas salas de aula. O 

TFA passou a defender que as habilidades e aptidões forjadas no ensino guardavam 

semelhanças com as competências necessárias a um genuíno líder corporativo (KOOP, 

2008, 2011). Assim, após os dois anos, uma espécie de programa de trainee, os egressos 

da organização estariam prontos a ocupar postos de comando em variadas áreas 

estratégicas à reforma da educação, como a gestão pública, direção de escolas, conselhos 

                                                           
63 Em português: Vou criar um corpo nacional de professores que recrutará 500 formandos de universidades 

para se comprometerem a lecionar por dois anos em escolas públicas urbanas e rurais que possuem escassez 

de professores (tradução minha). 
64 Em português: Os professores do Teach for America fazem tão bem como ou melhor do que aqueles de 

caminhos tradicionais de preparação (tradução minha). 
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distritais ou cargos em secretarias de educação. Ainda que não fossem reintroduzidos 

diretamente em vagas ligadas à área, seriam líderes compromissados por onde estivessem, 

carregando o legado da reforma em variadas atividades profissionais. O ciclo de mudança 

estava completo e discursivamente as salas de aula se tornavam apenas o ponto de partida 

de uma perspectiva de longo prazo. Seria difícil refutar a ideia de um movimento em que 

profissionais de todos os campos, após uma intensiva experiência nas escolas mais 

necessitadas, tornavam-se líderes comprometidos com a mudança da educação, por onde 

quer que fossem (FOOTE, 2008). 

Formar líderes foi uma resposta inventiva muito revigorante para o TFA. Os 

resultados em sala de aula já não eram a “bala de prata” da organização. À medida que os 

egressos do programa iam ocupando postos de destaque na política e no setor privado, a 

narrativa de que a organização cumpria sua missão era fortalecida. A resiliência e 

treinamento recebido pelos agentes da organização constituíam-se em valores 

importantes para o empresariado, que garantia a reabsorção de muitos destes quadros no 

mercado de trabalho. A atratividade da docência, promessa da jovem Koop no início do 

TFA, foi atingida por caminhos no mínimo heterodoxos. Uma atratividade seletiva e 

efêmera, mas que elevou o programa a um alto nível de reconhecimento. O núcleo 

identitário do Teach For America estava, pois, formado, ainda que, como uma 

organização estratégica, viesse a promover inúmeras adaptações discursivas ao longo do 

tempo. 

 

3.2 Teach For America e a Neoliberalização 

Agora que trabalhei contextualmente o surgimento do que considero os principais 

elementos ideacionais do Teach For America, uma questão fundamental aos objetivos 

dessa tese é compreender mais profundamente as interligações entre este conjunto de 

supostos e os processos de neoliberalização em curso no campo educacional. Afinal, em 

que medida o desenho do programa, seu modelo de professor ou sua teoria da 

transformação são articulados para estabelecer ou expandir a disciplina de mercado? As 

narrativas e a retórica da organização consubstanciam-se em iniciativas concretas de 

mudanças na relação entre o público e o privado? Seu movimento pela reforma pode ser 

entendido enquanto novo experimento regulatório que produz mudanças sistêmicas na 

governança do segmento da educação?  
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Para responder à tais questões venho considerando fundamental situar o Teach 

For America no quadro mais abrangente do movimento reformador arquitetado a partir 

de fins da década de 1970 e anos 1980 nos EUA. Como procurei demonstrar, de muitas 

maneiras o TFA dialogou com um conjunto de ideias fartamente debatidas neste período 

e foi influenciado pela percepção nacionalmente difundida de que o sistema público de 

educação estava falido. Também fez parte do universo de crenças fundamentais da 

organização a ideia de que os problemas educacionais deveriam ser respondidos nas 

circunscrições das próprias escolas e das salas de aula, ou seja, eram problemas 

relacionados ao rigor acadêmico, às boas práticas, à gestão administrativa e disciplinar, e 

à burocracia envolvida. Ainda que não se desconsiderasse completamente aspectos 

externos ao ambiente escolar, a palavra de ordem era obstinadamente perseguir o sucesso 

naquilo que, de fato, caberia a uma instituição educacional: atingir as metas de 

aprendizagem previstas para cada nível de ensino. Por outro lado, enquanto ainda 

formatava sua teoria da transformação, um novo elemento de resposta sistêmica foi 

adicionado ao corpo ideacional do TFA. Para os desafios sociais mais complexos, a 

organização apontava para o futuro, para seus líderes “working at every level of our school 

systems, working outside the system to address the socioeconomic factors that contribute 

so significantly to the problem”65 (KOOP, 2008, p. 735). Desta forma, os objetivos de 

longo prazo da organização se estruturariam no fornecimento de líderes, provados e 

aprovados nas salas de aula, para cumprir com toda sorte de transformação social, 

especialmente os marcos de uma profunda reforma educacional. 

Desta feita, imagino a atuação do TFA a partir de duas frentes analíticas, tal qual 

o modo como o TFA se estruturou para estabelecer sua influência e relevância no campo 

educativo. À semelhança do mito da fronteira, que serve de base para um substancial 

conjunto de crenças nos movimentos sociais dos EUA, e que considero terem sido 

acionados ideacionalmente pelo Teach For America, me utilizo desta metáfora para 

considerar duas zonas de desbravamento idealizadas, ou seja, duas dimensões fronteiriças 

a serem conquistadas rumo à transformação das desigualdades educacionais. A primeira 

versa sobre os referidos objetivos urgentes e de curto prazo centrados na realização de 

melhorias acadêmicas nas salas de aula e na construção de um professor de novo tipo. A 

                                                           
65 Em português: trabalhando em todos os níveis de nossos sistemas escolares, trabalhando fora do sistema 

para abordar os fatores socioeconômicos que contribuem tão significativamente para o problema (tradução 

minha). 
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segunda fronteira liga-se ao potencial transformativo sistêmico, na crença de uma 

mudança liderada pelos egressos da organização em variadas áreas de influência. 

Argumentarei que, é na relação complexa entre tais dimensões que vem sendo forjada 

uma organização chave para a neoliberalização educacional naquele país.   

 

3.2.1 A primeira fronteira: o professor de novo tipo e as salas de aula da América 

Como frisei, a fixação nos elementos internos da instituição escolar estabeleceu-

se como primeira e fundante prioridade do TFA. Era este o trabalho diário da organização, 

atuar nas salas de aula ao redor do país, principalmente naquelas consideradas as mais 

precárias. Em alguma medida, a prioridade em responder ao baixo desempenho 

acadêmico das escolas públicas relacionava-se, como já venho apontando, às 

transformações experimentadas pelo movimento de luta por justiça social. No campo 

educacional, o alargamento das bases do sistema e a chegada cada vez maior e mais 

diversificada de alunos nas instituições escolares, ocorrida ao longo das décadas 

anteriores, exigia uma nova tomada de posição.  

A educação pública dos EUA é fruto de uma série de frentes de atuação que foram 

paulatinamente conquistadas nos estados a partir da primeira metade do século XIX. 

Liberais e trabalhadores encamparam, contra conservadores e religiosos, algumas noções 

fundamentais aos sistemas públicos de ensino como a gratuidade universal via fundos 

públicos e a inspeção e controle do Estado sobre seu funcionamento. Houve um gradual 

deslocamento na ideia das escolas como instituições de caridade para a perspectiva de um 

serviço público para todos. Em 1850 a escola primária pública era consolidada e ao fim 

daquele século 72,4% da população de cinco a dezoito anos estava matriculada em escolas 

primárias ou secundárias. Em 1940 este número chegava a 85,3% (LUZURIAGA, 1959). 

O modelo estadunidense contrastava com o sistema dual de origem europeia, em 

que havia uma divisão determinada pelas origens sociais ou de classe dos alunos 

(LUZURIAGA, 1959). Ainda assim, à medida que a expansão das matrículas no ensino 

secundário ocorria, e perfis de imigrantes e trabalhadores ingressavam no sistema, a 

noção de uma mesma escola para todos foi questionada nos currículos estatuais 

(KRAWCZYK, 2018). A aparente democratização das oportunidades, que iria da 

educação infantil à universidade, não escondia uma política oficial de segregação racial e 

educacional de muitos estados americanos até a década de 1950. Na tentativa de conciliar 

duas ideias contraditórias emergia, principalmente nos estados do sul, a defesa da doutrina 
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“separate but equal”66 (BEITTEL, 1951), no qual se assumia o direito dos negros à 

educação, mas se reproduzia a política de segregação que fortalecia o status da 

superioridade racial branca. Tratava-se precisamente de um “device to keep the Negro in 

an inferior position”67 (BEITTEL, 1951, p. 141). 

Portanto, a escola pública, aquela que não criaria requisitos de entrada em seu 

sistema e não seria fundada em critérios seletivos e de rendimento em seu ingresso, tornar-

se-ia a porta de entrada da democratização da educação, mas não sem abraçar também 

toda sorte de dilemas inerentes a este processo, como a questão racial. Nos EUA as 

“comprehensive high schools”, as grandes escolas públicas estaduais, tornaram-se um 

símbolo da base da pirâmide educacional. Ao longo do século XX tais instituições foram 

aumentando de tamanho, baseando-se em testes de inteligência, agrupamento de alunos 

por habilidades, monitoramento e ensino vocacional, aproximando seu desenho ao de 

“industrial plants”, ou plantas industriais, à semelhança dos modelos organizacionais 

mais valorizados pelos administradores do norte do país (REESE, 2010, p. 152).  

Como destaca Berliner (2018), nesse contexto de preponderância do sistema 

público de educação, as escolas privadas e religiosas, embora tenham coexistido, 

mantiveram um papel secundário, sendo responsáveis por apenas 10% das matrículas 

durante muitos anos. Foi justamente como efeito do fim oficial da segregação educacional 

que as escolas privadas ganharam novo ímpeto, tendo construído a possibilidade de 

manterem-se, pela cobrança de taxas, apenas com alunos brancos. O lugar das minorias 

permaneceu sendo a escola pública (BERLINER, 2018).  

O legado da escravidão, do racismo e da segregação racial foram, portanto, 

elementos constituintes do sistema educacional público dos EUA. Diante desta aviltante 

realidade, uma crítica especializada firmou certo consenso de que “black children in the 

South received educations inferior to their white counterparts during the segregation 

era”68 (MARGO, 1985, p. 1). Com efeito, outro tipo de dualidade sistêmica foi 

estabelecido, a do chamado “achievement gap”69, a distância persistente entre os 

resultados acadêmicos de alunos brancos e daqueles oriundos de minorias raciais. Como 

apontam estudos mais recentes, esta lacuna tem se mantido constante até os dias de hoje 

                                                           
66 Em português: separado, mas igual (tradução minha). 
67 Em português: dispositivo para manter o negro em uma posição inferior (tradução minha). 
68 Em português: crianças negras no Sul receberam educação inferior à de seus pares brancos durante a era 

da segregação (tradução minha). 
69 Em português: lacuna de realização (tradução minha). 
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e, embora as instituições educacionais tenham seu papel neste processo, há elementos 

históricos e externos ao ambiente escolar que afetam a trajetória dos alunos, como o 

próprio histórico acadêmico de seus familiares (MARGO, 1985) e variadas condições 

estruturais que vão desde possuir uma casa com condições propícias à concentração e ao 

estudo, ter oportunidades culturais extraclasse ou mesmo não possuir acesso à saúde 

preventiva (ROTHSTEIN, 2015).  

A segregação educacional e a lacuna no rendimento dos alunos também se ligam 

à própria demografia dos bairros em que se situam e ao histórico das políticas 

habitacionais que excluíam os negros de regiões ocupadas por brancos (BERLINER, 

2018). O peso de viver em uma vizinhança de alta pobreza por variadas gerações, 

acrescenta mais um obstáculo à tarefa de diminuir a desigualdade educacional, alguns 

dirão, inclusive que “it is not possible to desegregate schools without desegregating both 

low-income and afluente neighborhoods”70 (ROTHSTEIN, 2015, p. 21). 

A tarefa do TFA, ou o foco de suas atenções, está precipuamente relacionada a 

este histórico de constituição do sistema educacional dos EUA e aos efeitos e fraturas 

profundas infligidos pela segregação racial, desigualdade econômica e social, que 

inevitavelmente desaguaram nas escolas. O terreno natural de atuação do programa, que 

elegeu o “gap” no rendimento como principal oponente, tornou-se justamente os bairros 

e vizinhanças sujeitos a uma contínua segregação extraoficial. Como anunciava a 

organização, o sucesso ou o fracasso dos estudantes estava sendo definido por sua origem 

social e territorial e isto não deveria continuar. 

Ao reconhecer esse dilema do sistema educacional enquanto um problema da 

desigualdade, que minava as bases da democracia americana e das oportunidades iguais 

para todos, o TFA dava um importante avanço discursivo em relação às disposições 

meramente restaurativas encontradas em discursos conservadores. Estes últimos por 

vezes ligavam-se ao saudosismo imagético de uma ordem anterior, cujos padrões eram 

mais rigorosos e o alunado (menos diverso e mais homogêneo racial e socialmente) 

melhor instruído para responder academicamente, num sistema baseado na exceção. A 

preocupação com a desigualdade tornava-se o coração de um movimento por justiça 

social via educação.  

                                                           
70 Em português: não é possível dessegregar escolas sem dessegregar os bairros de baixa renda e os bairros 

abastados (tradução minha). 
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Entretanto, o que poderia significar uma crítica mais ampla aos determinantes 

estruturais da desigualdade foi transmutado, provocando um deslocamento para outros 

termos, no que considero parte da criatividade neoliberal aplicada ao campo educacional. 

Se estressada, a proposta do TFA permite dizer que é possível enfrentar a desigualdade 

educacional utilizando um sistema de recrutamento e seleção fiado justamente na 

seletividade e desigualdade. Para dar conta de alcançar seus objetivos acadêmicos, em 

sua busca implacável, o TFA passou a rejeitar qualquer argumentação que constrangesse 

ou atrapalhasse o atingimento destas metas. As menções às condições externas ao trabalho 

das escolas tornaram-se assuntos menores, principalmente se comparados ao seu foco 

verdadeiramente obstinado de explorar ao limite a relação potencial entre professor-

aluno, a partir da aplicação de instrumentos gerenciais de controle. Ao fim e ao cabo, o 

chamado da organização para enfrentar a desigualdade entre crianças negras e brancas, 

pobres e ricas, é um ambíguo convite ao esquecimento, pelo menos temporário, das raízes 

e bases da injustiça social. Para empreender um esforço ambicioso e individual de 

transformação, de altas expectativas, não poderia haver desculpas. 

Isso implicaria em trabalho duro e incansável, metas ousadas, projetando altos 

padrões para em seguida atingi-los, mensurar o avanço no caminho das metas propostas 

e fazer o que ninguém ainda pensou que deveria ser feito. Inovar. Investir mais tempo do 

que aquele previsto oficialmente, ou transformar o tempo pela produtividade, envolver-

se pessoalmente com a causa, de modo que todas as suas ações, inclusive na sua vida 

privada, girem em torno desta obstinação. No professor líder é personificada a solução 

inventiva pela qual todos poderão ter uma educação excelente. É ele capaz de atacar a 

desigualdade possibilitando aos alunos de regiões pobres o mesmo nível de desempenho 

acadêmico que qualquer estudante de áreas privilegiadas:    

[…] the teachers know they need to maximize every moment. So they choose 

their instructional strategies purposefully. They take pains to individualize 

instruction, to ensure that all of their students from the lowest performing to 

the highest-performing are learning, to ensure that their students truly 

understand the concepts they are trying to teach.  

These teachers do whatever it takes to reach their academic goals. When they 

find that there isn't enough time in the day, they figure out how to lengthen it, 

by getting the students to come early or stay late or attend school on Saturdays 

or during the summer. When they discover that health issues or family 

problems are holding their students back, they find social services that can 

help. When they discover that students don't complete their homework because 

they can't find people to help them get over tricky spots, they insist the students 

call them at home for help71 (KOOP, 2003, p. 167).  

                                                           
71 Em português: Os professores sabem que precisam maximizar cada momento. Então eles escolhem suas 

estratégias de instrução intencionalmente. Eles se esforçam para individualizar a instrução, para garantir 
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Ainda que se fale eventualmente em trabalho em equipe, é no âmbito das 

individualidades que se opera a grande transformação. Diante da exploração exaustiva, 

não sem sofrimento, de todos os recursos à disposição deste professor, é possível se 

atingir os objetivos. Na verdade, a crença gira em torno de que tudo é atingível a partir 

deste trabalho árduo. Como consubstanciação do que já apontavam relatórios como o 

NAR e o movimento reformador mais amplamente nos anos 1980, o Teach For America 

fez do docente o lócus do problema educacional e, não à toa, propõe um professor de 

novo tipo, o professor líder, como resposta a este desafio. Este chamamento 

individualizante é paradigmático, pois, ao mesmo tempo em que não abandona a questão 

ascendente da desigualdade, oblitera ou desloca as questões seminais nas relações sociais 

que alimentam tal disparidade (BROOKS; GREENE, 2013). A válvula de escape destas 

contradições passa a ser uma solução da própria dominância neoliberal, com elementos 

que facilmente se enquadrariam no que Bourdieu (1998b) denominou, e aqui já 

mencionei, de consequências ou efeitos neoliberais, como o sofrimento, individualização, 

estresse e insegurança. A realização ou a maximização (para supostamente atenuar as 

desigualdades) só poderão ser atingidos pela precarização ou esgotamento dos recursos 

humanos até seu limite.  

  Esta mensagem não se circunscreve ao professor, embora o TFA o tenha elegido 

como elemento estratégico da mudança educacional. A crença no trabalho duro e 

obstinado é mais ampla e guia desde a estruturação das salas de aula à cultura institucional 

da organização. A força desta perspectiva, portanto, é aplicada tanto aos meios – 

organização, estrutura administrativa, pessoal, hierarquias – quanto aos fins – a prática 

pedagógica e os estímulos dirigidos aos alunos. Há um profundo compromisso com o 

caráter formativo desta empreitada. É uma mensagem abrangente, uma cultura que busca 

resultados e espera que o trabalho obstinado afete as disposições individuais de 

colaboradores, alunos e parceiros. Neste sentido, cumpre o que diversos autores têm 

identificado como processos de subjetivação, em que a grade econômica é introjetada nos 

                                                           
que todos os seus alunos, do menor desempenho até o melhor desempenho, estejam aprendendo, para 

garantir que seus alunos realmente entendam os conceitos que estão tentando ensinar. 

Esses professores fazem o que for preciso para alcançar seus objetivos acadêmicos. Quando eles realizam 

que não há tempo suficiente no dia, eles dão um jeito de alongá-lo, fazendo com que os alunos cheguem 

cedo ou fiquem até tarde ou frequentem a escola aos sábados ou durante o verão. Quando descobrem que 

problemas de saúde ou familiares estão atrasando seus alunos, eles encontram serviços sociais que podem 

ajudar. Quando eles percebem que os alunos não completam sua lição de casa porque eles não conseguem 

encontrar pessoas para ajudá-los a superar pontos difíceis, eles insistem que os alunos liguem para eles em 

casa para obter ajuda (tradução minha). 
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indivíduos afetando suas disposições e comportamentos, numa espécie de constituição de 

indivíduos empresa, autorrealizadores, sustentadores de seu próprio sucesso ou fracasso 

(FOUCAULT, 2008; DARDOT; LAVAL, 2016). O chamado a esta “existence of 

calculation”72 (BALL; 2003, p. 223) é uma das faces da neoliberalização no campo 

educacional que não pode ser ignorada, já que em grande medida tem o poder de 

ressignificar o próprio sentido do que seja a educação, a escolarização, o professor etc. 

 Um exemplo desta cultura educacional e do seu potencial de mobilidade é a 

quantidade de novas iniciativas que se inspiram no próprio modelo do TFA para 

empreender socialmente. A rede de egressos do programa tem sido afetada pela busca 

implacável do sucesso no rendimento acadêmico. Como demonstra Kretchmar (2014), o 

movimento das escolas charter serve de porta de entrada para inserção de experiências 

educacionais destes profissionais que iniciaram na profissão através do Teach For 

America. Inclusive, várias redes deste tipo de escolas, enfatiza o autor, foram criadas por 

egressos da organização. O caso mais proeminente é o do Knowledge is Power Program 

(K.I.P.P.) a maior rede deste tipo nos EUA. O estudo de Kretchmar apontou, com dados 

de 2011 e 2012, que cinquenta por cento dos gestores escolares e trinta e três por cento 

da equipe da KIPP eram de profissionais oriundos do TFA. Segundo Kretchmar (2014, p. 

3), a ideia disseminada pela organização de uma “busca implacável”, bem aos moldes do 

que tenho destacado como empresa de si próprio, conformou as concepções dos 

participantes do TFA, que chegaram na gestão dessas unidades escolares.  

A ascensão das charters foi acompanhada, desde a rede KIPP, pelo movimento 

informalmente conhecido como “no excuses”73 nas escolas. A ideia por trás do termo 

“sem desculpas” tem a ver com a concepção de educação defendida pela rede. Parte da 

premissa, já presente no TFA, de que qualquer educando pode atingir padrões elevados 

de rendimento acadêmico, independentemente do contexto externo ao seu ambiente de 

aprendizado. A noção de que não existem atalhos para o sucesso transforma a experiência 

escolar em uma rotina radical em busca de realizações. Segundo Lack (2009) são 

características básicas de uma escola nestes moldes o rigor disciplinar, altas expectativas 

de desempenho, uma carga horária de estudos substancialmente maior do que a 

comparada à outras escolas públicas (até 62% a mais de tempo de aula), foco nos 

resultados de processos seletivos para as universidades e políticas de responsabilização 

                                                           
72 Em português: existência orientada pelo cálculo (tradução minha). 
73 Em português: sem desculpas (tradução minha). 
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de professores com salários vinculados ao rendimento dos alunos. Para este autor, os 

princípios e práticas desta tendência são eminentemente capitalistas e militaristas, 

escondem as contradições e desigualdades sociais em torno da falsa ideia de que basta 

trabalhar duro para alcançar os objetivos. Ao seu ver, o movimento traz para as escolas a 

filosofia de manutenção do status quo, responsabilizando as vítimas da pobreza e do 

racismo institucional pelo seu próprio sucesso ou fracasso.  

Num exemplo relatado por Wendy Koop em uma de suas visitas à rede KIPP é 

possível observar como o referido trabalho duro, que lembra a disciplina punitivista 

militar, se concretiza. Em uma observação de uma aula dada pelo fundador do programa 

Knowledge is Power em Nova York, Wendy presenciou a seguinte cena: alunos em classe 

brincando e distraindo os colegas do foco nos estudos num dia quente, de cerca de trinta 

e cinco graus celsius, numa sala de aula sem ar condicionado. O professor não hesita, 

dispõe os alunos em linha reta, fecha as janelas da sala e desliga o ventilador. Quando 

posteriormente Koop (2003, p. 171) perguntou ao docente se aquela atitude não tinha ido 

longe demais ela ouviu que “‘Unfortunately, life is not easy’”74. No seu livro de 

memórias, a fundadora do TFA consente com tal atitude. A mensagem central, como já 

frisei, é de que “These teachers do whatever it takes”75 (KOOP, 2003, p. 167). 

Ao longo de seu desenvolvimento o TFA, como uma incubadora de novos 

experimentos educacionais, dará muitos frutos alicerçados nesta sua cultura de resultados 

e obstinação. A organização apoiará inúmeras iniciativas identificadas com a lógica de 

mercado, sejam iniciativas de escolha parental, mecanismos de gestão privada dos 

sistemas públicos, como as escolas charters, e políticas de responsabilização. Porém, 

além desta identificação ou união orgânica com outras peças da engrenagem pró-

mercado, contribuirá também com sua própria síntese inovadora. Ao disseminar a 

perspectiva do brilhantismo de seus recrutados como resposta à ineficiência pública e aos 

problemas das escolas de baixo rendimento, o TFA captura o processo de gestão das salas 

de aulas - que tem um valor inestimável principalmente para quem considera que é ali 

essencialmente que reside o problema. Neste caminho, a crítica aos já referidos 

“institutions of direct democratic control”76 de Chubb e Moe (1990) não é abandonada 

em nenhum momento, porém há uma variação na forma, ou no ponto de partida da 

                                                           
74 Em português: Infelizmente, a vida não é fácil (tradução minha). 
75 Em português: Esses professores fazem o que quer que seja preciso (tradução minha). 
76 Em português: instituições de controle democrático direto (tradução minha). 
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transformação. Não se trata de explodir as escolas públicas, mas sim implodi-las 

paulatinamente, socorrê-las em sua ineficiência e restaurar a excelência perdida, seja 

dominando as salas de aula, seja assumindo privadamente seus inúmeros processos – 

como o recrutamento, seleção e formação dos professores. Tal implosão, limitada pela 

escala reduzida deste impacto, busca semear a virada completa e sistêmica, de que 

trataremos a seguir.  

A visão da TFA quanto à sala de aula e quanto à função da escola se vinculam, 

portanto, a uma série de disposições, ferramentas e políticas ligadas à lógica de mercado. 

Tais elementos, aplicados como soluções nos processos educacionais, apresentam-se ou 

como pressupostos ou como fins a serem alcançados pela organização. Ao defender, por 

exemplo, a elevação dos padrões de desempenho dos estudantes, o TFA dá como natural 

a utilização de testes de larga escala na avaliação do processo educacional. Sucesso ou 

fracasso, eficiência ou mediocridade são oposições recorrentes que são resolvidas pela 

mesma dinâmica de uma empresa: quando com poucos consumidores, devem ser 

fechadas e seus funcionários demitidos, quando vendem mais, podem expandir seus 

negócios. Neste sentido, a competitividade é empregada como instrumento de elevação 

da qualidade tanto das atividades gerenciais relacionadas às atividades-meio quanto da 

concretização dos processos de ensino-aprendizagem. Em linhas gerais, o horizonte de 

pensamento é de que “Building successful school systems is like building successful 

organizations in any sector”77 (KOOP, 2003, p. 176). Em um destes momentos de aperto 

financeiro o TFA tomou uma decisão drástica de demitir o grupo de tutores que na ponta 

do processo auxiliava seus jovens professores temporários (era um tutor para cada grupo 

de vinte e cinco professores). A tomada de posição foi apoiada entusiasticamente pelos 

seus financiadores (KOOP, 2003). Eram capazes de fazer melhor e com menos pessoas, 

economizando recursos, tudo que um empresário gostaria de ouvir. A grade econômica 

com que compreendiam os docentes em sala de aula era vista novamente parametrizando 

a gestão da organização. 

Um conjunto substancial de pesquisas têm analisado os efeitos desta perspectiva 

adotada pelo TFA em seu próprio corpo de professores e nos alunos atendidos pelo seu 

trabalho. Enfatizando principalmente as verberações da cultura de resultados e da 

narrativa da elevação de rendimento acadêmico sobre os professores leigos treinados pela 

                                                           
77 Em português: Construir sistemas escolares de sucesso é como construir organizações de sucesso em 

qualquer setor (tradução minha). 
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organização, Fisher-Ari; Kavanagh e Martin (2016, p. 9) analisaram 5.897 reflexões 

diárias registradas ao longo de um ano por trinta e oito destes agentes. Entre os achados 

da pesquisa foi possível identificar a dominância de uma compreensão estreita do que 

seria rendimento dos alunos pelo grupo, encarado fundamentalmente como a pontuação 

em avaliações externas. As pesquisadoras destacaram que a narrativa que vincula bom 

aproveitamento nestes testes à equidade na educação foi absorvida pelos professores da 

organização. Como resultado, observaram que grande parte do tempo de aula ministrada 

era dedicado a “atomizing skills”78 - quebra do conteúdo em pequenas partes - e 

aplicações de testes preparatórios para as avaliações de larga escala.  

Os alunos que não atingem tais padrões são especialmente monitorados e quando 

há recorrência acabam pesando sobre eles visões limitadoras baseadas na ideia de déficit. 

Ashlee Anderson (2013b, p. 32) aponta que esta individualização da baixa performance, 

que traz o enfoque para “within the body of the student”79, desloca o problema das 

desigualdades sistêmicas e estigmatiza alunos, familiares e suas comunidades. Ao 

analisar o website do TFA a autora encontrou formas variadas (implícitas e explícitas) do 

pensamento deficitário no discurso da organização, que vão desde assumir que alunos 

pobres não têm educação de qualidade até considerar qualquer melhoria encontrada 

nestes estudantes como fruto de sua intervenção. O site anuncia que o recém-formado que 

aceite a experiência de servir numa escola pública enfrentará o desafio da pobreza, cultura 

de baixas expectativas e defasagem de rendimento. Como destaca Anderson, as escolhas 

linguísticas utilizadas desenham um Teach For America forte e capacitado às custas de 

estudantes objetificados.  

Essa visão salvacionista, que reputa aos selecionados do programa qualidades 

redentoras, foi também investigada por Blumenreich e Rogers (2016, p. 4). Através de 

testemunhos de história oral os autores analisaram a experiência dos primeiros recrutados 

pelo TFA ainda nos anos de 1990. A organização disseminou entre seus agentes o 

princípio do “best and brightest”80 que reputava a estes jovens uma capacidade acima da 

média e os habilitava a responder os problemas educacionais dos alunos. A pesquisa 

apontou para um mito da teoria da ação do TFA que nunca se mostrou sustentável diante 

da realidade encontrada por aqueles professores temporários. Os relatos revelaram o 

                                                           
78 Em português: habilidades atomizadas (tradução minha). 
79 Em português: dentro do corpo do aluno (tradução minha). 
80 Em português: melhor e mais brilhante (tradução minha). 
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constrangimento de muitos participantes diante da impotência de modificar a realidade 

encontrada apenas com seu talento e trabalho duro, conforme a organização os fizera 

acreditar. Outros trabalhos têm observado implicações danosas deste autorretrato 

hiperdimensionado nos recrutados do programa na medida em que incorporam a ideia de 

uma busca implacável e individualizada de realização dos objetivos educacionais. 

Estresse, irritabilidade, afastamento do convívio familiar e frustração estão pondo em 

risco a saúde física e mental de muitos professores do TFA (THOMAS; LEFEBVRE, 

2017), alguns dos quais acabam encarando a ideia de sacrifício e de trabalhar até o limite 

do esgotamento como condição temporária que possibilitará uma melhor oportunidade de 

carreira na sequência (VELTRI; BREWER, 2019). Certamente uma mensagem distorcida 

sobre o trabalho e a carreira docente parecem proliferar pelas inúmeras experiências dos 

agentes temporários da organização. 

Mas, após a experiência em sala de aula os egressos do programa ainda se 

identificam com a narrativa da organização? Trujillo; Scott; Rivera (2017) analisaram 

como cento e dezessete ex-integrantes entendiam 1- as raízes das desigualdades; 2- as 

respostas para enfrentar a desigualdade educacional e; 3- a carreira ou caminhos 

profissionais que os egressos do programa procuravam. As conclusões da pesquisa 

apontaram para uma persistência dos supostos do Teach For America afetando o modo 

como identificavam o problema. De acordo com os autores, mais de 80% dos 

respondentes consideraram que a desigualdade estaria relacionada às questões de 

burocracia e ineficiência da gestão pública. Mais ou menos esta mesma proporção de 

egressos encarou como resposta para a desigualdade educacional ações tecnocráticas, 

orientadas por soluções de mercado como frear os sindicatos, expandir as escolas 

charters, aumentar a eficácia de professores e diretores pelo aumento da 

responsabilização, aumentar as expectativas dos docentes, desenvolver políticas de 

bonificação aos professores, atreladas ao desempenho dos alunos, padronizar currículos 

e aplicar o uso de tecnologia e de dados nos processos educacionais. Quanto aos caminhos 

profissionais em que se encontravam, em sintonia com as visões que guardavam sobre o 

a transformação da educação, a maioria dos ex-integrantes do TFA estava empregada em 

postos privados da área, seja em empresas ou escolas charters.  

Especificamente sobre esse último ponto, da perspectiva profissional dos 

integrantes do TFA, Gottfried e Straubhaar (2015) identificaram, através de entrevistas 

semiestruturadas com trinta participantes da organização em Los Angeles, que a maioria 
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(57%) não planejava fazer da docência um objetivo de longo prazo após sua experiência 

de dois anos em sala de aula. Outro dado que chamou atenção dos autores é que todos os 

entrevistados explicitaram que seus planos de carreira para o futuro não sofreram 

alteração por conta de sua experiência em sala de aula com o TFA. Apenas 27% dos 

professores previam permanecer em sala de aula como carreira, embora tal 

posicionamento tenha sido uma decisão anterior ao ingresso na organização. Quase 

metade dos entrevistados, entretanto, considerava estender a experiência de ensino por 

mais um ano. Aparentemente, os dados da pesquisa podem sugerir os limites do poder de 

influência do TFA sobre seus professores temporários, que não alterariam certas 

disposições prévias que os mesmos já trazem consigo, como a escolha de longo prazo da 

carreira. Entretanto, como os autores apontam, há sintonia entre os caminhos escolhidos 

pelos participantes e os objetivos institucionais do Teach For America. O desenho da 

organização convida os jovens a encararem à docência como algo transitório, como uma 

mudança no curto prazo. A dimensão de longo termo, entretanto, tornou-se o horizonte 

transformativo mais estruturante do TFA e girou em torno da ocupação de postos de 

liderança para a reforma educacional. Ao que parece, esta mensagem foi captada pelos 

candidatos a uma vaga no programa, que já chegam, em sua maioria, preparados para 

fazer da docência uma experiência temporária. 

 Diante do que tenho analisado até aqui, a primeira fronteira transformativa do 

Teach For America no caminho da neoliberalização do sistema educacional é, portanto, 

a conjunção entre um desenho ideacional fundado no salvacionismo de jovens brilhantes, 

obstinados e sem limites rumo à realização educacional e à prática educativa gerencialista, 

informada por referências corporativas na administração do processo educativo, pela 

responsabilização, pela testagem em larga escala como horizonte avaliativo etc. Seu 

agente temporário, que previamente já realiza que a sala de aula não será seu lugar, serve 

como modelo, como protótipo do como deveriam ser todos os professores e, em última 

instância, quais deveriam ser as reais preocupações de uma classe ou de uma escola: o 

atingimento pleno de metas educacionais rigorosas aferidas numericamente através de 

avaliações externas. Neste caminho de socorrer as salas de aula desassistidas ao redor do 

país, o programa concentra seus esforços em deslocar questões estruturantes da 

desigualdade e ater-se às urgências do processo de ensino-aprendizagem e às melhorias 

dos resultados acadêmicos.  
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Deste modo, neste primeiro enfoque dos processos de neoliberalização, no âmbito 

do professor e da sala de aula, há variados efeitos transformativos que produzem uma 

série de deslocamentos e modificações que vão desde a flexibilização da carreira e do 

trabalho docente à própria definição do que seja educação. Nesta fronteira, nos 

experimentos das salas de aula e através das formações e treinamentos que suportam tal 

ação, uma cultura de resultados fundada na lógica de mercado torna-se uma prática 

pedagógica abrangente, fadada a ultrapassar os limites circunscritos da própria 

organização. 

Cumpre ainda notar que a proposta de elevação do rendimento acadêmico dos 

alunos, fiada no brilhantismo e no talento dos integrantes do TFA, enfrenta problemas 

mesmo quando confrontado com análises de pesquisas em eficiência escolar. Embora não 

seja incomum conclusões de estudos que apontem melhores rendimentos de alunos 

ensinados por integrantes da organização em comparação a outros professores 

(RAYMOND; FLETCHER; LUQUE, 2001; DECKER; MAYER; GLAZERMAN, 2004; 

CLARK et al., 2013), Laczko-Kerr e Berliner (2002), por exemplo, concluíram que 

professores temporários do TFA são menos eficientes que professores certificados 

tradicionalmente.  Acrescentam ainda um dado importante, vinculado à própria ética de 

pesquisa: uma série de investigações não são revisadas por pares, muitas encomendadas 

e pagas pelo próprio TFA e organizações parceiras. Neste caso, elas comumente 

demonstram os benefícios dos professores da organização diante de docentes tradicionais. 

Ao não serem objeto de escrutínio da comunidade científica e de especialistas do mesmo 

campo de conhecimento, tais iniciativas operam muito mais como ferramentas retóricas 

e legitimadoras do que como pesquisas provadas. Os trabalhos de Raymond, Fletcher e 

Luque (2001) e Turner et al. (2012) são exemplos de pesquisas não revisadas.  

Boyd et al. (2006) e Heilig e Jez (2010; 2014) também chegam a conclusões 

desfavoráveis ao trabalho do TFA, iluminando outros aspectos: o conjunto de pesquisas 

revisadas por pares sugere que os resultados são afetados pela experiência e pelo nível de 

certificação dos professores do TFA, bem como pelo perfil dos professores com que são 

comparados. Em panorama, para os autores, pode-se dizer que as investigações mais 

sérias e rigorosas têm demonstrado que professores tradicionais obtém melhores 

resultados em sala de aula do que professores temporários dessa organização. 
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3.2.2 A segunda fronteira: nova regulação e mudança sistêmica da educação 

 A busca obstinada do TFA rumo ao atingimento das metas educacionais esbarra 

no problema da regulação. Os sistemas públicos, as regras trabalhistas, as pressões e lutas 

sindicais, as associações profissionais, ou, em última instância, o próprio Estado são 

restritores de uma lógica de mercado que seja acionada livremente e sem barreiras, ou a 

qualquer custo. A exploração do máximo potencial desse arquétipo de professor ou dos 

processos de gestão educacional necessárias à transformação rumo à excelência não 

poderão ser empreendidos pela esfera pública, considerada incapaz de gerenciar de forma 

exitosa tais processos. Como Chubb e Moe (1990) sintetizaram, as instituições 

democráticas de controle direto, como as escolas públicas, seriam burocratizadas demais, 

com uma base muito plural e diversificada, fazendo com que os objetivos educacionais 

fossem prejudicados. A desregulação do sistema e a concorrência entre as escolas, a partir 

da escolha parental, seria o caminho para que estas, atendendo a lei da oferta e da procura, 

pudessem adaptar seus tipos de ensino num genuíno mercado educacional.  

 Para o estabelecimento deste professor de novo tipo e desta forma alternativa de 

gerenciar o problema educacional, as estruturas regulatórias e os padrões normativos 

pretéritos deveriam ser questionados fortemente. A escola pública e o professor tornam-

se, portanto, objeto desta desconstrução. Pitzer (2010), ao apontar para o discurso 

antissindical recorrente nas narrativas do TFA, chama atenção para o modo como isto é 

feito: como reivindicação de que são os professores do Teach for America os que sabem 

o que é melhor para as crianças, um verdadeiro monopólio do caminho transformativo 

que vai sendo erigido pelo individualismo destes professores líderes de alto impacto. Para 

o autor, a promessa de combate à desigualdade oferecida pela organização não se sustenta 

a não ser como mecanismo de controle das populações pobres e ataque aos professores 

sindicalizados. A característica deste “neoliberal realignment”81, segundo o autor, diz 

respeito a uma redefinição mais ampla do que significa ser cidadão numa democracia – e 

de seu sistema público de educação. A educação universalista, com professores como um 

coletivo espalhado por todas as geografias do país dá lugar a uma segmentação, onde o 

TFA reorganiza os espaços e as populações “in service of the global market, blaming and 

                                                           
81 Em português: realinhamento neoliberal (tradução minha). 
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exerting control over some teachers and allowing other individual teachers to intervene 

as saviors”82 (PITZER, 2010, p. 64). 

 Diversos autores têm notado a força deste deslocamento discursivo, desta tomada 

de assalto do tema educacional, da formação do professor ou do próprio sentido de 

educação. Como foi possível a agentes externos a todo o trabalho profissional e trajetória 

de desenvolvimento do campo educacional estabelecerem com tanta autoridade novos 

padrões do que deveria ser um professor? O trabalho de conclusão de curso de Koop, em 

que apresenta as primeiras ideias do que seria o TFA, já reconhecia solenemente ser 

aquele um campo estranho aos seus conhecimentos: “It will also require us (the founders) 

to learn, quickly, how to work with teachers and administrators and state bureaucracy”83 

(KOOP, 1989, p. i). Anderson (2013a), ao analisar esta questão sob os marcos da 

violência simbólica de Bourdieu, contribui com a discussão apontando para o fato de que 

a iniciativa empreendedora da organização, seu sucesso em levantar fundos e mobilizar 

setores corporativos, aliada às fortes credenciais acadêmicas de seus integrantes (vindos 

de universidades de elite) serviram em si como legitimadores da ação qualitativa de 

mudança nas salas de aula. Os valores, ou códigos de honra, que constituem esta violência 

sutil (que nunca é apresentada explicitamente como violência, como delineava Bourdieu) 

são os arbitrários que possibilitaram que um grupo de recém-formados que nunca 

estiveram ensinando nas salas de aula fossem alçados a solucionadores dos desafios 

educacionais. Não se trata, portanto, de um trabalho comprovado de serviço educacional, 

mas de farto capital simbólico dirigido à dominação.  

O TFA esteve ciente desta fronteira de disputa e da necessidade de apoio de 

quadros influentes para sua reputação e legitimação. Ao citar uma das muitas batalhas 

públicas e disputas narrativas com outros personagens de peso no campo educacional, 

Koop realizou que precisava de aliados “respected, experienced leaders who would stand 

by us. Our organization could not thrive as long as it rested solely on the shoulders of a 

bunch of twenty-somethings”84 (KOOP, 2003, p. 113). Do meu ponto de vista, fica claro 

que esta capacidade de deslocamento do fazer educacional através do Teach For America 

                                                           
82 Em português: à serviço do mercado global, culpando e exercendo controle sobre alguns professores e 

permitindo que outros professores individualmente intervenham como salvadores (tradução minha). 
83 Em português: Também exigirá que nós (os fundadores) aprendamos, rapidamente, como trabalhar com 

professores e administradores e com a burocracia estatal (tradução minha). 
84 Em português: respeitados, líderes experientes que ficariam ao nosso lado. Nossa organização não 

poderia prosperar enquanto descansasse apenas sobre os ombros de um bando de jovens de vinte e poucos 

anos (tradução minha). 
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esteve ligada à uma imbricada articulação em rede, de onde emanou legitimação 

suficiente para respaldar suas ações. 

 Somente com esta base social de apoio e com os novos consensos que iam sendo 

formados pela ascensão neoliberal penso ter sido possível para o TFA travar esta batalha 

frontal contra os professores e a educação pública. A disciplina de mercado que dirigia as 

ações da organização encarou o desafio exatamente pela lógica concorrencial e pela 

premissa de que ofereciam melhores produtos e serviços frente às licenciaturas e 

tradicionais programas de formação de professores. Na visão do Teach for America, os 

distritos escolares estavam confiando seu processo de recrutamento e seleção de 

professores às faculdades de educação, já que estas que forneciam a mão de obra 

especializada para atender às escolas. Mas, tais instituições formadoras não estariam 

respondendo à altura, “schools of education weren't supplying enough bright, diverse 

people to meet districts' needs”85 (KOOP, 2003, p. 74). Desta perspectiva, tratava-se de 

pressioná-las a melhorarem, “if they didn't, school systems wouldn't hire their 

graduates”86 (KOOP, 2003, p. 81). Os princípios de Friedman (2002) da escolha como 

balanceadora dos mercados educacionais eram acionados no sentido de que professores, 

escolas e faculdades teriam duas opções: se adaptariam às pressões de mercado - ou de 

atendimento a certos padrões considerados adequados - ou estariam fadadas ao 

desaparecimento.  

O lugar estratégico da organização não esteve sempre definido. Ao longo de seus 

primeiros anos e de seus esforços de consolidação, outras tarefas e missões dentro da 

perspectiva do movimento reformador foram experimentadas, todas alinhadas com a 

visão do TFA sobre o problema educacional. Duas iniciativas, que posteriormente foram 

continuadas por egressos do programa, foram desenvolvidas incipientemente. O TEACH! 

foi pensado como um braço do TFA para capacitar os distritos escolares nas tarefas de 

recrutamento, seleção, treino e suporte a novos professores. A proposta era vender este 

tipo de consultoria aos sistemas escolares, e com isto financiar a independência 

econômica do TFA. Já o The Learning Project nasceu, segundo Koop (2003, p. 76), como 

uma tentativa de “free ourselves from the regulations governing schools”87 e era 

                                                           
85 Em português: as faculdades de educação não estavam fornecendo pessoas brilhantes e diversas o 

suficiente para atender às necessidades dos distritos (tradução minha). 
86 Em português: se não o fizessem, os sistemas escolares não contratariam seus graduados (tradução 

minha).  
87 Em português: libertar-nos dos regulamentos que regem as escolas (tradução minha). 
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basicamente a fundação de escolas inovadoras, que tivessem como marcos filosóficos e 

práticas pedagógicas os princípios da organização. Estes dois projetos, desenvolvidos 

ainda nos primeiros anos de atuação do programa, foram desvinculados da organização. 

Os investidores achavam que eram frentes demais e que seria preciso foco. Todas estas 

iniciativas estavam impondo um orçamento ainda mais vultuoso, demasiado para uma 

organização que ainda buscava seu lugar ao sol. É possível observar, portanto, que as 

ambições do Teach For America sempre foram sistêmicas e ligadas às soluções privadas 

que mais tarde eclodiriam não diretamente pela organização, mas por inúmeras iniciativas 

de sua rede de egressos. Os limites de sua atuação e relevância para a reforma educacional 

tiveram como grande termômetro as corporações, que pela restrição ou apoio financeiro, 

por conselhos, alertas e ponderações foram apontando caminhos.  

A que pese essa delimitação de suas ações, o papel do Teach for America nos 

processos de neoliberalização da educação não é restrito apenas à esfera das salas de aula 

ou ao desenho de um novo tipo de professor. Enquanto movimento reformador, trabalha 

em rede para cumprir um projeto completo de deslocamento da questão educacional rumo 

à lógica de mercado. Ao longo de sua trajetória, direta ou indireta, foi paulatinamente 

derrubando as fronteiras entre o público e o privado. Em Nova York, por exemplo, 

Mungal (2016) identificou o aparecimento de uma azeitada parceria entre o Departamento 

de Educação da cidade, o TFA, uma faculdade de educação e três redes de escolas 

charters, que ocasionou uma verdadeira estrutura paralela dentro do sistema público de 

educação. As escolas tradicionais eram administradas diretamente pelo Departamento de 

Educação e a rede paralela gerida privadamente em escolas charters. Grande parte dos 

professores desta rede alternativa fora recrutada a partir do TFA. Para o autor, este 

processo seria a consagração de ideologias de mercado livre que emergiram desde fins da 

década de 1970 e que agora se concretizam no campo educacional. Ao que parece, essa 

estrutura paralela não ocorre apenas nas escolas por contrato. Brewer et al. (2016) 

analisaram quarenta e sete memorandos de entendimento, em cinco regiões dos EUA, 

firmados entre o TFA e os distritos escolares, em que é possível observar um arranjo 

político que resulta na obrigação contratual de reservar vagas exclusivamente para 

professores do TFA, à revelia de qualquer critério seletivo ou competitivo. Com estes 

arranjos a organização garante, entre outros, espaço para seus recrutados em áreas em que 

não existe, de fato, carência de professores. Articulações como estas, que avançam 
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inclusive sobre princípios basilares da organização como a concorrência, demonstrarei 

nos próximos capítulos, também serão vistas na versão brasileira da organização. 

Pelo que foi visto até aqui, é possível perceber que o Teach For America tornou-

se uma organização complexa, com muitos braços de atuação e sustentado por uma 

diversa rede de apoiadores, constituída por elementos como filantropos, empresários, 

think tanks, mídia, egressos do programa etc. O TFA é uma organização que recruta e 

forma professores de maneira alternativa ao modelo tradicional, um programa de 

formação de líderes, uma rede para reforma educacional, uma instituição que participa 

ativamente influenciando as políticas públicas, é um repositório que dissemina o que 

considera boas práticas e métodos eficientes de ensino. Em resumo, tornou-se um grande 

referencial de certo modo de pensar e agir no campo educacional dos EUA. Dada sua 

complexidade, foi objeto de inúmeras frentes de questionamentos e muitas investigações 

procuraram dar conta de aspectos variados de sua atuação. 

 Diante desse vasto corpo de pesquisas, Scott; Trujillo; Rivera (2016) 

corretamente apontaram que as investigações frequentemente obliteraram os sentidos e 

conexões mais amplas do TFA com as reformas neoliberalizantes enquanto se dedicaram 

a 1- debater os méritos do programa; 2- analisar a eficácia do ensino ministrado pela 

organização e 3- acompanhar a trajetória, experiências e narrativas dos professores e ex-

integrantes do TFA. Para os autores, uma quarta tendência, emergente em estudos sobre 

o Teach for America, tem finalmente considerado a organização enquanto ator social e 

político. A maior influência e relevância do TFA na agenda educacional, defendem os 

autores, não se encontra nas salas de aulas, mas sim na sua articulação para introdução de 

lideranças em locais estratégicos para a reforma educativa. Isto se delinearia 1- na sua 

missão de desenvolver empreendedores políticos; 2- na disseminação de modelos 

corporativos de liderança gerencial 3- no fomento de redes poderosas de interesses de 

elite e; 4- pela identidade de classe, tanto racial quanto social, de seus membros. 

Entretanto, embora considere o peso desta visão de longo alcance da organização, 

penso um pouco diferente. As dimensões ideacionais e ideológicas que alimentam a 

prática política e a rede de relações do Teach For America possuem como laboratório as 

salas de aula e a construção do professor alternativo. A força da organização e sua 

capacidade mobilizadora dependem da sala de aula, já que é de lá que o componente 

emotivo, de apelo transformador e utópico, torna-se tangível, corporificado nas crianças 

que precisam ser salvas de uma educação medíocre. A síntese produzida pelo TFA entre 
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a excelência e a equidade, a mesma que captura jovens talentos e os faz apresentar-se 

como soluções reformadoras, é germinada no chão da escola. É na aposta de que a 

experiência em sala de aula pode marcar a trajetória e o desenvolvimento posterior dos 

recrutados que toda a engrenagem, de relativo sucesso, foi sendo erigida.  

Portanto, eu diria que a maior influência do TFA na agenda educacional esteja 

exatamente na capacidade complexa de articular ambas dimensões e temporalidades, a 

pequena escala das salas de aula com as mudanças sistêmicas em rede, os efeitos de curto 

prazo com as transformações de longa duração, a ação direta de seus agentes com as 

parcerias de organizações aliadas, sempre e paulatinamente trabalhando para alargar a 

disciplina de mercado no campo educacional. Procurei demonstrar que houve, desde o 

princípio, uma preocupação institucional de fazer o Teach for America responder à 

demanda de empresários e filantropos por “systemic influence”88 ou “long-term change”89 

(KOOP, 2003, p. 78). Não esteve sempre claro de que modo seria possível vincular o 

trabalho temporário e seletivo de alguns jovens talentos com esta demanda de 

transformação estrutural, mas, em seu desenvolvimento, a organização foi capaz de 

adaptar suas formulações e apresentar a noção do líder reformador, germinado e provado 

pelas experiências salvacionistas mais desafiadoras: as escolas de minorias da nação. 

O TFA acabou ocupando um lugar estratégico, um espaço de desenvolvimento e 

de ação educativa extragovernamental que conseguiu preencher os requisitos sistêmicos 

pleiteados pela rede de mantenedores e entusiastas da reforma educacional. Tenho 

destacado que, enquanto ia se estabelecendo para cumprir este papel, conseguiu cativar 

também o poder público e foi especialmente acolhida pelo governo federal, em mandatos 

presidenciais tanto republicanos quanto democratas. Mas, como se explica esta 

receptividade federal para com o TFA? Um argumento válido gira em torno do fato de 

que o sistema público de educação dos EUA é altamente descentralizado, com cerca de 

90% de suas verbas oriundas de estados e localidades, fazendo com que o poder de uma 

intervenção sistêmica federal seja extremamente limitado (MEHTA; STEVEN, 2012). 

Neste sentido, o governo federal atua de forma indireta no campo educacional, de modo 

a sugestionar sua reforma através de um rol de incentivos e condicionantes aos estados e 

governos locais (RHODES, 2012). Mehta e Steven (2012, p. 2) destacam que, diante de 

tal limitação, tendo que responder a metas e objetivos educacionais, mas com enorme 

                                                           
88 Em português: Influência sistêmica (tradução minha). 
89 Em português: mudança de longo prazo (tradução minha). 
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dificuldade de romper o relativo insulamento com que se apresentavam as escolas, o 

governo federal vem trabalhando com agentes educacionais privados. Estas organizações, 

que são externas à estrutura do sistema público, criam pressões, alternativas e mudanças. 

Os autores denominam tais organizações de “jurisdictional challenger”90 ou “alternative 

governing coalition”91, atuando nas escolas públicas com treinamentos de professores, 

consultorias, propostas tecnológicas, sempre funcionando como um intermediário 

reformador. Com estes contestadores jurisdicionais as barreiras regulatórias e as 

articulações, que blindam o sistema, vão paulatinamente sendo atacadas. A partir desta 

estratégia busca-se maior capilaridade para a intervenção e espera-se uma melhor resposta 

das escolas, num processo mais eficiente do que de regulações externas e de pouco efeito 

no dia a dia das salas de aula. Nos termos que já venho até aqui trabalhando, uma espécie 

de implosão do sistema. 

Assim, a proximidade do TFA com o governo federal constituiu-se, posso dizer, 

a partir desta perspectiva de um importante contestador jurisdicional, que cumpre a 

função de alargar as balizas das instituições educacionais, transformando-as desde dentro, 

apresentando alternativas, competindo e desafiando os caminhos tradicionais. As grandes 

fundações filantrópicas e empresariais também dirigiram sua atenção para organizações 

que tivessem este tipo de inserção estratégica. Reckhow e Snyder (2014) acompanharam 

a evolução dos investimentos das quinze maiores fundações doadoras de recursos para a 

educação básica nos EUA nos anos 2000 e concluíram que houve uma crescente 

concentração de recursos em organizações do tipo “jurisdictional challenger”, revelando 

uma tomada de posição em busca de uma alocação mais cirúrgica dos recursos. Os autores 

demonstraram que o TFA foi o exemplo mais exacerbado deste processo de concentração 

dos investimentos: das quinze maiores fundações financiadoras, treze desembolsaram 

recursos para o Teach For America no ano de 2010.    

A relação profícua entre poder público e TFA, principalmente em âmbito federal, 

também pode ser explicada pelo próprio desenho ideacional do programa, que ao 

construir sua síntese inovadora da equidade e excelência incorporou valores ou pautas 

democratas e republicanas. Mas também diz respeito ao aprendizado político, alianças e 

redes de sustentação do programa, que se provaram fundamentais inúmeras vezes, 

garantindo a manutenção da iniciativa em momentos em que os riscos de descontinuidade 

                                                           
90 Em português: contestadores jurisdicionais (tradução minha). 
91 Em português: coalização governamental alternativa (tradução minha). 
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eram reais. Talvez o melhor exemplo deste progressivo aprendizado político e acesso a 

sua rede de influência tenha emergido no debate nacional sobre a certificação alternativa 

de professores, surgido no contexto de atualização da legislação federal de educação dos 

EUA no início dos anos 2000. O conjunto normativo federal mais robusto que guiava a 

educação do país, o “Elementary and Secondary Education Act” - ESEA -, de 1965, 

fornecia auxílio aos estados e localidades para a implementação de programas 

compensatórios e delegava aos entes federados todo o processo envolvido em sua 

implementação (RHODES, 2012). O movimento de atualização da legislação federal, na 

sua mais importante transformação desde então tinha como chamado “An act to close the 

achievement gap with accountability, flexibility, and choice, so that no child is left 

behind”92 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002, s/p.).  

A “No Child Left Behind”93 (NCLB), nome pelo qual ficou conhecida essa 

famigerada legislação, foi gestada no governo Bush e aprovada em fins de 2001. Tal lei 

federal foi identificada por muitos como a condensação de uma série de premissas e 

bandeiras de reformadores educacionais ligadas à lógica de mercado através da adoção 

dos mecanismos da escolha parental, da responsabilização e da testagem em larga escala 

(HURSH, 2007). Deste ponto de vista, a NCLB representou uma transformação radical 

no que tange às atribuições federais em educação a partir do monitoramento e controle de 

aspectos essenciais do processo educativo, representando, nas palavras de Apple (2006), 

uma composição poderosa entre neoliberalismo, neoconservadorismo e gerencialismo. O 

núcleo da legislação impunha a paulatina ampliação de testes em larga escala pelos 

estados e a introdução de uma avaliação nacional de proficiência, metas baseadas em 

padrões mínimos, publicização desagregada dos resultados nestas avaliações e uma série 

de sansões às escolas que não atingissem os padrões esperados. A ideia de escolha 

parental foi aplicada dando a oportunidade de os familiares enviarem seus filhos para 

outra escola pública dentro do mesmo distrito. Em caso de insucesso nos níveis 

acadêmicos desta instituição por três anos consecutivos, havia previsão de financiamento 

para uma suplementação pedagógica e tutoria, através de outros serviços educacionais 

(público ou privado). O insucesso das escolas resultava em recomendações de mudança 

na gestão da escola ou em possibilidade de transformação das mesmas, seja através de 

                                                           
92 Em português: Um ato para reduzir a disparidade de resultados com responsabilização, flexibilidade e 

escolha, para que nenhuma criança seja deixada para trás (tradução minha). 
93 Em português: Nenhuma criança deixada para trás (tradução minha). 
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uma intervenção direta do estado ou transformando-as em instituições administradas 

privadamente (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2002; APPLE, 2006). 

Embora em geral as transformações trazidas com o NCLB estivessem em sintonia 

com grande parte das práticas adotadas pelo TFA nas salas de aula do país, um ponto 

específico da legislação tinha o potencial de atingir fundamentalmente o programa e 

versava sobre a qualidade e qualificação dos professores. A lei previa a concessão de 

fundos para o auxílio no recrutamento e retenção de professores pelos estados e 

organizações que atuassem com alunos de baixo rendimento acadêmico (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2002). O objetivo mais explícito era reduzir as porcentagens 

de professores não qualificados ou de fora do campo educacional contratados a partir de 

financiamento federal em comunidades de baixa renda, aumentando o rigor e critérios 

para a concessão de recursos. Este processo poderia afetar o movimento da certificação 

alternativa de professores e seu expoente mais influente e poderoso, o TFA. Ocorre que 

ao longo da tramitação da lei, e de forma exponencial nos anos subsequentes, a 

organização aumentou sua atuação em Washington-DC e nos bastidores políticos para 

garantir, primeiramente, que a linguagem adotada pela legislação favorecesse seus 

interesses e não criasse obstáculos à expansão do programa, e depois, que os pontos 

ambíguos e que suscitavam contestações legais à sua atuação nas escolas fossem 

regulamentados e pacificados para contemplar a certificação alternativa (RUSSO, 2012).  

Para receber os fundos federais o NCLB apontava que os profissionais deveriam 

ser “highly qualified teachers” e a disputa pela definição de quem se enquadraria nestes 

termos foi o grande debate. A própria nomenclatura (professores altamente qualificados) 

dialogava com o universo TFA, uma organização que naquele tempo já era reconhecida 

como uma potente e rigorosa recrutadora de jovens brilhantes. Mas, quando da aprovação 

da versão final da lei foram estabelecidos requisitos específicos para classificar tais 

professores, que seriam aqueles que tivessem “obtained full State certification as a 

teacher (including certification obtained through alternative routes to certification) or 

passed the State teacher licensing examination, and holds a license to teach in such 

State”94 (ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2002, grifo meu).  

                                                           
94 Em português: obteve certificação estadual completa como professor (incluindo certificação obtida 

através de rotas alternativas à certificação) ou passou no exame estadual de licenciamento de professores, 

e possui licença para lecionar em tal Estado (tradução minha). 
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Como bem destaca Russo (2012, p. 7), a grande incógnita era a palavra “obtido” 

que, embora absorvesse a possibilidade de uma rota alternativa de certificação, 

determinava que esta deveria ser um requisito prévio de entrada nas salas de aula, algo 

bem diferente do modelo adotado pelo TFA, de introduzir seus jovens talentos nas escolas 

após um rápido treinamento. A partir da aprovação da NCLB nestes termos, e da 

preocupação de que o TFA e outras organizações de certificação alternativa de 

professores pudessem ser afetadas, uma intensa articulação de bastidores no Congresso e 

Casa Branca ocorreu. Tal processo se deu exatamente no intervalo entre a aprovação e a 

implementação da lei (período em que o documento é revisado e busca-se por 

incoerências e contradições internas). Numa fase do processo legislativo em que não é 

esperado mais mudanças de mérito e que o espírito da lei seja preservado, a articulação 

liderada pelo TFA e sua rede de apoiadores em Washington conseguiu uma definição de 

“professores altamente qualificados” que contemplava seus objetivos.  

Assim, a partir da regulamentação e esclarecimentos produzidos nesta fase do 

NCLB, já após sua aprovação, foi estabelecido que tais docentes seriam considerados 

“highly qualified teachers” se estivessem inseridos em um programa de desenvolvimento 

também considerado altamente qualificado e fossem intensamente supervisionados por 

um período de até três anos (RUSSO, 2012). Deste modo, uma brecha importante na 

legislação federal garantiu que os recrutados pelo TFA estivessem nas salas de aula sem 

certificação prévia, por tempo suficiente para que o modelo de dois anos da organização 

permanecesse intocável. Mais do que isto, abriu também as portas para a expansão de 

outras propostas de vias alternativas de certificação de professores nos EUA (RUSSO, 

2012).  

Tal arranjo político - fontes envolvidas no processo testemunharam (RUSSO, 

2012) - foi construído com a presença de lideranças do TFA nos gabinetes e bastidores 

do processo final de construção do NCLB. Esta movimentação, uma ação concreta no 

sentido da desregulamentação do campo educacional, ou, nos termos de Dardot e Laval 

(2016), de uma “nova ordenação” do poder público para ressignificar o que se considera 

ser um bom professor e de quais requisitos são esperados destes, tem a contribuição do 

Teach For America também pela segunda fronteira, de alteração sistêmica e de 

repercussão mais abrangente. Se ao longo dos anos a organização havia trabalhado 

concentrada nas salas de aula e na expansão de seu modelo de atuação, contribuindo para 

a afirmação de um professor de novo tipo, a normatização de seu modelo temporário 
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ganhou força de lei nacionalmente. Um graduado em qualquer área do saber com apenas 

cinco semanas de preparação poderia iniciar no ensino sendo reconhecido oficialmente 

pela federação dos EUA como um professor altamente qualificado. 

 

3.2.3 A fronteira de expansão global: a rede Teach For All 

Procurei demonstrar até aqui a interligação entre o nascimento do TFA e a cultura 

política dos Estados Unidos, seu debate sobre a reforma educacional e os consensos que 

dali foram constituídos. Neste sentido, é possível apontar para a organicidade do 

processo, desenhado a partir de valores muito caros aquele país, que se estende desde as 

referências ao voluntariado americano até aos marcadores religiosos e morais puritanos. 

Mas como uma organização local, emergida das discussões mais acaloradas sobre o 

suposto declínio da educação pública nacional, transformou-se numa rede global pela 

reforma educacional? 

Em 2007, a fundadora do Teach For America, Wendy Kopp, anunciou a criação 

do Teach For All (TFAll), rede de suporte a empreendedores sociais ao redor do mundo 

que desejassem expandir as reformas educacionais defendidas pelo modelo do TFA 

(STRAUBHAAR; FRIEDRICH, 2015). Até aquele momento, a única experiência similar 

fora dos EUA havia sido introduzida pela organização Teach First da Inglaterra, criada 

em 2002. Fizeram parte das origens da versão inglesa duas coalizões empresarias 

influentes em Londres, que pensavam em melhorias para o ensino secundário da cidade. 

Estes grupos encomendaram um relatório a McKinsey & Company que concluía que a 

qualidade do professor e a liderança escolar eram os fatores determinantes para o 

rendimento das escolas – duas premissas fundantes do Teach For America. Um destes 

consultores da McKinsey, Brett Wigdortz, a partir desta discussão, encampou que o 

modelo TFA era uma resposta a essa questão (RAUSCHENBERGER, 2021). Na criação 

da rede global, o Teach First, já como organização consolidada localmente, uniu esforços 

com seu irmão mais velho, o TFA, para disseminar o programa.  

Fundada sob a plataforma da organização matriz, a rede fomenta o 

desenvolvimento de parcerias público-privada de formação alternativa e acelerada de 

professores enquanto procura apoiar a criação e a expansão de afiliados pelo mundo 

(THOMAS; RAUSCHENBERGER; CRAWFORD-GARRETT, 2021). Desde sua 

fundação, em rápida velocidade, diferentes países começaram a produzir organizações 

satélites da rede. Em 2011, ano em que o representante nacional do modelo, 
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Ensina!Brasil, iniciou seus trabalhos nas salas de aula do Rio de Janeiro, já se contavam 

organizações nacionais de vinte e três países articuladas em torno desta aliança global.  

O TFAll, como núcleo responsável por preservar os valores e princípios básicos 

da rede, oferece suporte aos associados, cumprindo também o papel de recepção e 

alimentação de toda a teia de projetos com as boas práticas, histórias de vida e 

experiências de sucesso registrados na microescala. Ao fazer circular tais experiências, 

possibilita que, o que seja desenvolvido localmente retorne ao todo, como que sendo a 

própria vivência de cada integrante. Esta veloz expansão resultou, em números atuais, em 

sessenta e uma organizações articuladas em torno do Teach For All, experimentando, 

basicamente, o modelo do TFA em seus países. 

Apesar do gigantesco deslocamento necessário para fazer uma iniciativa nacional 

circular o mundo, o TFAll abraçou a ideia de que os problemas relacionados à 

desigualdade educacional eram universais, tão agudos em países extremamente diversos 

que poderiam encontrar soluções similares: “A universal challenge; a universal 

solution”95 (TEACH FOR ALL, 2011a, p. 8.). Seu papel seria o de, munido de um 

conhecimento de causa privilegiado, fruto de experiência provada e aprovada, ser capaz 

de “aumentar e acelerar o impacto dessas organizações” (TEACH FOR ALL, 2011a p. 

10, tradução minha). A ênfase na unidade dos desafios ecoava pelos empreendedores 

sociais que abraçavam a resposta, também comum: “It doesn’t matter whether in India or 

in China or Estonia or in the US. At the end of the day you’re struggling with the same 

issues. and it’s very comforting to hear that you’re not alone”, dizia a diretora do 

programa na Estônia (TEACH FOR ALL, 2011a, p. 12, grifo meu). Este diagnóstico 

genérico da questão educacional foi sintetizado pelo TFAll partir da seguinte “teoria do 

problema”: 

 

                                                           
95 Em português: Um desafio universal; uma solução universal (tradução minha). 
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Figura 1 - A teoria do Problema, TFAll 

 

Fonte: adaptado de Teach For All, 2011a, (tradução minha). 

Como bem chama atenção Ahmann (2015), esta expansão do TFA como rede 

TFAll já não dizia respeito à afirmação do sucesso e relevância do programa, àquela altura 

já afamado nos EUA, mas a defesa da que tal sucesso era “escalável”, capaz de ser 

disseminado mundo afora, em variados contextos. O líder transformador, este tipo ideal 

tão brilhante quanto altruísta, disposto a tudo em função dos objetivos estabelecidos, 

tornava-se uma solução universal. As duas dimensões transformativas, ou fronteiriças nos 

termos deste trabalho, eram novamente dinamizadas, agora para construir uma resposta 

global. Este desafio básico comum poderia ser enfrentado pela liderança de curto e longo 

prazo, agora também alimentada pelas ricas experiências e boas práticas locais de 

diferentes países. Era o “ciclo para reverter o problema”:  



122 

 
Figura 2 - Teoria da Transformação, TFAll 

 

Fonte: Adaptado de Teach For All, 2011ª (tradução minha). 

O papel institucional da rede, em princípio, girava em torno de fortalecer o início 

da atuação das organizações locais, período mais crítico no qual as direções nacionais, 

sem experiência, precisariam de suporte para prosperar. Neste sentido, para os dois 

primeiros anos, foi criada a função do Partner Engagement Director, uma espécie de 

consultor do TFAll que acompanharia in locus o processo de implementação e ofereceria 

o suporte na gestão dos elementos mais estratégicos do modelo, como o recrutamento e a 

seleção. A partir da maturação destas ONGs, a rede mantinha a tarefa de integração, troca 

de conhecimentos, fortalecimento mútuo e respaldo político e institucional.  

O que garantiria a coesão de um conjunto de projetos em países culturalmente tão 

distintos como Uganda ou Vietnã? Os princípios unificadores da rede seriam justamente 

os elementos básicos que deveriam ser preservados para garantir a identidade do modelo 

e seu sentido comum. Neste desafio, o equilíbrio entre a padronização e o espaço para 

adaptações parece em constante renovação. Vez ou outra estes princípios são atualizados, 

mas apontam para o mesmo sentido:  

● Perseguir o propósito compartilhado de nossa rede global: Buscar o propósito 

compartilhado de nossa rede global e a teoria da mudança enraizada em nossa 

teoria do problema, viver em nossos valores fundamentais ao trabalhar em toda 

a rede e contribuir para nossa visão unificadora e resultados pretendidos; 

● Recrutar e selecionar líderes: Recrutar e selecionar um número significativo 

dos líderes mais promissores do país de diversas origens, disciplinas 

acadêmicas e interesses de carreira, que demonstram os valores e capacidades 

para impactar positivamente os resultados holísticos dos alunos em 
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comunidades marginalizadas e se tornarem líderes ao longo da vida, que 

trabalham com outros para alcançar uma mudança sistêmica; 

● Parceria com Escolas e Comunidades: Fazer parcerias com escolas e 

comunidades para contribuir para a liderança coletiva entre alunos, educadores 

e membros da comunidade, inicialmente com participantes que assumem um 

compromisso de dois anos para ensinar, com total responsabilidade pela 

aprendizagem dos alunos e, finalmente, com ex-alunos que continuam 

trabalhando para expandir as oportunidades para as crianças; 

● Apoiar e Desenvolver os Participantes: Apoiar e desenvolver os participantes 

como líderes que trabalham com estudantes, famílias e membros da 

comunidade, em direção a uma visão compartilhada para o sucesso dos alunos, 

que obtenham as bases para uma vida inteira de contribuição para as crianças 

realizarem seu potencial. 

● Cultivar a liderança ao longo da vida: Cultivar a liderança ao longo da vida 

entre os egressos do programa, para que eles possam trabalhar coletivamente 

com alunos, famílias e outras partes interessadas para permitir que todas as 

crianças realizem seu potencial; 

● Buscar um impacto mensurável: Buscar um impacto mensurável nos resultados 

holísticos dos alunos nos níveis de sala de aula e comunidade; 

● Operar uma organização autônoma: Operar uma organização autônoma com 

um conselho independente e uma base de financiamento diversificada; 

● Parceria com os setores público e privado: Parceria com os setores público e 

privado em todos os níveis para alcançar objetivos compartilhados e sustentar 

o impacto local e nacional; 

● Construir uma coalizão diversificada de líderes: Construir uma coalizão 

diversificada de líderes, incluindo membros da equipe, participantes, ex-

alunos, estudantes e apoiadores, com um compromisso com a representação e 

inclusão daqueles que experimentaram as desigualdades que estamos 

abordando (TEACH FOR ALL, 2022, tradução minha). 

Assim, a maneira como esta rede projeta-se para o mundo assume a vocação de 

ser uma parceira do poder público: um conjunto de organizações que constroem pontes 

com os Estados nacionais de suas localidades, justamente com o fim de serem iniciativas 

de ampla abrangência. Ao mesmo tempo, sua influência deve ser espraiada para todos os 

âmbitos da sociedade, através de sua própria cadeia de líderes, sejam seus professores 

egressos, os alunos afetados por seus serviços ou apoiadores variados. 

Independentemente de qualquer adaptação que se faça necessária nas regiões receptoras 

do modelo, será sempre um programa sobre formação de lideranças ao longo da vida, que 

durante este interstício de tempo poderá cumprir os objetivos de curto prazo e ao mesmo 

tempo manter o horizonte das transformações mais profundas esperadas destes 

indivíduos. Tudo isto fundado na teoria do problema e na teoria da transformação, 

aportados, respectivamente, como ciclo de diagnóstico e ciclo de resolução do problema 

educacional.  

Um dos princípios unificadores da rede, pode-se observar, é o compromisso com 

o “impacto mensurável”. Tema onipresente já no TFA, a ideia de apresentar resultados 

que possam ser medidos e quantificados, pode ser associada à própria vinculação da 

organização matriz com o mundo dos negócios e o ambiente corporativo. Sob a razão de 
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mercado pouco resta de relevante se uma empresa, em dado período de tempo, não esteja 

apontando para um balanço contábil positivo ou apresentando indícios de atingi-lo num 

futuro próximo. Ao associar-se a esta lógica, que disciplina sob a grade econômica 

dimensões oriundas de processos sociais complexos, a rede posiciona-se como uma 

experiência efetiva, de prática, de realização e dos números. Claro está, e pretendo 

explorar mais profundamente esta questão na pesquisa, que tanto o contexto de produção 

destas evidências quanto as interpretações que se possam fazer das mesmas, nunca são 

neutras. No caso da rede TFAll, aponto, a construção destes caminhos obedecerá às 

dinâmicas da neoliberalização, que são tanto produto quanto produção deste movimento 

reformador. 

Como o poder público, eleito como parceiro estratégico da rede, recepciona uma 

iniciativa como esta? Como típico experimento de transferências rápidas de políticas, o 

TFAll oferece uma solução padronizada que reverbera num salto tentador no tempo, um 

encurtamento do ciclo da política (PECK; TICKELL, 2002). O uso das boas práticas e 

histórias de sucesso, as narrativas que colorem o modelo e a ele conferem vivacidade 

(AHMANN, 2015), sugerem respostas já provadas para um desafio considerado similar. 

Neste dinâmica, especialmente no âmbito das municipalidades, que já estão operando a 

partir da busca ativa de soluções standardizadas, dentro da perspectiva das cidades como 

negócio, como concorrentes numa disputa por recursos e investimentos, o poder público 

se vê diante de um aceno extremamente sedutor: uma forte rede de instituições, 

oferecendo parte dos recursos (já que a operação e administração das organizações 

geralmente são sustentadas pelo investimento privado), com uma série de evidências 

construídas no sentido de respaldar seu método, e que prometem resultados práticos já no 

curto prazo. A expansão veloz de organizações satélite do TFAll, que encontra na 

experiência local o terreno prototípico ideal para serem gestadas, uma espécie de 

incubadora (BRENNER; THEODORE, 2002) antes que atinjam dimensões nacionais, é 

explicada, em grande medida, por seu modelo associar-se a estes regimes 

empreendedores, por ter nascido já sob o signo de uma síntese neoliberal que, ao mesmo 

tempo que produz eminente precarização e desigualdade, se apresenta como solução 

universal para estes mesmos problemas.  

As mais de sessenta organizações nacionais que hoje se associam a rede, um 

mundo diversificado de idiomas, culturas e particularismos que certamente envolvem 

seus contextos locais, reforçam a tese de que, há, neste universo de práticas específicas e 
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idiossincráticas pelo qual a neoliberalização assume dinâmicas muito próprias, uma 

“conexão sistêmica”, traços familiares que interligam estas experiências em torno de uma 

neoliberalização profunda. Mais amplamente, trata-se de uma expressão no campo 

educacional de um ajustamento sistêmico, um problema relacionado aos limites de 

reprodução e da regulação capitalista. Uma rede global de educação dos tempos presentes 

só poderá ser compreendida diante da própria dinâmica da globalização neoliberal, no 

qual correções do espaço-tempo (spatio-temporal fixes) (JESSOP, 2000), reajustes 

temporais e de escala, possibilitam que empreendedores sociais no Japão e Estônia 

suponham estar diante dos mesmos efeitos e dominem soluções comuns.  

A força de experimentos regulatórios como estes repousam nesta adaptação do 

tempo e do espaço, artifícios que permitem manejar contradições estruturais e dilemas 

estratégicos. Os limites destes ensaios, entretanto, repousam no fato de que, embora 

suportados pela tendência hegemônica neoliberal, sua dominância - maior capacidade de 

reproduzir sua lógica - não é sem limites e depende da própria trajetória relacional e 

contingente com que vai seguindo. Esta coevolução, sem dúvida, confronta a aparente 

inexorabilidade da razão de mercado como lógica de toda e qualquer forma de dinâmica 

social hodiernamente. Ainda que seja um poderoso ator do campo educacional nos EUA, 

o próprio TFA, por exemplo, organização referência para toda esta rede, vivenciou 

reveses importantes e um acúmulo de críticas que resultaram, inclusive, na redução do 

número de candidaturas e de contratados na última década (RAUSCHENBERGER, 

2021). Nos próximos capítulos me debruçarei nos caminhos trilhados pela organização 

que buscou apropriar-se deste modelo global de educação no Brasil, construindo uma 

poderosa rede de recepção para o programa. Como procurarei demonstrar, apesar das 

fortes credenciais, farto apoio econômico e político, seus primeiros ensaios fracassaram 

no país: “não existe uma última instância nas relações ecológicas de dominação” 

(JESSOP, 2000, p. 329). 

 

3.3 Considerações do capítulo: TFA como síntese neoliberal criativa  

A força política e relevância do Teach For America no cenário dos EUA, portanto, 

devem ser compreendidas pela relação da neoliberalização do campo educacional com as 

demandas específicas e emergentes daquele país nas últimas décadas, suas tradições e 

cultura política.  A junção da excelência e da equidade, a absorção da demanda por justiça 

social, a incorporação do voluntariado e do sentido missionário enquanto vocação 
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nacional, por todos os lados, elementos específicos do desenvolvimento histórico-social 

americano informam o desenvolvimento deste experimento regulatório. Como sublinhei 

em meu desenho teórico-metodológico proposto, a neoliberalização deve ser entendida 

enquanto processo impuro e adaptativo, que se fia em outras trajetórias regulatórias, 

sempre localmente situadas (PECK; THEODORE; BRENNER, 2012; BRENNER; 

PECK; THEODORE, 2012).  

Dessa perspectiva analítica, observo o TFA a partir das fases destrutivas e 

criativas da neoliberalização, operando no sentido de deslocar ou atrasar contradições e 

conflitos (JESSOP, 2002). Considero os processos ocorridos em fins da década de 1970 

e anos 1980, que questionavam a estrutura da escola pública e anunciavam a falência do 

sistema público de educação, cumprindo o papel desmoronador, ou de neoliberalismo 

“roll back”. Entretanto, as soluções de mercado puramente aplicadas ao problema 

educacional não puderam, já nos anos de 1990, dar conta política e socialmente de 

demandas também ascendentes como a luta por justiça social e democratização da escola. 

O movimento do qual o Teach For America é símbolo diz respeito a uma síntese criativa, 

uma segunda fase em que a neoliberalização apresenta inovações institucionais e 

discursivas, o neoliberalismo “roll out”, que busca apaziguar ou conciliar agendas 

antagônicas em benefício do avanço da disciplina de mercado. Foi imbricado nesta 

tendência que o TFA desenvolveu sua tese de excelência para todos, admitindo e 

recodificando o problema da desigualdade. Como se registrou em diversas paisagens, a 

partir destes mecanismos criativos, experimentos neoliberais conseguiram aglutinar em 

torno de si o apoio político de um amplo espectro que ultrapassou o âmbito da direita 

conservadora e envolveu partidos de centro e de esquerda ao redor do mundo.  

Lahann e Reagan (2011) caracterizaram este passo inventivo do TFA como de 

constituição de um “neoliberalismo progressista” que, embora mantenha certas premissas 

e marcos filosóficos próprios do neoliberalismo, contradiz alguns de seus princípios, 

visando atingir seus objetivos mais diretos. Para estes autores, os elementos progressistas 

assumidos pela organização dizem respeito a duas teses que se chocam com o pensamento 

neoliberal. O primeiro aspecto relaciona-se à ideia de que os mercados não podem por si 

mesmos corrigir as desigualdades educacionais. O Teach For America, ao adotar um 

chamamento para que a sociedade como um todo envolva-se no problema educacional, 

defende uma direção ativa na resolução do problema histórico da desigualdade. Segundo 

Lahaan e Reagan (2011, p. 19) há aqui um rompimento com a crença nas forças de 
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mercado via oferta e demanda em função do socorro direto aos que mais precisam ser 

assistidos por um ensino de qualidade – na perspectiva de um sistema corrompido por 

desigualdades históricas. Como uma organização neoliberal progressista, dizem, o TFA 

“goes beyond the neoliberal role of simply honing a neutral system to better, marketized 

efficiency. Rather, it readjusts the flow of the market to address inequality resulting from 

the system”96. Também destacam que a segunda característica progressista absorvida pelo 

TFA parte da consideração de que a educação pública é um espaço de luta e de ativismo 

social no qual é possível estar dentro e ao mesmo tempo contra o sistema. Em última 

instância a batalha seria contra a injustiça social de uma estrutura perversa, que desde a 

origem condiciona o destino educacional – e por consequência social – de milhões de 

crianças.   

As importantes nuances teórico-filosóficas identificadas por Lahaan e Reagan 

(2011) que, contudo, não alteram essencialmente os fins da política defendida pelo TFA, 

fazem parte do caráter adaptativo da neoliberalização, que em sua segunda onda foi muito 

mais propositiva e de sensibilidade social do que em suas versões destrutivas. Os 

primeiros sinais de que a justificação neoliberal havia falhado sistemicamente abriu 

caminho para redes e parcerias público-privadas ou estratégias supletivas que dessem 

conta do passivo social ou das falhas de mercado, sem que, contudo, isto freasse a força 

e expansão da lógica liberalizante (JESSOP, 2013). O diálogo com questões e problemas 

de fora de seu universo explicativo, embora abram caminho para a exploração de novas 

frentes de atuação, agreguem outras forças políticas ou apaziguem alguns conflitos mais 

iminentes, não tem a qualidade de romper com a ampliação da disciplina de mercado. É 

exatamente assim que observo a constituição ideacional e a prática política do Teach For 

America, de reconhecimento das injustiças sistêmicas, mas de soluções eminentemente 

mercadológicas em resposta. 

No desenho dinamicamente construído da organização destaquei que adaptações 

discursivas e novos elementos explicativos foram sendo adicionados, de modo a produzir 

uma solução transformativa sistêmica. Como argumentei, as duas fronteiras de conquista 

da organização, as salas de aula e o professor por um lado, e a rede de líderes reformadores 

conduzindo a mudança mais ampla de outro, operam em interconexão para estabilizar ou 

                                                           
96 Em português: vai além do papel neoliberal de simplesmente aprimorar um sistema neutro para uma 

melhor eficiência mercadológica. Em vez disso, reajusta o fluxo do mercado para enfrentar a desigualdade 

resultante do sistema (tradução minha). 
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atrasar contradições. Os dilemas da desigualdade social são deslocados de suas 

implicações diretas com aspectos socioeconômicos e com as estruturas de poder, de 

classe, de gênero e de raça, para serem convertidas em problemas de organização, foco, 

individualização, esforço, ambição e perseverança. Neste sentido, tal síntese criativa liga 

presente (as salas de aula, as trajetórias individuais e as histórias de vida) e futuro (um 

líder transformador em cada área de influência necessária), conferindo para ambas 

dimensões uma resposta explicitamente vinculada à lógica de mercado.  

Essa caracterização me leva a considerar que a recopilação desenvolvida pela 

organização obtém relativo sucesso e aderência social principalmente porque acessa 

elementos instituintes da cultura política e tradições daquele país em composição com os 

códigos ascendentes da neoliberalização, alçado como novo ordenamento das relações 

sociais a partir de fins da década de 1970. Desta perspectiva, juntamente com a dialética 

entre as duas zonas de fronteira, entre as duas frentes de atuação do Teach For America, 

a organização torna-se uma poderosa contestadora jurisdicional, confrontando variadas 

barreiras regulatórias que possam impedir a expansão da disciplina de mercado no campo 

educacional. Seu papel estratégico é assumido como uma engrenagem chave de uma rede 

muito mais ampla que envolve outros agentes políticos, como o empresariado, fundações, 

think tanks, variadas iniciativas empreendedoras etc.  

Como procurei demonstrar, no entrelaçamento de seus componentes ideacionais, 

ideológicos e prático-políticos, a longeva atuação do Teach For America produziu ações 

concretas no sentido da neoliberalização educacional, seja por sua atuação direta, seja 

pelos seus herdeiros - ou representantes de seu legado. Vimos por exemplo que, pelas 

duas frentes de atuação do TFA, operando de forma cruzada, a organização realizou um 

feito notável. O professor líder e obstinado, o professor de novo tipo das salas de aula da 

América, aquele cujas atribuições individuais e talento alcança as metas de rendimento e 

dispensa uma formação prévia da área da educação, foi reconhecido como um professor 

altamente qualificado nos marcos legais dos EUA, um passo importante para a 

consolidação de uma nova concepção e prática de educação, escola e trabalho docente. 

Por que nascido e imbricado com a cultura e tradição estadunidense estaria este 

fenômeno destinado ao confinamento naquele país? Procurei argumentar que, com o 

advento do TFAll, houve um redimensionamento deste chamado de transformação, uma 

nova fronteira de expansão, agora global. A noção de que o sucesso atribuído aquele 

modelo era passível de ser replicado em variados contextos foi construída sob a percepção 
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de problemas comuns. Diante de cenários educacionais de paisagens tão diversas estavam 

operando elementos sistêmicos como a pobreza, discriminação e falta de mobilidade 

social. O que aparentava ser uma visão holística ou um diagnóstico social compreensivo 

- que talvez pudesse focar também em imperativos estruturantes como resposta - produz 

uma solução centrada na inserção de individualidades estratégias em postos de comando. 

A mesma liderança salvacionista do TFA é agora uma resposta global e reformista para 

variados contextos.  

Não se aponta explicitamente de que maneira tais lideranças poderão enfrentar 

este ciclo sistêmico quando este horizonte de disseminação de quadros transformadores 

foram tantos e em tantas áreas que a mudança se efetive por completo. Mas, ao projetar-

se o desenho para as salas de aulas e para as políticas educacionais defendido pela rede, 

é possível inferir que se trata de uma mudança orientada pelas elites, líderes corporativos 

com metas estabelecidas e com a disposição para atingi-las, custe o que custar. As mais 

profundas fissuras sociais e desigualdades estarão, neste horizonte utópico, sob os 

cuidados do mesmo líder capitalista do presente momento, mas experimentado por uma 

vivência prática e, talvez, com certa sensibilidade social mais aguçada. Esta foi uma 

receita desenhada para os EUA e, já então, um remédio para todos.  

Nos próximos capítulos buscarei acompanhar o modo como tal engenharia 

ideacional e ideológica efetiva-se numa experiência concreta e exógena ao ambiente em 

que foi gerada. Os primeiros anos de atuação do Ensina!Brasil no Rio de Janeiro, o 

legítimo e exclusivo representante desta franquia educacional no país, será uma 

oportunidade privilegiada de radiografar o que penso ser um genuíno protótipo 

neoliberalizante do campo educacional em ação, com todas as adaptações, hibridismos e 

inerentes contradições envolvidas num fenômeno deste tipo.  
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4 “NINGUÉM SEGURA A FORÇA DE UMA IDEIA CUJO TEMPO CHEGOU”: 

O SURGIMENTO DO ENSINA!BRASIL 

 

Uma página de internet em cores vibrantes de predominância carmesim traz ao 

centro uma fotografia: em primeiro plano uma criança com uniforme azul royal sentado 

em uma carteira escolar. Em interação com o menino, agachado, a figura de um jovem 

branco de sorriso largo vestindo um pulôver preto por sobre uma camisa social. Ao fundo 

outra criança, também uniformizada, apoia um dos braços na carteira enquanto dedica-se 

à escrita com seu lápis verde neon. A imagem repousa em uma das três colunas de 

pequenos textos informativos que apresenta o site, cada uma com um título em destaque: 

em amarelo mostarda “pense mudança”, em violeta “no mundo” e em carmesim “faça 

parte”. Essas proeminentes chamadas encaminham para novas páginas na mesma paleta 

de cores que introduzem o objetivo da iniciativa, explicam sua vinculação institucional e 

compartilham o perfil das pessoas a serem recrutadas para alcançar tal missão. Um grande 

“E” multicolorido (Figura 3) acompanhado das palavras “Ensina!”, “Brasil”, “Aprender”, 

“Ensinar” e “Transformar” sela o empreendimento, uma logomarca que já carrega em si 

tanto os objetivos quanto a vocação nacional do projeto (ENSINA!BRASIL, 2010c). 

     Figura 3- Logomarca Ensina!Brasil 

 

Fonte: Lagares, s/d. 

“Parece só mais um sonho? Mas é o início de uma mudança”, anunciam 

(ENSINA!BRASIL, 2010b). A transformação almejada diz respeito à redução da 

desigualdade educacional e, ato contínuo, criação de uma rede de profissionais engajada 

neste processo. O caminho pelo qual a organização concretizará este expediente passa por 

“fisgar a atenção dos jovens mais talentosos e competentes do Rio” (ENSINA!BRASIL, 
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2010b), recém graduados em qualquer área de formação, que investirão dois anos nas 

salas de aula das escolas mais necessitadas do município. Na sequência, após esta 

experiência marcante, comporão um corpo de egressos do movimento que, seja a partir 

da iniciativa privada ou do setor público, estarão dedicados continuamente à melhoria da 

educação brasileira. Chamados de “ensinas”, os jovens recrutados darão aulas de 

matemática, ciências, português e inglês97 no contraturno escolar para turmas do 6º ao 9º 

ano, mas o convite é para um envolvimento ainda mais intenso e profundo, que implicará 

em ir além das atividades pedagógicas. Trata-se de envolver a comunidade local e suas 

famílias, produzindo uma mobilização extraclasse de modo que os alunos mergulhem “de 

corpo e alma no projeto” (ENSINA!BRASIL, 2010d).  

 Para muitos recém graduados, ou jovens prestes a se formar, a navegação na home 

page acima descrita pareceu apresentar uma bela oportunidade de emprego naquele ano 

de 2010. Um projeto novo no país, mas ao mesmo tempo respaldado por “uma rede 

global”, com “um modelo que deu certo” (ENSINA!BRASIL, 2010b) em várias partes 

do mundo e com uma missão nobre de reduzir a desigualdade na educação era bastante 

animador. Além de toda a carga de justiça social, o programa apresentava também uma 

trilha profissional, um possível encaminhamento após o término daquele compromisso de 

dois anos.  

Meu primeiro contato com o Ensina!Brasil, no inverno de 2010, ocorreu 

exatamente pela interação com as cores, tipografia e formas bem trabalhadas desse site, 

cuja identidade visual convidativa escorava um discurso confiante em torno da mudança. 

A qualidade daquele material, eu não poderia saber à época, advinha de um trabalho 

profissional tecnicamente sofisticado de construção de uma marca (Figura 4). Para esta 

pesquisa encontrei uma evidência da qualidade dessa estratégia de marketing: a 

identidade visual e assinatura do Ensina! foram premiadas em vários concursos da área 

(LAGARES, s/d.). Mais do que isso, foi consagrada, inclusive, com o terceiro lugar em 

uma das mais distintas premiações do design industrial internacional - o IDEA Awards 

2012- International Design Excellence Awards, promovido pela sociedade americana de 

Design Industrial, nas categorias Social Design Strategy e Impact Design. A descrição do 

trabalho na galeria de premiados diz: 

 

                                                           
97 A disciplina Inglês nunca chegou a ser ministrada pela organização. Os ensinas foram distribuídos para 

lecionar apenas nas três primeiras áreas, tendo em vista os conteúdos presentes nas avaliações do IDEB. 
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Ensina Brasil has the ambitious goal of bringing educational inequity in Brazil 

to an end. The brand identity for the initiative focused in the motto of “Learn, 

Teach, Transform.” The solid three-dimensional typography reinforces the 

goal of building a strong future, and the addition of the exclamation point 

expresses that Ensina is no longer a project but is instead a call. The 

multicolored logo reflects the multiplicity of voices that have different views, 

feelings and origins98 (IDSA, 2022).  

Figura 4 - Cartaz Ensina!Brasil 

 

Fonte: Lagares, s/d. 

O chamado, que visava ultrapassar a noção de um mero projeto, acionava uma 

ideia-força abrangente, de aceitação quase que universal: o da educação como caminho 

de transformação. A partir daquele grande “E” tridimensional uma mensagem de 

diversidade abriria o mundo educativo para pessoas até aquele momento alheias aos 

dilemas da desigualdade. Era a chance de uma reação em cadeia, onde cada indivíduo que 

atendesse ao chamado pudesse ser um novo catalizador da mudança.  Mas que diferentes 

vozes seriam estas a se envolver com a causa? A educação, como um problema de toda a 

sociedade, não deveria ser confiada apenas a especialistas, todos deveriam encampar esta 

tarefa. O ineditismo da mobilização proposta girava em torno das várias camadas 

desenhadas para esta participação da sociedade. A mais proeminente tinha a ver com um 

mandato direto, de uma experiência ativa nas salas de aula. Ensinar, aprender e, assim, 

                                                           
98 Em português: Ensina Brasil tem o ambicioso objetivo de pôr fim a desigualdade educacional no Brasil. 

A identidade de marca para a iniciativa é focada no lema de “Aprender, ensinar, transformar”. A sólida 

tipografia tridimensional reforça o alvo de construir um futuro forte, e a adição do ponto de exclamação 

expressa que o Ensina não é mais um projeto, mas uma chamada. O logotipo multicolorido reflete a 

multiplicidade de vozes que possuem visões, sentimentos e origens diferentes (tradução minha). 
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transformar, tendo como palco as escolas mais necessitadas da cidade (e, no futuro, de 

todo o país). O anúncio de que uma nova organização estava se constituindo era também 

o aviso de que o Brasil agora poderia beneficiar-se daquilo que dava certo em outras 

regiões, integrar, portanto, uma rede exitosa. Para tais fins seria oferecido mais do que 

um discurso. Haveria ferramentas, treinamento e a possibilidade de uma prática e de uma 

vivência inéditas para certo grupo de pessoas, a chance de uma incursão a territórios até 

então desconhecidos: “Mentes brilhantes que, sem esta convocação, talvez nunca se 

aventurassem a enfrentar este desafio” (ENSINA!BRASIL, 2010a). 

Apostar no programa não configurava, entretanto, um convite a um mergulho no 

escuro, já que fortes credenciais eram reivindicadas: “Já nascemos com vinte anos de 

história”, dizia a apresentação da diretora do Ensina! na palestra de estreia do programa 

(PEDROSO, 2010a). Uma rede internacional, um modelo testado e aprovado, diversas 

pessoas em todo o mundo vinculadas ao mesmo movimento e apoiadores nacionais. 

Organizações, empresas, e conglomerados da comunicação sinalizando apoio 

(ENSINA!BRASIL, 2011a). Era uma ideia muito forte e, a própria organização ilustrava: 

“Ninguém segura a força de uma ideia cujo tempo chegou” (Figura 5). 

Figura 5 - Cartaz de divulgação Ensina!Brasil 

 

Fonte: Lagares, s/d. 
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Para compreender a chegada e estruturação do Ensina!Brasil, à luz do que tenho 

chamado de processos de neoliberalização no campo educacional, propus no capítulo 

anterior um retorno às origens do movimento reformador que, em certa medida, preparou 

terreno para o aparecimento do Teach For America, organização matriz e referência de 

atuação da versão brasileira. A partir de três balizadores – ideação, ideologia e prática 

política – busquei reconstituir os principais elementos que informaram a ação da iniciativa 

nos EUA. Nesta digressão admiti que, ainda que essa análise diga respeito formalmente 

à outra organização, em outra nação, com cultura e história próprias, há, de fato, uma 

vinculação, também formal (mas não somente), entre os dois projetos. Este atrelamento, 

reivindicado explicitamente, pretende transferir um modelo e suas práticas, uma 

metodologia supostamente consagrada que responderá ao desafio de transformar a 

educação do país. Neste ponto de nosso estudo importa investigar precisamente este 

deslocamento. Como a nova organização mobilizará os códigos e valores, os princípios 

balizadores de sua ação por aqui? E como este conjunto de ferramentas, recursos e 

treinamentos, respaldados por uma forte cultura empresarial, serão recepcionados? Que 

feições ganharão este conjunto, este pacote de transformação da educação, oferecido 

como solução para variados contextos?  

No presente capítulo investigarei a conformação do Ensina!Brasil em sua chegada 

ao Rio de Janeiro no início da década de 2010, mesclando um variado conjunto de fontes 

documentais, para compreender o cenário de recepção da iniciativa, como se organizou 

institucionalmente e em que medida emulou sua matriz de referência, admitindo, 

rejeitando ou ressignificando aspectos de sua atuação. Uma das bases para fundamentação 

deste capítulo foi o primeiro site da organização, hospedado originalmente no domínio 

“ensina.org.br” e hoje desativado. A atual versão da iniciativa utiliza o domínio 

“ensinabrasil.org.br” e como já mencionei, não faz qualquer menção às articulações e 

experiências desenvolvidas no Rio de Janeiro entre os anos de 2010-2012. Oficialmente 

o Ensina Brasil anuncia que a organização nasceu em 2016 (ENSINA BRASIL, 2022).  

Portanto, para ter acesso ao site original utilizei a ferramenta Wayback Machine, 

disponibilizada pela iniciativa Internet Archive (archive.org). Com este recurso, que 

captura imagens de sites de internet e os arquiva em um gigantesco banco de dados, 

produz-se uma espécie de memória de sites. Sendo assim, mesmo com o site desativado, 

foi possível recuperar informações valiosas para pesquisa. O serviço garante a mesma 

experiência de navegação, ainda que alguns links, vídeos e imagens não estejam 
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disponíveis. Existe a possibilidade de realização de busca da página por período, já que 

as capturas se repetem de tempos em tempos, permitindo uma análise dinâmica de suas 

atualizações99. 

Algo mais explícito e presente a partir desta etapa foram as considerações de 

minha própria experiência como objeto de inquirição e análise. Ao longo de todo o 

período procurei revisitar meus antigos pontos de vista, os dilemas a que me vi exposto, 

as críticas que vinha tecendo à medida que o trabalho era desenvolvido e, sobretudo, 

minhas memórias e percepções. Confrontarei aquelas impressões com as elaborações 

teóricas e fontes documentais que levantei para esta pesquisa, buscando com isso 

compreender alguns elementos que estruturam a ação da rede que inclui TFA/ 

Ensina!Brasil. Tal abordagem afasta-se da tentativa de tomar essa vivência como 

contraprova de algum processo ou de reconstituir a verdade dos fatos. Observar minha 

trajetória enquanto problema da pesquisa trata-se, sobretudo, de certo entendimento do 

que seja a realidade concreta, “algo mais que fatos ou dados tomados mais ou menos em 

si mesmos”. Nesse sentido, é na “relação dialética entre objetividade e subjetividade” que 

se pode cotejar tal realidade, a partir de “todos esses fatos e todos esses dados e mais a 

percepção que deles esteja tendo a população neles envolvida” (FREIRE, 2001, p. 35).  

Das fontes de informações levantadas, além do site oficial, recuperei uma série de 

entrevistas e matérias em jornais, telejornais e programas televisivos, reproduzida em 

grandes veículos de comunicação. Alguns dos mais interessantes documentos, entretanto, 

como gravações de uma palestra para um público bastante seleto, quando da inauguração 

do Ensina!Brasil, estavam acessíveis publicamente em perfis esquecidos na plataforma 

Youtube. Foi nessa rede também que resgatei a entrevista de uma diretora do 

Ensina!Brasil para uma organização empresarial brasileira, uma espécie de think thank 

liberal. Estes achados, constatei, possuem ligação entre si. São matérias que tiveram 

baixíssima repercussão, com poucas visualizações e que nos mecanismos de buscas só 

apareciam despois de centenas de informações não relacionadas com o assunto: 

basicamente foram esquecidas. Digo isso porque houve um proativo processo de 

apagamento da memória desta primeira versão do programa, resultando, inclusive, na 

remoção de resultados de busca nos principais sites deste tipo100. Um dos vídeos que 

                                                           
99 As capturas, entretanto, não acompanham o ritmo de atualização das páginas, o que pode estabelecer uma 

sombra de informação no intervalo entre dois registros.  
100 Uma busca no google pelo termo “Ensina!” no intervalo de janeiro de 2010 e dezembro de 2012, período 

em que esteve ativo e foi objeto de inúmeras aparições na grande mídia forneceram 131 resultados. 
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acessei, curiosamente, depois de estar mais de dez anos disponível no Youtube teve seu 

status alterado de público para privado dois dias após eu começar a assisti-lo para esta 

pesquisa.  

Para compreender este deslocamento, ou como venho entendendo, esta 

mobilidade de políticas (JESSOP, 2002; PECK; THEODORE, 2015), envolvido no 

aparecimento do Ensina!Brasil, me interessa analisar a visão ou imagem de si que a 

organização pretendia construir naquele momento. Ora, como uma ONG de educação, 

num universo sobrecarregado de iniciativas do chamado terceiro setor buscou ser vista 

ou reconhecida pela opinião pública e, consequentemente, pelos candidatos a serem 

recrutados como professores? O TFA foi abraçado entusiasticamente pela grande mídia 

desde seus primórdios, como destaquei no capítulo 3. Qual será seu papel nesta fase de 

construção do Ensina!Brasil? Nesse processo, os elementos da síntese criativa construída 

pela rede estiveram presentes? Em que medida a narrativa do programa ou seu 

chamamento à transformação da educação brasileira ressoa os caracteres construídos pelo 

movimento reformador nos EUA décadas antes? Houve que tipo de adaptação discursiva? 

A ideia de fronteira permaneceu como pano de fundo de atuação da nova organização?  

Tais indagações relacionadas à construção da imagem pública da organização 

entrelaçam-se com outra frente fundamental para seu projeto: a busca pelos jovens líderes 

transformadores. Partindo da ideia de que é exatamente através destes recém-graduados 

que se materializa a noção de brilhantismo, talento e excelência, os processos de 

recrutamento e seleção se tornaram uma etapa altamente valorizada pelos integrantes da 

rede. Deste modo, buscarei examinar a engenharia criada em torno desta seleção, os perfis 

idealmente projetados como capazes de cumprir a missão institucional e que critérios 

foram estabelecidos para chegar até estes candidatos. Que referências e estratégias são 

utilizadas para atraí-los? Como o processo em si foi desenvolvido no Rio de Janeiro? 

Quais os correlativos na cidade para o que foi entendido como estudantes e universidades 

de elite? Enquanto busco estas respostas, apresento minha própria experiência como 

recrutado da organização, problematizando os fundamentos daquele chamamento e sua 

aderência social. 

                                                           
Nenhum resultado se relacionou de fato ao Ensina!Brasil. Já a busca pelo termo “Ensina Brasil”, no mesmo 

intervalo de tempo, forneceu apenas 19 resultados, novamente nenhum relacionado ao Ensina! na sua 

primeira versão. Três resultados encaminham para perfis profissionais de participantes ou egressos da nova 

versão do programa. No buscador Bing, da Microsoft, há a informação explícita de que “alguns resultados 

foram removidos” ao se realizar uma busca geral pelo termo “ensina!”. As últimas checagens foram 

realizadas em 23 de setembro de 2022. 
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O conjunto destas indagações pretende fornecer subsídios para a questão mais 

ampla que guia essa pesquisa: a compreensão de como o programa de reforma 

educacional da matriz TFA tem ganhado vida no Brasil, à luz da neoliberalização do 

campo educacional. 

 

4.1 Rio de Janeiro e os amigos da reforma 

 O cartaz que inspira o título deste capítulo (Figura 5) explora uma frase atribuída 

ao escritor francês Victor Hugo. A citação “Ninguém segura a força de uma ideia cujo 

tempo chegou” e suas inúmeras versões, entretanto, não são encontradas em nenhum 

registro do autor. O mais próximo disso pode ser lido em sua obra Histoire d’un crime - 

História de um Crime - com a seguinte escrita: “On rèsiste á l’invasion des armèes; on 

ne rèsiste pas á l’invasion des idèes”, algo como “Resistimos à invasão dos exércitos; não 

podemos resistir à invasão de ideias” (RATCLIFFE, 2011). No original é um relato 

histórico em primeira pessoa de Victor Hugo, no contexto de combate ao golpe liderado 

por Luís Bonaparte, que pôs fim a II República Francesa a partir de 1851. É, portanto, 

uma frase de resistência à tirania, à luz dos ideais republicanos e dos princípios legados 

da Revolução Francesa.  

 Na releitura do Ensina! a sentença também trata de um movimento transformador 

de pulsão quase que inexorável, uma onda revolucionária - ou reformadora nos termos da 

organização: “um pouco louco e idealista todo revolucionário ou reformador tem que ser” 

publicava em uma de suas primeiras aparições (ENSINA!BRASIL, 2010g). No cartaz, a 

menção a Victor Hugo era ilustrada por outra referência apócrifa, o episódio da maça de 

Newton. A anedota absorvida pela cultura científica como um fato histórico (MARTINS, 

2006) sugere que o físico, ao observar a queda da fruta, teria tido um lampejo sobre a 

força exercida pela terra ao atrair todos os objetos em sua direção e, assim, a nomeado de 

força da gravidade. As duas referências imprecisas, entretanto, cumpriam sua função 

mobilizadora. Uma força-ideia chegava ao Brasil e tal qual a gravidade, pretendia atrair 

para o entorno de si toda a sociedade, começando pelos cariocas.         

 E parecia que o Brasil, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, estava pronto 

para receber a transformação propalada. No ano de 2010 as soluções político-econômicas 

do país no enfrentamento à crise global de 2008 ainda ressoavam mundo afora. Em fins 

de 2009 a emblemática matéria de capa da tradicional publicação inglesa The Economist 

apresentava a imagem do Cristo Redentor alçando voo, como um foguete em ignição. Em 



138 

 

destaque era apresentada a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva101, ex-

sindicalista que havia trabalhado para reduzir as desigualdades que tanto assolavam o 

país. Na opinião dos liberais ingleses a comparação com outras potências emergentes 

fazia do Brasil daquele momento o mais proeminente, sobressaindo-se em muitos 

aspectos aos seus parceiros do BRIC102 – Brasil, Rússia, Índia e China. A organização da 

Copa do Mundo e das Olimpíadas nos anos seguintes simbolicamente materializavam 

este otimismo em relação ao país: “In short, Brazil suddenly seems to have made an 

entrance onto the world stage”103(THE ECONOMIST, 2009, s/p.). 

 Para o Rio de Janeiro, epicentro dos megaeventos esportivos, a gestão do prefeito 

Eduardo Paes (2009-2016) pode ser lida a partir do aprofundamento de um movimento 

complexo de deslocamento da concepção de cidade e de planejamento urbano, já 

esboçado desde meados dos anos 1990 pelo então prefeito César Maia104. De um 

“planejamento moderno, compreensivo, fortemente marcado por uma ação diretiva do 

estado, expressa, entre outros elementos, nos zoneamentos e nos planos diretores” para 

“um planejamento competitivo, que se pretende flexível, amigável ao mercado (market 

friendly) e orientado pelo e para o mercado (market oriented)”.  É atributo inerente a esta 

perspectiva a noção de flexibilidade, capacidade adaptativa diante das demandas de 

mercado e da complexificação da nova economia mundial. Uma cidade competitiva, tal 

qual uma “cidade-empresa”, necessitava de eficiência estratégica para aproveitar as 

janelas de oportunidades diante do mercado de cidades concorrentes (VAINER, 2011, p. 

3 e 4). Como já abordei, sob a dominância neoliberal, as cidades têm se posicionado 

ativamente neste sistema concorrencial, emulando políticas e rastreando “boas práticas” 

e modelos inovadores, numa luta por recursos públicos e privados (PECK; TICKELL, 

2002, p.  394). A esfera local se torna o lugar da gestação, ou “incubadoras”, de estratégias 

políticas e ideológicas neoliberais (BRENNER; THEODORE, 2002, p. 375).  

                                                           
101 Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como Lula, é um ex-metalúrgico, ex-sindicalista e político 

brasileiro. Integrante do Partido dos Trabalhadores (PT), foi presidente do Brasil por dois mandatos 

consecutivos entre 1.º de janeiro de 2003 e 1.º de janeiro de 2011. Nas eleições de 2022 foi eleito para um 

terceiro mandato que se inicia em 1 de janeiro de 2023. Informações disponíveis em 

https://www.camara.leg.br/deputados/139289/biografia. Acesso em 16 de dezembro de 2022. 
102 Só posteriormente BRICS com a inclusão da África do Sul no Grupo em fins de 2010. Cf in.: ROMILDO, 

José. África do Sul é a menor economia do Brics. Agência Brasil, 13 de nov. 2019. Disponível em: 

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-11/africa-do-sul-e-menor-economia-do-

brics> Acesso em 12 de jul. 2022. 
103 Em português: Em suma, o Brasil de repente parece ter entrado no cenário mundial (tradução minha).  
104 O economista e político César Epitácio Maia foi prefeito do Rio de Janeiro no período de 1993 a 1997 

e, ainda, de 2001 a 2009. Informações disponíveis em https://www.camara.leg.br/deputados/133987. 

Acesso em 22 de novembro de 2022.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_(Brasil)
https://www.camara.leg.br/deputados/133987
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Fez parte deste movimento de reposicionamento do Rio de Janeiro enquanto 

cidade-empresa o tema da segurança pública e da violência urbana. A principal estratégia 

de investimento no tema, que teve efeitos diretos nas expectativas econômicas, 

principalmente do mercado imobiliário, ficou conhecida como pacificação das favelas. 

Segmentos do empresariado, como as indústrias do turismo, serviços em geral e 

comunicação aderiram ao projeto (BURGOS et al., 2011). Através da implantação de 

Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs - as ocupações de áreas consideradas 

estratégicas foram iniciadas em fins de 2008 pelo governo estadual, coincidindo com todo 

o primeiro mandato de Eduardo Paes e prosseguindo até a metade de sua segunda gestão, 

quando a política já apresentava sinais de franca deterioração. O objetivo oficial alegado 

das UPPs era restabelecer o “‘controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 

criminalidade ostensivamente armada’” e “‘devolver à população local a paz e a 

tranquilidade públicas necessárias ao exercício da cidadania plena’” (BORGES; 

RIBEIRO; CANO, 2012, p. 23). A iniciativa chegou a ter reconhecido seu efeito 

temporário de “reduzir significativamente a violência letal em territórios conflagrados e 

acabar praticamente com o controle territorial dos grupos criminosos” (CANO; 

BORGES; RIBEIRO, 2012, p. 201).  

Porém, como ressalta Fleury (2012, p. 213), o exercício da cidadania enquanto um 

fim da política de pacificação foi observado através da permanência do modelo histórico 

de coerção estatal à população favelada. A almejada ampliação de direitos foi identificada 

muito mais como abertura do mercado consumidor das favelas via controle e 

“militarização do social”. Ideias da favela como lugar da “informalidade e desordem” 

estiveram presentes nesta nova proposta de disciplinamento social que, se em algum 

momento foi efetivo em termos de dominação territorial, nunca demonstrou o mesmo 

vigor quando se tratou de políticas sociais efetivas.  

Para liderar a Secretaria Municipal de Educação, SMR-Rio, nessa guinada 

transformativa do Rio de Janeiro, Eduardo Paes nomeou Claudia Costin, uma já 

reconhecida administradora de perfil liberal, que fizera parte do processo de reforma 

gerencial do Estado de 1995 no Ministério da Administração e Reforma do Estado do 

governo Fernando Henrique Cardoso. Também fora secretária da pasta da cultura no 

primeiro mandato de Geraldo Alckmin no governo do Estado de São Paulo. Costin tinha 

tido rápida passagem pelo Banco Mundial, instituição para o qual retornaria como diretora 

global de educação diretamente da SME-Rio em 2014. Seu currículo e seus 
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posicionamentos enquanto gestora pública demonstravam enorme sinergia com a rede 

TFAll em um de seus temas mais caros, o desenvolvimento de líderes.  

Em entrevista, ainda como secretária de cultura de SP no começo dos anos 2000, 

Costin foi indagada sobre a função de um gestor na administração pública, ao que 

respondeu estar “convicta do papel central da liderança. O que faz diferença nos órgãos 

públicos é um líder que consiga ter visão, especialmente na situação brasileira”. O coração 

da transformação dos processos sociais mais imediatos, assim como daqueles mais 

estruturantes, segundo o TFA, passava pela capacidade de mobilização do líder 

transformador. Para Costin, os requisitos de uma boa gestão pública diziam respeito 

igualmente a “um líder que consiga formar uma boa equipe, motivar, dotar de entusiasmo 

e fazer as coisas funcionarem” (GOLDBAUM, 2003, p.12). 

Tão logo anunciada como futura secretária de educação, ainda em fins de 2008, 

Costin dava o tom de como seria sua gestão. Os indicadores de desempenho da rede 

estavam abaixo das metas e a aprendizagem dos alunos seria o foco central: “‘Se há 

problemas, eles precisam ser revelados para que pais, alunos, professores e a secretaria 

possam agir. É preciso implantar a cultura de desempenho’”, dizia (MOTTA; BERTA, 

2008, p. 18). Estava em debate a prática da “aprovação automática” dos alunos, e o 

compromisso de campanha de Paes era justamente extinguir tal mecanismo. Um dos 

caminhos apresentados por Cláudia Costin para a melhoria do processo de aprendizagem 

passava pela centralidade do professor: “quando um aluno é reprovado, é sinal que o 

professor falhou” (MOTTA; BERTA, 2008, p. 18). As receitas anunciadas eram simples: 

“‘não é necessário inventar a roda. O caminho é o reforço escolar, garantir que os 

professores se capacitem’” (MOTTA; BERTA, 2008, p. 18).  

Em sua gestão na SMR-Rio, orientada pelo planejamento estratégico da 

Prefeitura, que definia diretrizes e metas para o quadriênio 2009-2012, Costin promoveu 

uma reforma educacional baseada na introdução de mecanismos de controle de 

desempenho sustentados por premiações e sansões. Os balizadores eram as avaliações 

externas, principalmente o IDEB. Tendo estabelecido como mote um “Salto de Qualidade 

na Educação Carioca” a secretaria definiu uma meta geral de elevação do IDEB para a 

rede e por escola. No caminho do atingimento desses objetivos iniciou uma reorganização 

do currículo com orientações e descritores bimestrais e avaliações unificadas para todas 

as escolas da rede. A base de sua reforma também tinha como um dos pilares a parceria 

com organizações privadas e incentivo ao voluntariado, principalmente para o 
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desenvolvimento de projetos de reforço escolar (LOPES, 2013; DALMON; SIQUEIRA; 

BRAGA, 2018). 

Diversos trabalhos já procuraram analisar o sentido da gestão Costin na SME-Rio. 

Para Santos e Oliveira (2017) o novo modelo desenvolvido era fundado nos conceitos da 

administração pública gerencial, uma oposição aos preceitos da administração pública 

burocrática clássica fiado na dominação racional-legal e cujo formalismo, impessoalidade 

e administração profissional constituíam seus pilares. A partir das proposições de Bresser 

Pereira, preceptor de Claudia Costin na sua experiência no governo federal nos anos 1990, 

os autores delineiam as bases da reforma gerencial inaugurada naquele período. Um dos 

movimentos desencadeados é a noção de publicização, transferência de atividades 

consideradas não exclusivas do Estado para organizações públicas não estatais. Áreas 

como saúde, educação e cultura são administradas através dos instrumentos de gestão 

privada, embora sob a regulação pública. Na Secretaria de Educação uma série de 

iniciativas e projetos foram terceirizados e desenvolvidos junto a organizações sociais, 

entidades privadas e fundações, apresentadas como soluções educacionais para melhoria 

da qualidade.  

A adoção dessas premissas é entendida por Brigadeiro e Sangenis (2014) como 

“consonância tardia” da educação carioca à perspectiva gerencialista e tecnocrática que, 

segundo os autores, dirigiram a regulação das políticas transnacionais e nacionais a partir 

de 1980. É assim que pode ser interpretado o programa da SME, do salto de qualidade, 

eminentemente saltos de performance nas avaliações em larga escala, uma simplificação 

dos objetivos educacionais em torno de metas. Para deslocar os objetivos educacionais 

esta reforma criaria novos mecanismos de gerenciamento do trabalho docente, incidindo, 

inclusive, sobre sua autonomia.  Pereira e Veloso (2012, p. 81 e 82) denominarão o “salto 

de qualidade” como um “salto para a performatividade” na medida em que é justamente 

o incremento de mecanismos de premiação/sansão que atuarão como indutor do que é 

entendido como qualidade da educação.   

No planejamento da SME um programa especial para alcançar as escolas de áreas 

vulneráveis à violência foi criado. Denominado de “Escolas do Amanhã”, foi 

desenvolvido em parceria com a UNESCO e englobou 155 escolas de locais considerados 

conflagrados da cidade. O objetivo anunciado da intervenção seria “garantir a educação 

de qualidade a jovens e crianças de comunidades vulneráveis no Município do Rio de 

Janeiro, com políticas públicas integradas de educação, desenvolvimento social e 
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prevenção da violência” (UNESCO, 2016, s/p.). Os fundamentos do programa eram 1- 

“educação em tempo integral”; 2- “formas dinâmicas e instigantes de aprendizagem”; 3- 

“atenção à saúde”; 4- “participação da comunidade” e 5- “implantação de uma cultura de 

resultados” (UNESCO, 2016, p. 13). Para o atingimento destes objetivos uma série de 

parcerias foram firmadas, como por exemplo com o Instituto Sangari, empresa que 

comercializava metodologia, matérias e livros para o ensino de ciências no subprograma 

chamado de Cientistas do Amanhã. A parceria envolveu o valor de mais de sessenta e 

sete milhões de reais a serem pagos para esta empresa e com dispensa de licitação (RIO 

DE JANEIRO, 2009c).  

O Programa Escolas do Amanhã pretendia ser uma resposta à percepção pública 

de que a violência e os conflitos nas favelas eram fatores prejudiciais ao aprendizado dos 

alunos, um elemento que bloqueava a qualidade do sistema educacional carioca e 

realimentava o próprio ciclo de violência, visto reproduzir as desigualdades de 

oportunidades. A secretária de educação do município dividiu com o Ensina! e seu 

convidados, na inauguração do programa exatamente esta noção: 

Nós não vamos mudar as coisas aqui no Rio se não mudarmos a 

educação. As unidades pacificadoras estão fazendo um trabalho 

maravilhoso e fundamental pra educação, mas se não existir educação, 

daqui a pouco nós vamos ter que colocar outras unidades pacificadoras 

em áreas onde não eram necessárias. Quer dizer, educação é 

fundamental é a base de tudo, mas desde que ela tenha qualidade 

(PEDROSO, 2010b). 

Como aponta Gawryszewski (2015) o Escolas do Amanhã seria a resposta 

educativa para o movimento estatal de ocupação territorial de favelas. Ele assistiria 

unidades educacionais em comunidades ou próxima a elas, que apresentassem altos 

índices de violência em seu entorno, com elevadas taxas de evasão, baixo rendimento 

acadêmico etc. Como aponta o autor, embora não fossem exclusivas em áreas com UPP, 

existia uma inclinação para que alguns projetos vinculados ao programa funcionassem 

prioritariamente nestes territórios.  

O Ensina!Brasil encontrará uma brecha de inserção na agenda mais ampla da 

SME-Rio exatamente na confluência dos temas reforço escolar, elevação de desempenho 

acadêmico em áreas de vulnerabilidade social e ação estatal de ocupação territorial contra 

a violência urbana. Assim, nesse novo ordenamento da cidade, o primeiro lócus de 

experimentação do projeto será como uma solução educacional vinculada ao Programa 

Escolas do Amanhã, para atuar como uma das várias iniciativas disponíveis em tais 
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escolas. Seu desenho foi se configurando, portanto, como um reforço escolar no 

contraturno, dentro da perspectiva de ampliação do horário de atendimento das unidades 

educacionais. O campo de atuação da nascente organização seria inicialmente somente 

nos territórios em que já haviam recebido UPPs: “Haverá aulas dentro de favelas? Vamos 

colaborar com a transformação do ensino nas escolas municipais mais necessitadas do 

Rio. As aulas poderão ser dentro de comunidades carentes, mas sempre onde haja UPPs 

já estabilizadas”, anunciava o Ensina! (ENSINA!BRASIL, 2010h).  

É possível observar que a cidade do Rio de Janeiro demonstrava possuir os 

requisitos políticos e ideológicos necessários a tal investida. A secretária de educação, 

pelo sentido de sua reforma, evidenciava enorme convergência com os princípios e 

valores que o TFA defendia. O trabalho de toda a rede municipal apontava para o 

estabelecimento de uma cultura de resultados e responsabilização, tendo como eixo 

central a melhoria da qualidade da educação - entendida expressamente como melhores 

resultados em avaliações de larga escala. Além disso, as ações de Costin contavam com 

o reconhecimento e entusiasmo de organismos multilaterais como o Banco Mundial 

(BM). Este último era um defensor eloquente das políticas de flexibilização da formação 

docente e apoiador de reformas educacionais como as propostas pelo TFA.  

Em documento de 2010 intitulado “Achieving World Class Education in Brazil: 

The Next Agenda” o Banco analisava diversos aspectos da educação nacional. Sobre a 

formação de professores, especialmente a formação continuada dos docentes, destacava 

a existência de vários programas criativos e bem formulados, mas enfatizava que:  

Many programs, however, are delivered by university education departments 

that have ideological approaches, including a belief that the low quality of 

Brazilian education is rooted in the poverty and low development of the 

students. Reformist secretaries of education such as Rose Neubauer da Silva 

(former secretary of the São Paulo state system), Vanessa Guimarães 

(secretary of Minas Gerais) and Claudia Costin (secretary of Rio de Janeiro 

Municipality) among others have had to work hard to fight this culture, using 

mantras such as “every child can learn” and “if a student isn’t learning, it is 

the fault of the schools, not the child”105 (BRUNS; EVANS; LUQUE, 2010, p. 

59 e 60, grifo meu). 

                                                           
105 Em português: Muitos programas, no entanto, estão entregues aos departamentos de educação das 

universidades, que têm abordagens ideológicas, incluindo a crença de que a baixa qualidade da educação 

brasileira está enraizada na pobreza e no baixo desenvolvimento dos estudantes. Secretários de Educação 

reformistas como Rose Neubauer da Silva (ex-secretária estadual de educação de São Paulo), Vanessa 

Guimarães (secretário de Minas Gerais) e Claudia Costin (secretária municipal do Rio de Janeiro), entre 

outros, tiveram que trabalhar duro para combater essa cultura, usando mantras como "toda criança pode 

aprender" e "Se um aluno não está aprendendo, é culpa das escolas, não da criança" (tradução minha). 
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Novamente é possível observar um entroncamento de ideias e perspectivas 

político-educacionais, desta vez de um grande organismo multilateral, TFAll e a gestão 

da SME-Rio. A perspectiva de que o trabalho das universidades era ideológico e centrado 

na questão da desigualdade (ou pobreza e baixo desenvolvimento, nos termos do Banco) 

era contraposto pela visão do “no excuses” ou da busca implacável rumo aos resultados 

acadêmicos cultivados pelo Teach For America por décadas (ver capítulo 3). Os temas 

externos ao processo de aprendizado sempre foram encarados como não determinantes 

para o sucesso dos alunos, sendo o professor lido como o fator decisivo na trajetória 

educacional. A formação tradicional oferecida pelas universidades “contrasts 

dramatically with new trends in teacher professional development in OECD 

countries”106, destacava o BM. O caminho da inovação no assunto versava sobre a 

transmissão de estratégias, técnicas e práticas concretas desenvolvidas a partir da 

observação de professores eficientes. Como exemplo destas metodologias eram citados 

no documento do Banco os trabalhos de Charlotte Danielson - A Framework for 

Teaching, de Douglas Lemov - e justamente o programa intensivo de treinamento de 

professores do TFA (BRUNS; EVANS; LUQUE, 2010, p. 60). 

Um ator econômico e político de relevo no cenário nacional e internacional, o 

maior banco privado do país, o Itaú-Unibanco, também se entrelaçava na teia de 

articulações relacionadas à chegada da rede TFAll ao Rio de Janeiro. Através de um dos 

seus braços sociais, a Fundação Itaú Social, promovia em 2009, em parceria com o 

Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, o programa de excelência em gestão 

educacional. Em uma das publicações pesquisou a Reforma Educacional de Nova Iorque, 

considerando possíveis aplicações para o Brasil. O livro dedicava um dos capítulos a 

“Vias alternativas para seleção e contratação de professores e diretores” (GALL; 

GUEDES, 2009, p. 70), oportunidade no qual apresenta a história e modelo do TFA para, 

em seguida, apontar tal caminho como possibilidade de enfrentamento à escassez de 

docentes na rede pública do país: 

Profissionais liberais (engenheiros, biólogos, agrônomos...) poderiam ser 

contratados, conforme estabelecido pelo respectivo Conselho de Educação, 

para atuar no ensino médio nas disciplinas de química, física, matemática e 

biologia, mediante a aprovação em curso de Complementação Pedagógica. 

Esse curso, uma vez previamente regulamentados pelo Conselho Nacional de 

                                                           
106 Em português: contrasta dramaticamente com as novas tendências no desenvolvimento profissional de 

professores nos países da OCDE (tradução minha). 
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Educação (CNE), deveria incluir didática especial e prática de ensino relativa 

à habilitação pretendida.107 (GALL; GUEDES, 2009, p. 81).  

Tal conexão do Itaú com as proposta da rede TFA seria materializada no apoio 

tanto do Instituto Unibanco quanto da Fundação Itaú Social ao Ensina!Brasil. Com a 

chegada do modelo, ambos constavam no hall de empresas que davam apoio financeiro 

direto às operações da organização (ENSINA!BRASIL, 2011a).  

Nesta lista de apoiadores destacava-se também a gigante multinacional de 

tecnologia Google, uma já reconhecida parceira do TFA nos EUA. Naquele país muitos 

egressos do Teach For America eram absorvidos pelo Google, numa declarada 

valorização da experiência formativa da organização: ‘TFA graduates have to coach their 

students in an environment where motivation isn't always a given ... and solve very 

complex problems that require patience, perseverance and commitment — things we 

really value at Google’108, dizia em reportagem a porta-voz da empresa (TAUBE, 2014, 

s./p.).  

Quem afinal foi o responsável direto pela vinda do modelo TFA ao Brasil e 

especificamente para o Rio de Janeiro? Como já explorou Rolf Straubhaar (2014) em sua 

rica etnografia da chegada do Ensina! ao país, a relação orgânica entre a gestão de Cláudia 

Costin e as ideias da rede global TFAll foi decisiva para a implantação do programa. De 

acordo com sua pesquisa, foi justamente uma integrante da secretaria de Costin, que já 

conhecia o trabalho realizado pelo TFA, que encampou ativamente este processo. Esta 

gestora viajou para os EUA junto com um grupo de empreendedores educacionais para 

encontrar-se com Wendy Koop e firmar uma negociação para a expansão da rede ao 

Brasil. Entretanto, apesar do protagonismo desta figura, a pesquisa de Rolf revela algo 

novamente proeminente: já vinha se constituindo uma massa crítica de apoio ao programa 

em um seleto círculo político de empreendedores educacionais nacionais. Em entrevista 

a Straubhaar (2014, p. 126) um desses personagens destaca que “in Brazilian education 

                                                           
107 O que a publicação destaca como “estabelecido pelo respectivo Conselho de Educação” trata-se de 

Relatório produzido pela Comissão Especial criada no âmbito da CEB/CNE para estudar medidas de 

superação do déficit docente no Ensino Médio brasileiro e trata de dois tipos de soluções, as emergências 

e as estruturais. A ideia de profissionais liberais darem aulas seria enquadrada como proposta de primeiro 

tipo. De todo modo, o relatório foi construído como um subsídio à discussão e não tinha caráter normativo.  

 Cf in: BRASIL. Escassez de professores no ensino médio: propostas estruturais e emergenciais.CNE/CEB,  

maio de 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/escassez1.pdf > Acesso em 22 

de jun. 2022.  
108 Em português: Os graduados da TFA precisam treinar seus alunos em um ambiente em que a motivação 

nem sempre é um dado ... e resolver problemas muito complexos que exigem paciência, perseverança e 

comprometimento - coisas que realmente valorizamos no Google (tradução minha). 
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there are certain circles in which these types of decisions tend to be made”109, ao que 

complementa: “There’s a relatively small group of people who are reform-minded here 

in Rio and all tend to know each other, whether from studying together in U.S. colleges, 

or other experiences, and so we were all supportive of the idea”110. 

A narrativa oficial do Ensina! confirmou publicamente parte do que a pesquisa de 

Straubhaar (2014) capturou nos bastidores. O primeiro texto da organização publicado 

em seu site – ainda no formato de um blog – contava a história do TFA, sua evolução 

como rede global e o modo como nascia a filial brasileira:  

Em 2007, um grupo de brasileiros teve contato direto com o Teach for 

America. Bastaram alguns meses para que uma proposta de adesão à rede fosse 

feita. De lá pra cá, passaram-se pouco mais de dois anos, estudando a melhor 

forma para ativar o projeto no Brasil e, especialmente, como gerar o maior 

impacto social. Foram muitas consultas a educadores de renome, gestores 

públicos e ao setor privado (ENSINA!BRASIL, 2010g). 

No ano de 2010 o Brasil possuía cerca de duzentos e noventa mil fundações 

privadas e associações sem fins lucrativos ativas, das quais mais de dezessete mil 

classificadas como atuantes na área de “educação e pesquisa” (IBGE, 2012). Num cenário 

tão saturado de projetos e iniciativas, uma organização recém-nascida já garantia a 

parceria e entrada numa das maiores redes de educação pública do país, obtinha parceiros 

institucionais fortes e angariava financiamento e apoio econômico. Além disto, construía 

farto apoio midiático, como demonstrarei a seguir. A ideia de “nascer com vinte anos de 

história”, esta pesquisa aponta, foi constantemente utilizada tanto retoricamente quanto 

como mecanismo de legitimação de atuação da recém-criada ONG brasileira. Essas fortes 

credenciais definitivamente faziam do Ensina!Brasil, formalmente uma pequena e 

incipiente associação civil de direito privado e sem fins lucrativos, um novo e relevante 

agente em atuação por reformas educacionais neoliberalizantes no país.   

Em síntese, uma gestão fortemente favorável às principais bandeiras da rede e um 

grupo de empreendedores educacionais entusiastas da iniciativa, integrantes de uma elite 

reformadora na cidade do Rio - alguns dos quais ocupavam postos de comando na própria 

secretaria de educação - trabalharam pela chegada do Ensina!. Além disto, de forma mais 

ampla, organismos internacionais, como o Banco Mundial, respaldavam o movimento 

                                                           
109 Em português: Na educação brasileira, existem certos círculos nos quais esses tipos de decisões tendem 

a ser tomados (tradução minha). 
110Em português: Há um grupo relativamente pequeno de pessoas pró-reforma aqui no Rio e todos tendem 

a se conhecer, seja de estudar juntos em faculdades dos EUA, ou outras experiências, e, portanto, todos 

apoiamos a ideia (tradução minha). 
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reformador expresso no modelo TFA. Empresas protagonistas no cenário nacional e 

internacional aderiram ao chamado de suportar e reconhecer a iniciativa enquanto um 

legítimo programa de formação de líderes, muito em função da notoriedade da 

organização nos EUA e do próprio trabalho de intermediação da rede TFAll.  

A iniciativa satélite herdou uma série de articulações, favorecendo seu 

desenvolvimento, angariando mais facilmente apoio e, ainda quero argumentar neste 

trabalho, fazendo de sua chegada muito mais um continuum em relação ao 

empreendimento americano do que a constituição de uma nova e autóctone organização 

local. Tal fenômeno assemelha-se ao encurtamento drástico do ciclo da política, como 

descrito por Peck e Tickell (2002). A inovação, ou resolução inédita do problema, 

advindo de um caminho muito mais veloz, de soluções importadas, aparentemente já 

testadas em diversos cenários e que podem ser replicados em vários contextos. Tais “fast 

policy” carregam uma seleção de estratégias de implementação e boas práticas 

sustentadas por uma rede de apoio diversificada.  

O caso do Ensina!Brasil, significava dar chance a uma resposta já encontrada: dar 

oportunidade “ao nosso jeito de mudar as coisas” (ENSINA!BRASIL, 2012). E o modo 

de transformar alimentava-se de uma referência construída décadas antes, que venho 

denominando neste trabalho de dimensões fronteiriças da mudança (ver capítulo 3). Não 

por acaso, o melhor lugar para produção de uma iniciativa como esta surgia em áreas 

consideradas como zonas de guerra, territórios assolados pela ausência e pela violência, 

e que agora se preparavam para a mudança. O resgate vinha, por um lado, da ocupação 

militar, e por outro, da chegada dos talentos nacionais na educação: era uma nova 

fronteira a ser desbravada. 

 

4.2 Recrutamento e seleção dos ensinas 

Como tenho procurado demonstrar, o Teach For America foi construído sob a 

premissa de que o brilhantismo de jovens de elite era capaz de produzir um impacto 

transformador na trajetória educacional de alunos de regiões periféricas dos EUA. O 

talento individual e a excepcionalidade dos melhores, aliado a um rápido treinamento, 

teriam condições de mudar a forma de ensinar a América, produziria a elevação do 

rendimento acadêmico nas escolas e ainda forjaria líderes pela reforma educacional do 

país. Entretanto, o elemento crítico de tal empreendimento passava pelo desafio de 

seduzir estes talentos e levá-los para as salas de aula mais indesejadas do sistema público 
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de educação. Como dizia Koop, era preciso criar um processo que aparentasse 

seletividade e rompesse com a percepção da docência como algo fácil e pouco atrativo 

(2003, p. 34). Ainda que se possa criticar o modo como se atingiu tal objetivo, como tenho 

feito, o TFA, de fato, tornou-se uma organização desejada por muitos jovens. Deixei claro 

até aqui os limites deste sucesso, já que a atração fala mais sobre as possibilidades de 

liderança e recolocação no mercado do que sobre um encantamento pela docência como 

profissão.  

Mas mesmo que relativo, esse sucesso na atratividade poderia ser replicado em 

outro país, com história e cultura próprias? Precisamente vinte anos depois que as 

primeiras turmas do TFA haviam ingressado em bairros como o Harlem, em Nova Iorque, 

um e-mail de título: “oportunidade Ensina! - ong remunerada”, chegava a minha caixa 

postal. Através dele fui encaminhado para a página do Ensina! e obtive informações do 

processo seletivo que estaria em curso.  

Porque eu fui atraído a me inscrever naquele processo? Uma combinação de 

elementos, posso dizer. Oriundo de uma família de origem pobre, eu fazia parte, junto 

com meus irmãos, da primeira geração de universitários. O tema da educação foi eleito 

por meus pais como o mecanismo de ascensão social mais precioso que deveria ser legado 

aos seus três filhos. Frequentei escolas particulares consideradas boas e fui conduzido 

desde a infância a naturalizar a ideia de prosseguimento nos estudos. Ouvia sobre UFRJ, 

UFF, UERJ e todas aquelas siglas quando elas ainda não faziam o menor sentido, desde 

meus quatro ou cinco anos de idade, algo muito incomum para a realidade de onde eu 

vinha.  

Quando de fato chegou o momento, na época do vestibular, eu tive o privilégio de 

escolher a carreira de meu interesse, ainda que não tivesse muita convicção sobre ela. Eu 

não era um candidato muito resoluto sobre as escolhas que eu precisava fazer. Na hora de 

me inscrever nos concursos, sob grande pressão e dentro das estratégias de um 

adolescente inseguro, optei por três diferentes carreiras: psicologia na UFRJ, história na 

UFF e UNIRIO e comunicação na UERJ. Eu tentava, com estas escolhas, equilibrar 

minha paixão (história) com certo pragmatismo em opções de carreira de maior prestígio 

social. Eu tinha quatro chances em três carreiras distintas e estava confortável com a ideia 

de seguir adiante naquela em que eu obtivesse êxito. Para minha surpresa, e deleite 

materno, fui aprovado nos quatro processos. Envaidecido, mas ainda em dúvida, precisei 



149 

 

de um duro semestre cursando duas graduações (história e comunicação) para me definir 

por aquela de menor prestígio social, porém de maior realização pessoal.   

Com essa digressão sobre a minha própria trajetória de vida eu quero sugerir que 

aquela proposta do Ensina!Brasil em alguma medida pacificava um tipo de tensão 

presente nas escolhas de muitos jovens idealistas, com algum tipo de sensibilidade social 

aguçada ou desejo de transformação social: a pressão entre ter que escolher por uma 

opção de trabalho de alta realização/baixa remuneração ou o contrário. No ano de 2010 

eu retornava para a realidade do Rio de Janeiro depois de investir dois anos, os primeiros 

após de ter concluído meu bacharelado e licenciatura em história, numa missão estudantil 

e religiosa internacional. Eu tinha mergulhado de cabeça naquele universo e novamente 

priorizado o sentido de missão e realização antes da estabilidade ou recompensa salarial.  

Naquela altura eu não me considerava um iniciante no ramo das iniciativas sociais 

e do terceiro setor e meu idealismo já tinha sido confrontado por inúmeras camadas de 

contradições advindas do ecossistema das organizações sociais. Além de uma 

discordância crescente com os termos religiosos da missão para o qual eu trabalhava, o 

próprio modelo de voluntariado pra mim já apresentava sinais de esgotamento.  

No momento em que abri o e-mail do Ensina! eu estava oficialmente 

desempregado.  Tinha acabado de me desligar da missão e me inscrito em três concursos 

públicos para professor. Dissecando a página, o que se apresentava era uma iniciativa 

consagrada ao redor do mundo, laica, que oferecia um salário inicial razoável em 

comparação ao que era oferecido em termos de desenvolvimento profissional. Havia 

carteira assinada, férias e direitos trabalhistas garantidos. Ao mesmo tempo ainda existia 

um possível encaminhamento para novas oportunidades e a chance de trabalhar com 

pessoas engajadas, por uma causa que valia a pena. O apelo de transformar o sistema 

educacional a partir da mobilização de gente bem preparada, que teria um compromisso 

duradouro de influenciar a sociedade através da construção de uma rede de apoio à 

educação pareceu verossímil. Eu não me sentia novamente tendo que optar por um alto 

grau de risco ou de sacrifício financeiro e pessoal para trabalhar por uma causa tão cara a 

mim e a minha família. A mensagem do site era: “O Ensina! foi feito pra quem quer deixar 

uma marca na educação do Brasil. Se você quer também deixar a sua marca e tornar-se 

um ensina, inscreva-se aqui” (ENSINA!BRASIL, 2010b, grifo meu). Cliquei. 

A ideia de fazer bem e “se dar bem” (LABAREE, 2010), que respaldou a 

atratividade do programa nos EUA, não era uma percepção particular minha, mas um 
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desenho institucional, criado exatamente para gerar este efeito e atrair participantes. E o 

êxito da organização matriz orientou discursivamente a filial emergente. O mesmo 

argumento de décadas anteriores, pensado como uma solução chave para resolver o 

problema da atratividade docente ressoava agora no país. A diretora do Ensina!, em uma 

reportagem meses depois do recrutamento e seleção enfatizava esta noção:  

O tempo inteiro a gente fala: gente, é o melhor dos dois mundos, né? Você vai 

ser contratado por uma organização, você vai ser remunerado por isso, você 

vai receber um treinamento durante esses dois anos de relação de trabalho com 

o Ensina!, e além disso tudo, você vai conhecer e entender e poder contribuir 

pra melhoria da qualidade do ensino da sua cidade (GLOBO NEWS, 2011). 

Que dois mundos seriam estes? Um deles apresenta-se como o ambiente da 

valorização profissional, do desenvolvimento da carreira e possível ascensão na mesma. 

O espaço para a formação de um líder que poderia ser reinserido em qualquer área ou 

campo de atuação. O segundo mundo é justamente aquele do voluntariado, da doação em 

função de uma causa nobre, o lugar de fazer a diferença e de sentir-se relevante 

socialmente, o momento da contribuição. Dar conta das aspirações coletivas e ao mesmo 

tempo atender aos anseios individuais, do meu ponto de vista, é uma variação de uma 

relação dominante abordada no capítulo anterior: a junção da excelência com a equidade, 

a excelência para todos proclamada pelo TFA e toda sua rede. Ora, foi justamente pela 

capacidade de materializar em torno de um programa estas duas ascendentes demandas 

que brotavam da sociedade que o TFA construiu uma mensagem de muita aderência. Por 

um lado, a excelência buscava o aumento da qualidade na educação diante de um perigo 

imaginado de decadência acadêmica da nação e, de outro, a luta pela democratização das 

oportunidades educacionais paras as minorias do país.  

Por caminhos e motivações variadas, mas certamente sob a influência discursiva 

do “melhor de dois mundos”, o primeiro processo seletivo do Ensina!Brasil atraiu 

milhares de candidatos. Após quase dois meses em que estiveram abertas as inscrições, 

entre agosto e outubro de 2010, o programa anunciou efusivo que seu alvo original para 

o primeiro ano de atuação, de quatrocentas inscrições para quarenta vagas de ensinas, 

havia sido superado em seis vezes: duas mil trezentas e noventa e cinco pessoas tinham 

concluído a ficha de candidatura, “profissionais de mais de 50 áreas de formação e de 

mais de 30 instituições de ensino superior deixaram-se contagiar pela proposta do 

Ensina!”, comemoravam (ENSINA!BRASIL, 2010j). Os números eram um “sinal de que 

tem bastante gente com vontade de assumir um compromisso com a causa da educação”, 

diziam (ENSINA!BRASIL, 2010j). A organização ia reivindicando com tais números seu 
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espaço como catalizadora legítima desse interesse, uma ONG atrativa, que conseguia 

“fisgar” (ENSINA!BRASIL, 2010b) pessoas que talvez nunca mergulhassem no universo 

da educação pública de outra forma. 

 Porém, o grande número de inscritos não surgiu sem um trabalho considerável de 

divulgação e recrutamento ativo. Estudantes chave foram contratados para disseminar por 

seus campi a proposta da organização, com a promoção de workshops nas universidades, 

reuniões de apresentação e uma série de ações promocionais em feiras de estágio 

(ENSINA!BRASIL, 2010i). Um pouco antes deste processo ser iniciado, a direção da 

organização compartilhava o modo como se comportariam sobre o tema. Era uma 

declaração na palestra inaugural de apresentação do Ensina! realizada para um seleto 

público de investidores, empresários e representantes da elite econômica da cidade:  

Então a gente vai fazer agora uma série de agendas, de palestras, apresentação, 

vamos participar da mostra PUC agora na segunda quinzena de agosto, que é 

a maior mostra nacional de programas de trainee, recrutamento de estágio, de 

jovens recém-formados, então vamos entrar que nem gente grande, já com 

stand, igual as grandes empresas contratantes deste país, pra recrutar também 

da mesma forma agressiva que estas empresas recrutam os melhores, porque 

são eles que a gente quer ter, são esses jovens que a gente quer ter conosco. 

Lembrando que melhores não significa necessariamente só melhor nota, a 

gente tem critérios e pesos e ponderações muito diferentes, então resiliência, 

obstinação, empreendedorismo, liderança, inovação, criatividade, tudo isso faz 

parte dos critérios de seleção deste jovem (PEDROSO, 2010a). 

A escolha dos futuros ensinas envolveu duas fases (virtual e presencial) e várias 

etapas. O primeiro passo ocorreu exclusivamente via internet. A ficha de inscrição 

(ANEXO A) procurava levantar informações pessoais e de formação e aferir o êxito 

acadêmico do candidato ao longo da graduação. Para isso era pedido aos concorrentes 

que declarassem seu coeficiente de rendimento (CR) final e do terceiro ao sexto ano do 

ensino superior. Havia espaço também para menções a prêmios acadêmicos e realizações 

durante a faculdade. Outra seção perguntava por duas “experiências de liderança mais 

significativas”, que poderiam ser num emprego, no envolvimento com alguma 

organização estudantil ou mesmo num trabalho voluntário. Questões discursivas 

inquiriam os motivos do candidato estar interessado em participar do Ensina!; que 

característica pessoal sua contribuiria para a organização; e como o candidato resolveu 

um desafio ou dificuldade pelo qual passou ao longo de sua vida pessoal, acadêmica ou 

profissional. Por fim, o concorrente assinalava, em ordem de preferência, as disciplinas 

que gostaria de lecionar na experiência com a organização. 
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A segunda etapa desta primeira fase, de testes on-line, um de raciocínio lógico e 

outro de interpretação de textos, já tinha produzido um corte de candidatos. Na sequência 

os aprovados passariam ainda por mais uma avaliação, agora discursiva, que envolvia um 

questionário e uma redação. À medida que se ia progredindo nas etapas os candidatos 

eram notificados por e-mail: 

“Oi. 

Parabéns! Você foi um dos selecionados para participar da próxima etapa do 

processo seletivo do Ensina!. Esta é a última fase online antes de nossos 

encontros presenciais. 

Entenda como foi feita a seleção: para definir os aprovados de forma justa, 

aplicamos os modelos estatísticos mais utilizados em processos seletivos de 

grandes empresas. Assim, chegamos a distribuição normalizada dos 

resultados, uma nota média e um desvio padrão, que levaram em consideração 

o desempenho de todos os candidatos nos dois testes realizados. Sua nota, 

portanto, esteve acima desta média. 

Agora vamos ao que interessa: a próxima etapa consiste na aplicação de um 

teste online discursivo, composto por um questionário e uma redação. Esta 

etapa também é eliminatória” (ENSINA!BRASIL, 2010e). 

Como destaquei, ao expressar-se sobre o processo de recrutamento, a diretora do 

Ensina! ambicionava reproduzir a estratégia das empresas mais capazes. Já a mensagem 

aos candidatos aprovados para etapa seguinte reforçava que os modelos estatísticos 

usados como critério de corte eram os mesmo que as grandes empresas utilizam. Havia, 

por todos os lados, um desejo expresso de associar as práticas da organização ao modo 

de fazer corporativo. Do ponto de vista que partiam, de que a qualidade era depurada 

através da concorrência e dinâmica de mercado, vincular o recrutamento e a seleção ao 

modelo empresarial era também garantir uma continuidade entre as duas experiências. A 

mensagem da diretora, expressa mais acima, de que para conseguir os melhores não 

bastava apenas boas notas, dialogava com uma visão dos editais impessoais dos concursos 

públicos enquanto um símbolo do fracasso no recrutamento dos mais talentosos para a 

docência. O meio tradicional não filtrava a mencionada “resiliência, obstinação, 

empreendedorismo, liderança, inovação, criatividade” (PEDROSO, 2010a). 

A seletividade inerente ao programa ganhava concretude através de pessoas, 

aquelas que encarnariam a ideia da excelência e brilhantismo. Mas quem eram os 

melhores? A tradução mais explícita realizada por um representante da organização veio 

da já mencionada palestra inaugural, para um público seleto:  

[…] O pensamento da Wendy era pegar os melhores jovens, das melhores 

universidades, e aí ela tá falando de público a, b e c, que é o público sob o 

qual a gente também vai buscar aqui no Rio de Janeiro, pra que estes jovens 

tivessem uma experiência mão na massa dentro dessa escola pública, e que 
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depois de dois anos eles saíssem transformados por esta experiência […] 

(PEDROSO, 2010a, grifo meu). 

A vinculação entre melhores jovens e melhores universidades ganhou, na 

apropriação da diretora da filial brasileira da rede TFAll, uma tipificação de extratos 

sociais ou de renda a partir dos termos “público a, b e c”. Tal atrelamento espelha-se na 

experiência do TFA, que notoriamente obteve êxito em recrutar indivíduos da elite 

econômica do país, de universidades nas quais certos extratos sociais e raciais não se 

faziam substancialmente representados. Nesse arquétipo, o melhor é o mais rico e 

abastado, aquele com inerente potencial de liderança, que irá ocupar as vagas disputadas 

nos postos chave do mercado de trabalho, geralmente uma pessoa branca. O objeto de 

resgate são as minorias raciais, negros e latinos. Esse modelo, que o Ensina! procura 

mimetizar na realidade brasileira manterá as marcas essenciais do elitismo produzido pela 

organização matriz, ainda que nas manifestações públicas a ideia de todos participarem 

da transformação na educação seja evocada.  

O processo de formação de lideranças é apenas um dos validadores do percurso 

de sucesso que deverá ser trilhado pelos agentes da organização. A importância 

estratégica do recrutamento e seleção gira em torno justamente de arregimentar aqueles 

que possuem um potencial prévio, que definitivamente também diz respeito ao seu lugar 

social, a sua origem de classe e de raça. Ainda que, no limite, se considere todas as pessoas 

aptas a serem estes líderes, bastando apenas possuir requisitos individuais extraordinários, 

há uma naturalização de que tais elementos serão encontrados apenas nos extratos 

superiores e, talvez médios, da sociedade. Wendy Koop, referência dessa visão, foi 

entrevistada pela revista Veja, em 2013, e questionada sobre os motivos de tão poucos 

oriundos do curso de pedagogia serem selecionados na rede TFAll. Ao que respondeu:  

[Koop]: Qualquer um pode se candidatar, mas não gastamos energia 

procurando formandos em pedagogia. De todos os nossos professores cerca 

de 3% se formaram em pedagogia. 

[Veja] Porque tão poucos? [Koop]: É evidente que há estudantes fantásticos de 

pedagogia, mas, na média, eles não representam os universitários 

academicamente mais promissores. Nosso processo é muito seletivo. 

Procuramos jovens capazes de exercer liderança excepcional dentro da sala de 

aula, não importa a faculdade que tenha cursado. Nem sempre estes critérios 

nos levam ao pessoal da pedagogia. Além disso, o problema é que muitos dos 

estudantes de pedagogia não querem dar aula nas comunidades pobres, que são 

nosso alvo (PETRY, 2013, p. 22, grifo meu). 

O demarcador de ir em busca das universidades de maior prestígio já seria um 

recorte importante, uma primeira espécie de filtro social. Um segundo passo trata de, a 

partir das mesmas universidades, ativamente buscar por egressos dos cursos mais 
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disputados. Eu tive contato com esta estratégia pela primeira vez ainda quando era um 

ensina. Um dos responsáveis pelo recrutamento compartilhou conosco um material em 

que constava o perfil prioritário de contratados para a próxima turma, por carreira e por 

instituição universitária. Na apresentação, os principais cursos alvo eram: direito, 

engenharia, administração, economia, comunicação. relações internacionais e ciências 

sociais e as instituições buscadas eram UFRJ, UERJ, UFF, PUC, FGV, IBMEC, ESPM. 

Havia uma ressalva sobre outras carreiras como pedagogia, biologia, letras e psicologia e 

quanto às instituições particulares como Estácio, UVA e Cândido Mendes. De acordo 

com aquele documento também seriam recrutados candidatos daquelas 

carreiras/instituições, mas estas não demandavam muito esforço para atração, exatamente 

como se posicionava Wendy Koop à Veja anos depois. Havia uma crença institucional 

herdada da matriz americana à nova ONG brasileira.  

Eu entenderia mais tarde que, embora a entrada nas salas de aula fosse o mais 

concreto apelo da organização, o recrutamento e seleção eram etapas fundamentais 

daquele modelo não apenas pela busca de um bom professor, mas em função da 

concretização de um projeto que dependia de aspectos simbólicos e materiais extraclasse 

para gerar os efeitos políticos necessários. A noção de aparentar seletividade, prevista por 

Koop (capítulo 3), necessitava de números suntuosos, mas, no geral, o conjunto dos que 

chegassem ao fim do processo precisariam de alguma forma responder às expectativas 

imaginadas do que seria um jovem promissor, aquele que teria o mundo em suas mãos, 

mas que ainda assim escolhera a educação. Só alguns perfis profissionais mais 

valorizados provocariam tal impressão. Na entrevista supracitada houve uma resposta 

igualmente reveladora de Koop: 

[Veja] Um bom professor nasce ou é criado? [Koop]: É criado. Procuramos 

universitários com certas características. Escolhemos aqueles que acreditam 

no potencial de todas as crianças, que são incansáveis na busca dos objetivos, 

que perseveram diante dos desafios, que são capazes de influenciar e motivar 

os alunos. Mas, além destas qualidades, eles precisam aprender a trabalhar com 

as crianças e adquirir habilidades e conhecimentos para virar professores mais 

eficazes, mais decisivos. E tudo isso é ensinado. (PETRY, 2013, p. 22, grifo 

meu). 

 Mesmo quando admitia que um bom professor era formado, Koop não renegava 

uma série de requisitos prévios que tal perfil deveria trazer consigo. Nesta última 

indagação enfatizava muito mais os aspectos atitudinais desse candidato a bom professor, 

como perseverança, capacidade de influenciar, motivação e ter crença no potencial das 

crianças. Em resposta anterior, ao realçar que só 3% dos selecionados pela rede era de 
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pedagogos o argumento mencionava também “universitários academicamente 

promissores” (PETRY, 2013, p. 22). Essa mescla de requisitos - ser academicamente 

promissor e possuir certo tipo de disposição e atitude - fora reproduzida na fala da diretora 

do Ensina! que aqui já citei, quando dizia que “melhores não significa necessariamente 

só melhor nota, a gente tem critérios e pesos e ponderações muito diferentes” 

(PEDROSO, 2010a). Mas quando Koop ressaltava com toda franqueza que nos cursos de 

pedagogia esta combinação quase não era encontrada, o que isso queria dizer? 

Universitários promissores não estariam nos cursos de pedagogia exatamente por quê? 

Os formandos dessa carreira não possuiriam as disposições atitudinais apregoadas pela 

organização?  

Um olhar atento para o perfil dos estudantes de graduação brasileiro pode ajudar 

a enfrentar tais questões. Ristoff (2014, p. 737) analisou o questionário socioeconômico 

do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) referentes aos seus três 

primeiros ciclos completos para investigar os efeitos das políticas de expansão e inclusão 

do país no perfil socioeconômico dos graduandos. Dos dados analisados é possível 

observar que em “16 cursos a representação percentual de pretos é igual ou superior” ao 

encontrado na sociedade brasileira. Entre eles se encontram justamente as licenciaturas e 

pedagogia – para essa último, 10% dos graduandos se declaravam pretos, enquanto na 

sociedade brasileira este número era de 8% (Gráfico 1). Como aponta o autor, os cursos 

mais disputados “tendem a ter percentuais menores de pretos”. 

Gráfico 1 - Pretos em cursos selecionados, 3º ciclo do Enade 

 

Fonte: Adaptado de INEP, 2011.  
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Quanto aos ricos, somente 7% das famílias brasileiras têm renda mensal superior 

a 10 salários mínimos, mas a pesquisa demonstra que os estudantes de pedagogia ficam 

abaixo dessa média. Apenas 5% destes universitários pertencem a esta faixa de renda 

(Gráfico 2). Em medicina, por exemplo, a proporção de alunos nessa faixa é seis vezes 

maior que a realidade nacional (Gráfico 2). Por outro lado, ainda sobre estes extremos, 

48% dos estudantes de pedagogia possuem renda familiar de até três salários mínimos. 

Enquanto isso, apenas 9% dos graduandos em medicina encontram-se na mesma situação 

(RISTOFF, 2014). 

Gráfico 2 - Graduandos matriculados com renda familiar mensal de mais de 

10 salários mínimos, 3º ciclo do Enade 

 

Fonte: Adaptado de INEP, 2011.  
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seriam elementos de um fenômeno mais amplo de deterioração das relações de trabalho 

nos marcos do capitalismo (APPLE E TEITELBAUN, 1991; LAWN E OZGA 2012).   

Portanto, um caminho de compreensão das ressalvas do TFA aos formandos de 

pedagogia possui múltiplas camadas. Uma delas, a mais explicitamente alegada, é a da 

construção de uma correlação entre cursos de baixa atratividade ou de baixa concorrência 

com formandos de pouca qualidade, ou academicamente limitados. Como discuti no 

capítulo anterior, as referências ideológicas da rede foram fundadas exatamente na 

premissa da concorrência nos serviços educacionais como fator depurador da qualidade 

(FRIEDMAN, 2002) ou da razão de mercado como dimensionadora dos objetivos 

educacionais (CHUBB; MOE, 1990). Nessa perspectiva, oriundos de cursos pouco 

disputados tendencialmente resultariam em formandos de baixa qualidade no geral.  

 Organicamente vinculada a esta ideia encontram-se os aspectos sociais e raciais 

que informam as crenças da organização. Ora, os cursos mais concorridos, das instituições 

de alto prestígio, como exemplifiquei, reúnem majoritariamente a população branca e 

abastada.  No discurso de Koop, que o Ensina!Brasil ressoava, o efeito de um privilégio 

histórico era tomado como atributo inerente às individualidades, fazendo com que o 

talento e qualidade fossem atrelados a um perfil social e racial específico - públicos (a), 

(b) e (c) nas palavras da diretora do Ensina! (PEDROSO, 2010a). A mesma correlação 

parece ser válida para os cursos de feição popular e de baixa atratividade. Nesse caso, 

pesam sobre eles o estigma da ausência de talento e de uma propensão à mediocridade, 

como disse Koop “não são universitários promissores” (PETRY, 2013, p. 22) – em outras 

palavras, não prometem ser bons ou bem sucedidos. Essa visão, penso, faz parte do 

mesmo universo ideacional e ideológico que leva à individualização da baixa 

performance dos alunos assistidos pela rede nas periferias mundo afora. A visão 

limitadora baseada na ideia de déficit descritas por Ashlee e Anderson (2013b) ao qual 

são expostos a comunidade, responsáveis e alunos de regiões atingidos pelo programa, e 

a que já fiz menção neste trabalho, alcança em cheio este mesmo grupo social quando ele 

sai das universidades. Num entrecruzamento de trajetórias educacionais, renda, raça e 

perfil socioeconômico, há enormes chances de o aluno alvo do TFA/Ensina!, pelo qual 

deve-se fazer o possível e o impossível, ser, ambiguamente, o mesmo pedagogo rejeitado 

pela organização.   

Outro elemento envolvido na busca por certos cursos e a restrição àqueles 

tradicionalmente vinculados à docência tem a ver com a própria vocação da rede, de 
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contestadora jurisdicional (MEHTA; STEVEN, 2012) do sistema público de educação e 

dos consensos do campo educacional. O questionamento do caminho tradicional de 

formação impõe que os selecionados sejam de fora deste campo, justamente para afirmar 

a tese do brilhantismo, do treinamento rápido e da flexibilização da carreira. Nesse caso, 

as características confrontadoras ao trabalho docente vislumbram o que tenho chamado 

de construção de um professor de novo tipo: flexível, não sindicalizado, sem formação 

específica, embebido de uma cultura corporativa, de trabalho obstinado e sem descanso 

rumo ao cumprimento de metas acadêmicas. Trata-se das salas de aula como uma das 

fronteiras da neoliberalização educacional e do professor como elemento chave deste 

deslocamento. 

Desse modo, o Ensina!Brasil caminhava para produzir seu protótipo nacional do 

professor de novo tipo, aquele que reuniria as qualidades identificadas pela rede como 

fundamentais aos líderes das salas de aulas. Das quase duas mil e quatrocentas pessoas 

que se propuseram a fazer parte deste experimento, cerca de quinhentas foram habilitadas 

para a última fase on-line e fizeram um teste discursivo, mas eu não fui uma delas, à 

princípio. Ao término dos primeiros dois testes eu recebi uma ligação telefônica de 

alguém do corpo diretivo do Ensina!. Tinham observado minha aplicação e avaliado que 

eu poderia concorrer para outra candidatura que estava aberta, mas não tinha sido 

anunciada publicamente. Era para a vaga de tutor, o cargo imediatamente acima do de um 

ensina. Seriam os profissionais que supervisionariam os selecionados a dar aulas. Diante 

daquela boa notícia, investi toda minha energia neste segundo processo seletivo, que 

envolveu observação de uma aula em vídeo, envio de um plano de aula e de um plano de 

unidade e uma entrevista presencial. Cheguei a última fase do processo empolgado, mas 

a pergunta derradeira feita naquela entrevista não me ajudou: eu nunca tinha trabalhado 

com crianças da faixa etária que o programa atuaria, apenas com jovens universitários e 

adultos e quis ser franco sobre isso: 

Prezado(a) candidato(a), 

Agradecemos seu interesse, mas infelizmente seu perfil não se enquadrou em 

todas as necessidades da vaga de tutor do Ensina!. 

Seu currículo permanecerá em nosso banco de dados para uma próxima 

oportunidade. 

Fique sempre de olho nas novas seleções para ensinas! (ENSINA!BRASIL, 

2010f). 

A frustração por não ter conseguido aquela vaga fez minha empolgação com a 

organização diminuir. O que parecia um ótimo emprego ficou menos atraente depois de 

eu quase ter conseguido um cargo ainda melhor. Tomei a decisão de não enviar o último 
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teste on-line. Alguns dias depois do encerramento dessa fase, novamente meu telefone 

tocou. Era um membro da equipe do Ensina! que, além de elogiar minha candidatura, 

insistiu para que eu continue no processo seletivo, me dando um prazo extra para fazer a 

avaliação discursiva. Diante de milhares de candidatos, ter recebido uma ligação da 

organização para que eu continuasse na seleção trouxe de volta minha motivação, era um 

tipo de valorização incomum e, após este episódio, meu interesse foi renovado.  

 Eu levei muito anos para realizar que essa ação de valorização individual, que me 

fez reconsiderar a decisão de abandonar minha candidatura, poderia ser enquadrada como 

uma quebra na lisura do processo seletivo se, ao invés do Ensina!, estivesse se tratando 

de um dos concursos públicos para professores que eu também concorria na mesma 

época. Algo básico, o respeito aos prazos, tinha sido relativizado por causa de apenas um 

candidato, que não apresentou nem mesmo uma justificativa plausível para ter perdido a 

data. Por que eu nunca tinha considerado aquilo pelo menos um problema ético? Por que 

razão foi tão natural pra mim que eles alterassem uma regra em meu benefício?  

O Ensina!Brasil estava vinculando seu processo seletivo ao de uma empresa 

privada. Não apresentava um edital com regras claras, apenas informações gerais sobre 

cada etapa. Os critérios de seleção, o número de concorrentes que prosseguiriam fase a 

fase, as pontuações dos candidatos, nada disto era compartilhado preliminarmente e 

quando algum dado era anunciado vinha mais como uma propaganda do que como uma 

prestação de contas ou ação de transparência. A noção geral que mesmo 

inconsistentemente influenciava minha compreensão era a de que, como organização 

privada que me contratava, o Ensina! tinha todas as prerrogativas para conduzir o 

processo do jeito que quisesse, pelos critérios que estabelecesse e sem dever nenhuma 

justificativa. 

 Entretanto, as fronteiras entre o público e o privado eram tênues. A organização 

já nascia totalmente implicada com o poder público. Seu objetivo fim era servir às escolas 

públicas. Toda sua estrutura de atuação dependia da interação com secretarias de 

educação em parcerias público-privadas. O modelo historicamente trabalhou com o alvo 

claro de que os salários dos seus professores leigos seriam pagos pelas redes de ensino 

que utilizassem seu serviço. Como ainda veremos em mais detalhes neste trabalho, em 

um dos dois anos de atuação da organização no Rio de Janeiro, quem pagou o salário dos 

ensinas foi justamente a Secretaria Municipal de Educação. Isto significa que, 

indiretamente, foi a prefeitura do Rio de Janeiro que me deu uma chance especial de 
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seguir com minha candidatura, flexibilizando o processo e não impondo regras claras e 

transparentes. Ao contrário, tinha terceirizado a tarefa de escolher agentes de reforço a 

um grupo de empreendedores socias que argumentavam possuir os direitos sobre uma 

metodologia inovadora e respaldada internacionalmente. Um verdadeiro choque entre 

duas perspectivas da gestão pública que insidiam sobre a prefeitura naquele momento, a 

burocrática e a gerencial, como bem apontaram Santos e Oliveira (2017).  Movimentos 

semelhantes de terceirização do processo educativo, que resultaram na criação de 

verdadeiras estruturas paralelas dentro do sistema público de educação já foram notados 

anteriormente no contexto de atuação da matriz TFA (ver capítulo 3) (MUNGAL, 2016; 

BREWER et al., 2016). 

A partir de minha continuidade na seleção, um novo corte conduziu 

aproximadamente duzentos e quarenta candidaturas à etapa presencial da seleção, para 

uma dinâmica de grupo em uma escola municipal. Por fim, um número ainda menor 

encarou as duas últimas fases, uma miniaula de cinco minutos com um tema previamente 

escolhido pela organização e uma entrevista final com a diretoria do Ensina!. Em meados 

de dezembro de 2010 os aprovados receberam uma ligação informando que fariam parte 

da primeira geração de ensinas do país. Na sequência, um e-mail reforçava a notícia 

destacando que os selecionados tinham demonstrado ter “os valores e competências (…) 

necessários para ser um agente de transformação na educação brasileira” 

(ENSINA!BRASIL, 2010m).  

Além de mim, mais trinta e uma pessoas receberiam uma ligação naquele dia. 

“Fim da seleção. Início da mudança” era o título da publicação no site da organização que 

anunciava o encerramento do processo seletivo (ENSINA!BRASIL, 2010l). Sobre nós 

foi depositada a esperança de sermos a centelha da mudança. Pela primeira vez o Ensina! 

teria jovens brasileiros para personificar o professor de novo tipo desenhado pelo modelo 

TFA. Como demonstra o Quadro 1, a maioria dos selecionados (75%) não possuía 

licenciatura, em sintonia com a vocação original da rede TFAll de introduzir leigos na 

docência. Também era majoritário aqueles formados por instituições de ensino superior 

(IES) públicas, 60% do total de participantes. Metade dos ensinas era oriundo de apenas 

três universidades públicas do Rio de Janeiro - UFRJ, UFF e UERJ - e outros 22% da 

PUC-Rio. Das carreiras que o Ensina! demonstrou serem prioritárias (direito, engenharia, 

administração, economia, comunicação, relações internacionais e ciências sociais) havia 

19 pessoas, 65% das vagas disponíveis. A alta prevalência de ensinas mulheres, 72%, não 
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apresentou um rompimento significativo com a tendência geral de docentes do sexo 

feminino na educação básica. Segundo o censo da educação de 2011, elas eram 80% do 

total de professores em atividade no país (INEP, 2011). Em relação às informações 

anunciadas pela organização, de que existiram candidaturas de mais de 30 instituições 

diferentes em mais de 50 áreas, os números finais foram de 13 IES representadas em 14 

cursos distintos. 

 Nenhum documento a que tivemos acesso registrou qualquer dado sobre raça ou 

sequer mencionou o tema. O que posso confirmar é que a organização não introduziu em 

sua formação discussão sobre o assunto. Não me recordo de algum formulário que eu 

tenha preenchido que pudesse alimentar o Ensina! com esta informação. O que era 

notório, entretanto, e falo a partir da vivência como negro, era que havia uma maioria 

absoluta de pessoas de fenótipo branco no programa – e isto incluía também a direção da 

ONG. De todo o grupo de ensinas, só observei mais uma pessoa expressar publicamente 

sua identidade racial negra.   

.  
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Quadro 1 - Perfil dos Ensinas: IES, Curso, Grau Acadêmico e Sexo 

     

Instituição Curso Nº Ensinas Percent. 

P
ú

b
lica 

UERJ 

Direito 2 

16% Economia 1 

Pedagogia 2 

UFES Biologia  (licenciatura) 1   

UFF 
História  (licenciatura) 1 

  
Psicologia 1 

UFRJ 

Biologia (licenciatura) 1 

28% 

Ciências Sociais 2 

Economia 2 

Jornalismo 2 

Letras (licenciatura) 1 

Psicologia 1 

UFSC Jornalismo 1   

USP Engenharia 1   

P
riv

ad
a 

FACHA Jornalismo 1   

FGV Direito 1   

IBMEC Administração 1   

PUC-RIO 

Letras (licenciatura) 1 

22% Psicologia 1 

Relações Internacionais 5 

SENAC Turismo 1   

UMESP Publicidade 1   

UVA Pedagogia 1   

G
rau

 

Bacharel 24 75% 
 

Licenciado 7 25% 
 
 

S
ex

o
 

Mulher 23 72% 
 
 

Homem 9 28% 
 
 

     
 

      

Fonte: Ensina!Brasil, 2011d (Elaboração própria). 

O processo de recrutamento e seleção do Ensina!Brasil foi um momento 

importante de construção da imagem institucional da organização. À medida que as 

correntes de e-mail espalhavam a notícia de uma oportunidade de trabalho atraente no 
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Rio de Janeiro, milhares de pessoas iam conhecendo a ONG que acabava de chegar ao 

país. Contudo, enquanto este processo se desenvolvia, outra frente de afirmação de sua 

imagem, talvez a mais poderosa, era forjada. Tratava-se de uma azeitada relação entre 

Ensina!Brasil e a grande mídia, que produziria uma forte e positiva propaganda da 

iniciativa. Essa aproximação, destaco, novamente seguiu uma estratégia conhecida do 

TFA. Na próxima seção analiso o discurso público do Ensina! principalmente através de 

sua inserção em veículos de comunicação, palestras e entrevistas. Procuro com isso 

compreender que lugar a ONG pretendia ocupar enquanto mobilizadora de um 

movimento de reforma educacional e como ambicionava ser vista por seus interlocutores 

chave e pela opinião pública.  

 

4.3 A grande mídia e a construção da imagem pública da organização 

A primeira aparição do Ensina!Brasil em um veículo de comunicação ocorreu em 

julho de 2010 no jornal O Globo. A seguinte chamada introduzia a matéria: “Escolas 

municipais terão reforço de trainees”. O termo do universo corporativo utilizado para 

designar programas de contratação temporária de recém-formados sintetizava o projeto. 

Em um programa de trainee os selecionados trabalham numa empresa por um período 

específico – geralmente dois anos – recebem uma espécie de treinamento em serviço, 

experimentam diversas atribuições e são provados em sua capacidade de liderança e 

adaptabilidade. O termo, portanto, foi o mais preciso para expressar para um público mais 

amplo do que se tratava o Ensina!. A reportagem destacava a busca da organização por 

talentos que passariam por “processo rigoroso de seleção, com provas dinâmicas e 

entrevistas” e que, após os dois anos de atuação, teriam o respaldo de “grandes empresas 

que atestarão a qualidade do trabalho, para auxiliar na inserção dos profissionais no 

mercado de trabalho”. As aulas de “reforço de aprendizagem”, uma inovação quanto ao 

modelo original do TFA, que garantia seus contratados como professores regulares – são 

apresentadas como a principal atividade dos contratados. Há ênfase em outra marca da 

rede, o treinamento de cinco semanas que antecede a entrada dos participantes em sala de 

aula, mencionado na matéria como um curso de “manejo de sala de aula”. O local de 

trabalho é definido como em escolas “localizadas em áreas de risco”. Também há 

destaque para o arranjo formal da organização, que “seguindo o padrão internacional, será 

uma parceria público-privada. Dois terços do investimento sairão de empresas e um terço 

será bancado pela Secretaria municipal de Educação”, dizia. A fala de uma diretora do 
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Ensina! reproduzida na reportagem anunciava, por fim, as ambições mais amplas da 

ONG: “‘No médio e no longo prazo, o projeto tem a importância de criar uma rede de 

pessoas que poderá influenciar não só no desenvolvimento da educação, como em 

reformas que influam no desenvolvimento do país’” (BERTA, 2010, s/p.).  

Essa primeira aparição unia os diversos nós que a ONG desejava apertar. Carreira, 

mercado de trabalho, desenvolvimento de líderes de um lado e melhoria das salas de aula, 

rede, transformação da educação e reforma do país de outro, tudo sob o guarda-chuva de 

uma parceria público-privada. Outro grande jornal, a Folha de São Paulo, apenas uma 

semana depois da aparição do Ensina! no concorrente carioca, anunciava em seu caderno 

de cotidiano a seguinte manchete: “Ex-aluno de faculdade top dará aula em escola 

carente” (LAGE; GOIS, 2010a, s/p.). As informações gerais do programa foram as 

mesmas presentes na publicação de O Globo, o que fortalece a percepção de que eram 

reportagens baseadas em material informativo desenvolvido pela própria organização e 

oferecido às redações dos jornais – os conhecidos releases das assessorias de imprensa.  

Nessa pesquisa encontrei dois desses releases que foram disponibilizados à 

imprensa através do site da organização. Um deles, de dezembro de 2010, adotava uma 

linguagem mais equilibrada e institucional, tentando moderar certo autoenaltecimento. 

Ao referir-se aos ensinas, por exemplo, não os tratava como os melhores jovens das 

melhores universidades, como visto em outras oportunidades, mas sim como “32 jovens 

profissionais de alto potencial” (ENSINA!BRASIL, 2011b). Não há adjetivação das 

escolas em que trabalhariam, como piores ou mais desafiadoras, apenas destacavam que 

fariam parte do programa Escolas do Amanhã. Há também uma preocupação de incluir 

os servidores da rede municipal no processo: “Os profissionais concursados da rede de 

ensino municipal do Rio de Janeiro, sejam eles diretores de escola ou professores 

padrinhos do programa, ganharão recursos valiosos na luta pela educação” dizia o 

documento (ENSINA!BRASIL, 2011b). O aceno aos professores revela a preocupação 

diante da entrada iminente do programa nas escolas e das possíveis implicações e 

resistências ao programa.  

A publicação da Folha, entretanto, deu maior ênfase à ideia de faculdades e recém-

formados “top” indo ao encontro de escolas e alunos necessitados, destacando que 

“Jovens recém-formados em cursos universitários disputados” seriam convidados a dar 

aulas em “comunidades carentes”. Ao explicar que por aqui estrearia a versão brasileira 

do TFA, apresentou a organização-mãe como um programa criado para recrutar “jovens 
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de elite para ensinar em comunidades pobres”. O rigor do processo seletivo foi novamente 

lembrado, assim como o alto número de concorrentes que costumava pleitear uma destas 

vagas no programa americano. Ao referir-se à atividade chave que os ensinas exerceriam, 

enfatizou a diferença entre o modelo adotado nos EUA e o que seria implantado no país: 

lá “substituem professores, no Brasil eles darão aulas de reforço em escolas que já 

trabalham em regime integral”. A conexão entre ensinas e o corpo docente das escolas é 

apresentada novamente através da figura do “‘professor-padrinho’”, uma noção que 

parecia ser muito cara à organização naquele momento (LAGE; GOIS, 2010a, s/p.).   

Quanto aos parceiros privados da ONG, que reconheceriam a iniciativa como “um 

diferencial no currículo”, a reportagem da Folha frisa que já havia negociação com 

grandes empresas (LAGE; GOIS, 2010a, s/p.). Das sete destacadas pela matéria, quatro 

delas tornar-se-iam de fato apoiadoras do Ensina!: Natura, Instituto Unibanco, Itaú e PDG 

Realty – completariam a lista definitiva McKinsey, Br Malls, RJZ Cyrela, Opus, BNY 

Mellon, Grupo Umbria (Spoleto, Domino´s e Koni Store), DHL, Endeavor, Google e 

Infoglobo (ENSINA!BRASIL, 2011a). Foi enfatizado pela Folha que eram 

majoritariamente recursos privados que sustentariam a organização e que o custo de 

operação nesta primeira fase seria de 3,7 milhões de reais (LAGE; GOIS, 2010a, s/p.). 

O jornal paulista apresenta ainda duas declarações, uma da diretora do Ensina! e 

outra da anfitriã do programa, a secretária municipal de educação do Rio de Janeiro. A 

primeira faz vinculação entre o trabalho em escolas periféricas e o desenvolvimento de 

líderes corporativos, anunciando que os selecionados “‘aprenderão a ter manejo de uma 

sala de aula, a planejar atividades e a superar obstáculos, lidando com a diversidade e 

exercendo um papel de liderança. Terão ainda que trabalhar em equipe para atingir metas, 

habilidades valorizadas no mercado de trabalho’” (LAGE; GOIS, 2010a, s/p.). Já Cláudia 

Costin esperava uma boa recepção: “‘As escolas que optaram por trabalhar com 

voluntários relatam que a troca de experiências foi boa para todos. Acreditamos que o 

mesmo acontecerá com os jovens que chegarão pelo Ensina!’” (LAGE; GOIS, 2010a, 

s/p.). Interessante notar o modo como eram retratados os futuros agentes da organização 

pela secretária, como participantes de um serviço voluntário, embora, para todos os 

efeitos, fossem trabalhadores assalariados de carteira assinada. O contraste se acentuava, 

sobretudo, por conta da narrativa institucional de um programa de desenvolvimento 

profissional, com vinculações explícitas com o mercado de trabalho e ambiente 

corporativo.  
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A segunda página da reportagem da Folha de São Paulo parecia finalmente fugir 

do script de um release. Ao abordar os resultados da iniciativa em outras partes do mundo, 

enfatizava a fama do TFA e seus congêneres de levar jovens talentos para as salas de aula. 

Pela primeira vez, entretanto, chamava atenção para algum tipo de problema ou tensão 

envolvido na implementação do modelo ao mencionar a “crítica de sindicatos, 

especialmente quando jovens recrutados pelo programa assumiam o papel de professores” 

(LAGE; GOIS, 2010b, s/p.). A reportagem buscou informações da experiência chilena, 

primeira filial do TFA na América Latina e cuja atuação começara em 2009. O 

coordenador do Enseña Chile citava o cuidado importante de “‘não passar a ideia de que 

esses jovens chegarão às escolas para ensinar aos professores ou mostrar que são 

melhores’” (LAGE; GOIS, 2010b, s/p.).  

Porém, não transmitir a noção de superioridade era uma difícil tarefa, já que na 

história de fundação e desenvolvimento do modelo, como apontei, a noção de primazia 

dos selecionados diante de professores tradicionais tornou-se uma bandeira institucional. 

A crítica sistêmica ao modo como eram formados os docentes pelas faculdades de 

educação e a crença de que os melhores talentos não estavam dedicados ao ensino fez 

parte dos pilares do TFA. O alerta de cuidado no discurso público destacado falava mais 

sobre uma questão tático-estratégica do que sobre uma mudança nas orientações e crenças 

institucionais. Ora, a reportagem da Folha de São Paulo citava que o programa chileno 

estava sob avaliação do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e que até 

aquele momento, 2010, não havia sido identificado melhoria nas notas, “‘mas foi possível 

perceber mudança de mentalidade’” (LAGE; GOIS, 2010b, s/p.).  

Ao investigar o escopo daquela pesquisa avaliativa realizada pelo BID, e cuja 

matéria dava muito poucas informações, é possível perceber o que vinha tentando 

comprovar. O relatório definitivo, de dois anos depois, tinha o título “¿Pueden docentes 

no tradicionales mejorar resultados de aprendizaje en lenguaje y matemáticas?” e 

basicamente buscava comparar os profissionais recrutados pelo Enseña Chile com os 

professores regulares. Assim, concluíram que os primeiros estariam relacionados à 

“mayores puntajes en las pruebas de lenguaje y matemáticas” em comparação aos 

segundos (ALFONSO; BASSI; BORJA, 2012, p. 3).  O Enseña chile, portanto, uniu-se 

ao BID para produzir uma pesquisa que buscava exatamente comprovar a tese da 

superioridade dos recrutados pela rede TFAll no país. Este tipo de avaliação, como já foi 

visto neste trabalho, também foi um recurso de autoafirmação utilizado pelo TFA e objeto 
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de inúmeras críticas por não serem revisados por pares e por serem produzidos por 

organizações parceiras. A reportagem da Folha anunciava que o BID também avaliaria o 

processo que estava se iniciando no Brasil (LAGE; GOIS, 2010b, s/p.). Paralelamente, a 

narrativa oficial do Ensina! procurava pacificar a relação com os professores, os 

colocando numa posição de conciliação, como “padrinhos” dos agentes de reforço escolar 

da ONG (ENSINA!BRASIL, 2011b). 

Cumpre destacar que não houve de fato nas escolas o instituto do professor 

padrinho. Os ensinas agiram sob a orientação da organização e de sua metodologia. As 

parcerias eventuais com docentes regulares não tiveram como prática uma relação entre 

pupilo e tutor ou algo do tipo, como sugeria o termo. Para este trabalho existiam duas 

profissionais da própria organização cujo cargo era exatamente o de tutoras. Elas eram 

“responsáveis por treinar, dar suporte direto e orientação aos ensinas nas escolas e fora 

delas”. Segundo o Ensina! estas seriam “co-responsáveis” junto com os agentes de 

reforço pelo seu desempenho (ENSINA!BRASIL, 2010k). 

“Professores de Elite: um programa vai selecionar os melhores alunos das 

melhores universidades para dar aulas em escolas públicas”. Esta foi a chamada da revista 

Época, em matéria que anunciava a chegada da organização ao país, também em julho de 

2010. A reportagem introduzia a história do TFA e a visão de Wendy Koop descrita como 

a construção de uma “rede de professores de elite” treinados para alcançar “as escolas 

mais problemáticas do país, localizadas em áreas pobres e violentas” (GUIMARÃES, 

2010, s/p.). O objetivo do programa era apontado como duplo, a elevação do rendimento 

dos alunos em primeiro plano e a missão de fundo ou “a essência do programa”, a 

formação de líderes influentes no futuro (GUIMARÃES, 2010, s/p.). A iniciativa de 

sucesso tinha obtido êxito em fazer com que os professores da organização fossem mais 

eficientes que os docentes regulares em função, principalmente, de sua qualidade 

superior. A reportagem relacionava esta suposta superioridade ao rigor da seleção 

desenvolvida pela rede em contraste com os concursos públicos, “que falham ao medir 

conhecimento e habilidades práticas” (GUIMARÃES, 2010, s/p.). 

As ambições nacionais do Ensina! foram expressas na Época a partir da 

experiência nos EUA, onde a atratividade do programa era evidenciada pelo alto número 

de candidatos, mais de quarenta e seis mil disputando quatro mil e quinhentas vagas 

naquele ano. “Se der certo no Rio, o Ensina! será estendido para outras redes. E a 

educação do país poderá sair ganhando” (GUIMARÃES, 2010, s/p.). A noção de ganho 
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não se limitava aos fins educacionais apenas. Quando desenhou o modelo TFA e pensou 

nas estratégias de atratividade da organização havia um prêmio, uma recompensa pelo 

altruísmo temporário de doar dois anos nas escolas públicas. Era a promessa de que aquele 

seria também um investimento pessoal, uma formação que recolocaria tal profissional em 

posição vantajosa no prosseguimento da carreira. A incipiente organização brasileira 

pleiteava o mesmo círculo virtuoso desenhado em fins de 1980 e aperfeiçoado nas 

décadas seguintes. A reportagem reproduzia: “para quem decide seguir outra carreira, o 

currículo sai turbinado. ‘Eles ganham experiência em gestão de conflitos e em trabalhar 

com metas’” (GUIMARÃES, 2010, s/p.).  

Na já citada palestra de inauguração do Ensina!, em trinta de junho de 2010, na 

apresentação para um grupo seleto, o tema da atratividade já era abordado. Diante da 

presença da secretária de educação do município, a diretora da organização trazia em um 

slide a resposta institucional à pergunta “e o que os ensinas ganham com isso?”. Eram 

três pontos: 1- “contribuem diretamente na vida de seus alunos e das escolas onde vão 

trabalhar”; 2- “Constroem competências preciosas para o novo mercado de trabalho”; e 

3- “Passam a fazer parte de uma rede nacional e global” (PEDROSO, 2010a). Ao 

comentar tais tópicos a diretora acrescenta também outra relação ganha-ganha: 

Mas o que que esses jovens ganham com isso, né? Dentro da realidade 

americana e às vezes até internacional é uma coisa. Aqui no Brasil este jovem 

sai, se forma e já quer ir direto para o mercado de trabalho. Como é que você 

vai trazer desejo e fazer com que ele queira de verdade viver esta experiência, 

né? Então o nosso discurso é pra este jovem, o nosso discurso é para as 

empresas que a gente tem apresentado o programa [...] O que este programa 

traz, na verdade, é reduzir o investimento das empresas na formação de seus 

profissionais. Porque tudo que uma empresa espera é ter dentro do seu grupo 

de colaboradores empreendedores corporativos, lideranças, estrategistas, 

criativos, e na verdade isto leva anos para você construir dentro do universo 

corporativo. Uma experiência como essa, mão na massa, faz com que este 

jovem tenha que muito cedo lidar com a adversidade, lidar com o conflito, 

administrar a frustração, liderar uma equipe, que são trinta crianças 

alucinadas em sala de aula [...] (PEDROSO, 2010a, grifo meu). 

As salas de aula de escolas em regiões periféricas como laboratórios de 

aperfeiçoamento de lideranças corporativas. Um território hostil, entendido como um 

espaço de ausências e indisciplina, de alunos com defasagens educacionais severas, seria 

objeto de uma intervenção transformadora. Um método de ensino, um treinamento 

rigoroso e uma visão de obstinação, suportada por grande motivação e empenho, se 

tornaria o gatilho para a mudança. O brilhantismo destes jovens recém formados 

garantiria que a trilha prevista pudesse de fato ser concretizada. Os dividendos imediatos 

para o sistema público educacional viriam com a elevação das notas dos alunos e melhoria 
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nos testes em larga escala. A motivação diária para atingir as metas poderia ser garantida 

por uma cultura de responsabilização, controle de resultados e oportunidades 

profissionais diretamente vinculadas ao modo como tais líderes iam respondendo aos 

desafios nas escolas. O “novo mercado de trabalho”, interessado em reduzir seus custos 

na formação de quadros relevantes, apostaria em terceirizar tal formação inicial, 

confiando que os valores e princípios presentes no treinamento dos pupilos fosse 

organicamente alinhado ao de qualquer executivo de negócios. A confiança para 

embarcar em uma ONG novata e atestar sua capacidade de formar líderes seria fortalecida 

por fortes credenciais. Uma organização matriz consolidada, com mais de vinte anos de 

atuação e enorme prestígio nos EUA e uma rede em desenvolvimento com diversos países 

adotando o modelo rapidamente. O ano de 2010 veria o Ensina!Brasil em poucos meses 

de operação dar passos proeminentes em direção ao objetivo de fincar no país um modelo 

símbolo da reforma educacional estadunidense. 

Apontei que com o encerramento do processo de recrutamento e seleção dos 

ensinas ao fim de 2010, a ideia de seleção rigorosa de jovens talentos ganhou vida. Os 

novos membros da organização tornaram-se a concretização de uma etapa importante no 

processo de introdução do modelo no país. Foi a partir deles que a estratégia de 

divulgação e fortalecimento da organização foi desenvolvida já no início de 2011. Era o 

momento em que de fato o Ensina!Brasil começava a operar sua trilha de formação dos 

propagados líderes transformadores. Há uma guinada nas matérias jornalísticas que agora 

já não repercutiam apenas em impressos jornalísticos e canais digitais. Inserções em 

canais das organizações globo foram recorrentes.  

O programa Fantástico, da rede Globo, acompanhou um dia do treinamento dos 

ensinas em uma escola municipal na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio 

de Janeiro. Eram aulas para alunos que estavam de férias. Seria a preparação para a 

entrada no contraturno quando se iniciasse o ano letivo, parte do famigerado treinamento 

de cinco semanas da rede TFAll, que antecede a entrada dos professores leigos nas salas 

de aula, chamado também de Instituto de Verão. Ali, os ensinas tinham oportunidade de 

aplicar a metodologia a que iam sendo expostos e eram observados por tutores. A 

reportagem do programa dominical tinha a chamada “Escola pública adota projeto para 

melhorar média de alunos” e acompanhou um ensina que 

começa o curso de verão escrevendo no quadro: “é nóis”, enorme e com “i”. A 

turma surpresa se pergunta: ‘Está certo? É isso mesmo?’. A aula é sobre gírias. 

‘O ‘maneiro’, o ‘irado’, o ‘tá ligado’, o ‘bagulho é doido’, essas coisas que a 
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gente fala cotidianamente e se entende assim. Agora, quando você vai para a 

escrita e começa a escrever ‘é nóis’, ‘bagulho é doido’, o professor vai lá e 

começa a corrigir tudo. Por que será?’ […]. A aula, completamente fora do 

convencional, não é dada por um professor. Os agentes de reforço, ou ensinas, 

como eles são chamados, são jovens recém-formados nas principais 

universidades do país […] (MOREIRA, 2011 grifo meu). 

A mensagem recorrente de jovialidade, de renovação, de disposição e energia 

acompanhou a maior parte das inserções do Ensina!Brasil na grande mídia. A 

mencionada educação “completamente fora do convencional” (MOREIRA, 2011), a 

partir de agentes externos ao campo educacional, foi sempre retratada com grande 

entusiasmo e otimismo, exatamente como a organização desejava ser vista, uma resposta 

transformadora, uma resposta da sociedade civil que assumia uma tarefa que os 

educadores tradicionais não haviam sido capazes de cumprir sozinhos. Ao mesmo tempo 

em que enfatizava o caráter leigo destes professores de novo tipo, o Fantástico salientava 

que “os jovens profissionais também têm aulas com educadores, para aprimorar o 

método” (MOREIRA, 2011). Os educadores eram retratados novamente como avalistas 

daquela ação, como que dando legitimidade técnica ao talento e inovação daqueles jovens 

promissores. Tal relação entre novo e velho, entre tradicional e inovador, entre passado e 

futuro tornou-se um caminho fértil e fartamente explorado. Em entrevista ao Fórum da 

Liberdade, organizado pelo think tank brasileiro Instituto Brasileiro de Estudos 

Empresariais, a diretora do Ensina! enfatizava esta decisão estratégica: “O Ensina! como 

organização se posiciona de uma forma muito jovem, muito contemporânea e muito 

responsável ao mesmo tempo” (FÓRUM DA LIBERDADE, 2011).  

 Essa jovialidade dos participantes do Ensina! também deu a tônica em um 

programa especial do canal de notícias Globo News. “Estes trinta e dois jovens nem 

sonhavam em dar aula quando entraram na faculdade. Fizeram curso de economia, 

relações internacionais, jornalismo, mas estão contagiados pela tal paixão de ensinar”, 

dizia a reportagem (GLOBO NEWS, 2011). A produção tratava da baixa atratividade da 

carreira docente e apontava a diminuição do número de alunos nas faculdades de 

pedagogia no país. O Ensina!Brasil, assim como outros casos de professores motivados 

com seu trabalho, encaixava-se na edição como um dos exemplos positivos, de 

contraponto ao desinteresse sistêmico em ser professor no país. A imagem da organização 

era o sorriso e disposição destes professores leigos, que entravam nas salas de aula 

motivados a fazer a diferença, mas não pertenciam necessariamente ao mundo da 

educação: “Eles estão saindo da universidade, formados como jornalistas, engenheiros, 

pedagogos, psicólogos. Ou seja, um grupo muito plural, porque a gente acredita que a 
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sociedade como um todo tem que pensar a educação”, dizia a diretora do Ensina! à 

matéria (GLOBO NEWS, 2011). O argumento de participação da sociedade na educação, 

dentro da perspectiva que venho adotando, diz respeito a uma conciliação de 

contradições, tal qual o chamado à excelência para todos. Por um lado, a evocação da 

pluralidade - todos terem uma experiência prática em sala de aula, independentemente de 

sua formação de origem - e por outro, inúmeros recortes qualificadores dessa pluralidade 

- a busca por indivíduos de extratos sociais específicos - “público a, b e c” (PEDROSO, 

2010a), das melhores universidades, e predominantemente brancos, por exemplo. 

A ampliação de envolvimento com a educação constantemente era definida como 

a política da “mão na massa” (PEDROSO, 2010a), de uma disposição a fazer a diferença 

na prática. Porém, para o Ensina!, na sua pluralidade restritiva, a imagem institucional 

deveria estar atrelada a jovens de carreiras de prestígio, consideradas nobres e desejadas. 

Como sistematizei em seção anterior, vinte e cinco por cento dos selecionados pelo 

programa possuíam licenciatura, contudo, não encontrei registros de entrevistas com os 

licenciados nas reportagens, sejam em publicações impressas ou em vídeos. Estava claro 

pelo conjunto de ações de divulgação, inserções na grande mídia, materiais institucionais 

e histórico da rede que a exposição dos participantes advindos do modelo tradicional de 

formação de professores não contribuiria com a imagem que o Ensina! queria forjar.   

Cumpre destacar que os ensinas que possuíam licenciatura geralmente eram 

alocados para dar aulas em disciplinas diferentes de sua formação. Eu, por exemplo, que 

era bacharel e licenciado em história, ministrei aulas de português. Um colega, que atuava 

na mesma escola, era licenciado em língua portuguesa, mas dava aulas de matemática. 

Era raro que a formação de origem coincidisse com a disciplina ministrada para este grupo 

de licenciados. A organização argumentava que eram decisões conjunturais, que 

buscavam conciliar as demandas das escolas junto com a decisão prévia de só ministrar 

três disciplinas – português, matemática e ciências. A não correlação entre formação e 

disciplina, contudo, não constituía um problema, já que outros integrantes também não 

possuíam esta especificação. Os próprios valores do Ensina!Brasil, de que todos 

poderiam dar aulas e de que a formação tradicional não era um fator decisivo no processo 

de ensino-aprendizagem, tornava este fato um elemento de pouca importância.  

Ainda sobre a narrativa da Globo News, também havia a vocalização do traço 

altruístico do programa e da busca dos ensinas por uma experiência significativa, antes 

de uma preocupação econômica ou salarial. Durante o período de dois anos o salário 
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recebido não seria o grande atrativo, “eles não estão atrás de remuneração, mas sim de 

uma experiência de vida”, concluía a repórter (GLOBO NEWS, 2011). Essa constatação 

advinha de uma mensagem implícita de que aqueles recém-formados estariam muito 

melhor colocados se tivessem ingressado diretamente no mercado de trabalho, em suas 

profissões originais. Os jovens talentos provavelmente nunca teriam encontrado aquelas 

crianças e participado da mudança se tivessem optado pelo plano original, seguia a 

matéria. Histórias de vida, perspectivas de futuro, motivação, prosseguimento nos 

estudos, sonhos e melhoria na aprendizagem dos conteúdos foram abordados à medida 

que alguns ensinas, alunos e responsáveis eram entrevistados. Uma das crianças é instada 

a responder sobre a experiência tendo aulas com aqueles professores leigos no Instituto 

de Verão:  

[Globo News] Em três semanas você viu o ano inteiro? Dá tempo? Como é que 

é isso?  

-Dá. Porque os professores explicam muito, explicam no final, se não entender 

eles explicam de novo, repetem tudo até você entender.  

[Globo News] O que que você viu aqui que você ainda não tinha visto na 

escola?  

-Não sei, a educação dos professores.  

[Globo News] Ah é? O que que é diferente?  

-São muito mais educados. (GLOBO NEWS, 2011). 

A resposta aparentemente espontânea do menino consagra uma das mais 

importantes crenças do TFA, agora também defendida por uma organização nacional. Há 

uma diferença entre aqueles recrutados pelo Ensina!Brasil e os professores regulares, 

uma diferença de origem e de qualidade. O professor modelo vem de instituições 

prestigiadas, possui uma boa educação e uma trajetória de ensino superior que o referenda 

a atuar a partir de um investimento preciso em seu potencial de liderança, mesmo que não 

tenha formação específica para lecionar. A edição do especial da Globo News retransmite 

esta crença, inclusive acrescentando uma declaração da mãe do menino sobre os ensinas: 

“um raciocínio assim impressionante” (GLOBO NEWS, 2011). Na construção da 

imagem dos agentes do Ensina!Brasil era admitida a falta de experiência, mas contraposta 

à jovialidade e capacidade acima da média, fruto de uma peneira que filtrou os melhores 

talentos, tão brilhantes, mas que escolheram estar ali naquele momento. A reportagem 

ajudava a vincular as ideias de altruísmo, criatividade e êxito ao trabalho desenvolvido, 

ainda que os resultados da iniciativa não pudessem ser atestados naquele momento. A 

matéria acompanhava apenas o fim do trabalho de treinamento no Instituto de Verão, 

antes mesmo que o acompanhamento dos alunos daquele ano letivo fosse iniciado, mas 

havia uma pré-disposição extremamente favorável ao programa.  
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A percepção de que a simples participação no projeto ou o modo como ele era 

desenhado já validava seu sucesso, quero argumentar, não era apenas fruto de uma edição 

tendenciosa. Essa narrativa, explicitamente abraçada por diversas veiculações da grande 

mídia, carregava uma atratividade oriunda da absorção de símbolos e demandas 

antagônicas, agora conciliadas sob a égide da segunda onda da neoliberalização (conferir 

capítulo 2), ou neoliberalização profunda (PECK; TICKELL, 2002; JESSOP, 2013; 

BERGERON, 2008). Para o experimento educacional trazido com o TFA esta segunda 

onda adquiriu o teor de uma fusão entre coletivo e individual, excelência e equidade, 

impiedade corporativa e sensibilidade social, no que venho denominando de síntese 

criativa neoliberal (capítulo 3). 

A revista Veja de junho de 2011, em sua reportagem de título “Eles trocam 

carreiras promissoras por uma vocação: ensinar” (Figura 6), explorou novamente a 

relação entre jovens talentos vindos das “melhores universidades” e alunos das “piores 

escolas” ao tratar do trabalho desenvolvido pelo Ensina!Brasil. Buscou também em dados 

de pesquisas em eficiência escolar favoráveis ao TFA demonstrar o potencial que a nova 

iniciativa brasileira possuía. Porém, a matéria avançou num dos temas mais caros à rede 

TFAll, a flexibilização da formação e carreira docente (GOULART, 2011, s/p.). Para 

sustentar o argumento da qualidade dos professores leigos a Veja citou duas publicações 

da organização Todos pela Educação, uma delas em parceria com o Instituto Ayrton 

Senna. Segundo a reportagem “o aprendizado de alunos de uma mesma escola varia de 

acordo com a qualidade das instituições superiores nas quais se formaram seus mestres” 

(GOULART, 2011, s/p.). Outra conclusão de um dos estudos, segundo a revista, é de que 

“quando orientados e bem treinados, profissionais com formação superior ‘podem tornar-

se excelentes professores’ – ainda eles [sic] não possuam licenciatura” (GOULART, 

2011, s/p.). Estes dois vereditos são acrescidos de mais elementos da realidade brasileira: 

vinte e dois por cento dos profissionais do ensino fundamental no país não possuíam 

ensino superior e dos graduados cerca de quinhentos mil davam aulas em disciplinas 

diferentes daquelas para os quais foram formados, dizia (GOULART, 2011, s/p.). 
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Figura 6 - Ensina!Brasil na Revista Veja 

 

Fonte: Goulart, 2011. 

Diante de tal retrato, como seria possível dispensar aqueles jovens talentosos, 

cheios de energia e qualificação, interessados em abrir mão de carreiras promissoras para 

dar aulas em escolas necessitadas? A narrativa construída pela Veja ilustra a situação a 

partir do caso de um dos ensinas, um engenheiro com inúmeras possibilidades 

profissionais, mas que. ainda assim, tinha decidido ingressar na organização e se tornar 

um ‘agente de reforço’ na Cidade de Deus:  

Para o engenheiro aeronáutico Lúcio Carlos Signore Júnior, de 23 anos, 

recém-graduado pela respeitada Universidade de São Paulo (USP), conseguir 

uma colocação no mercado de trabalho não é tarefa difícil. Antes mesmo de se 

formar, ele recebeu duas propostas de emprego (GOULART, 2011, s/p.).   

Para tanto, seguia a matéria, havia passado por um processo seletivo rigoroso, com 

uma concorrência de setenta e cinco candidatos por vaga, “uma disputa mais acirrada do 

que a travada entre os candidatos à carreira de medicina no vestibular da Fuvest: 49,25” 

(GOULART, 2011, s/p.), comparava a revista. A mensagem era de que uma organização 

recém-chegada estava enfrentando o problema crônico nacional da baixa atratividade da 

carreira de professor, deslocando engenheiros e advogados para dentro das salas de aula, 
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para lecionar em comunidades do Rio de Janeiro em concorridos processos, mais 

disputados do que aqueles das carreiras mais nobres nas universidades. Era difícil que 

esta não fosse considerada uma pauta positiva. 

Ao me deparar com essa reportagem da Veja algo particularmente me chamou 

atenção: a idade do personagem da reportagem. Lúcio tornou-se um amigo pessoal e eu 

reparei que a revista tinha errado aquela informação. Primeiro eu tive a impressão de um 

erro corriqueiro, mas aquilo ficou na minha cabeça. O perfil descrito pela reportagem, de 

um candidato perfeito, não condizia com a figura daquele que se tornara meu amigo. 

Lúcio chegou ao Ensina! tendo atrasado sua graduação, experimentado viagens pelo 

mundo, muitas ocupando empregos precários para levantar recursos. Ainda intrigado 

resolvi mandar uma mensagem. Primeiro perguntei quantos anos ele tinha à época, e de 

fato não era 23, mas sim 27 anos. Depois encaminhei a reportagem e recebi a seguinte 

resposta: “Cara, que mentira!!!!!! EU FALEI QUE TENTEI DUAS VAGAS. Não recebi 

proposta nenhuma, nem fui chamado. Os caras inventaram um personagem e colocaram 

meu nome. Não lembrava dessa bizarrice!”. Ainda destacou: “E é muito louco né? Pq eu 

atrasei 4 anos minha graduação. Eles tiraram exatamente 4 anos da minha idade” 

(SIGNORE, 2022, sic).  

As minhas desconfianças confirmaram-se e a reportagem estava de fato 

adequando os recrutados pelo Ensina!Brasil à imagem ideal de professor da rede TFAll. 

Um graduado em engenharia, que não se encontrou naquela profissão e resolveu ter 

experiências diversas chega ao programa tendo atrasado quatro anos sua formação. Mas, 

era preciso que ele se tornasse um jovem recém-formado sem intercorrencias, que tivesse 

recusado diversas oportunidades de emprego em função de um chamado altruístico. Não 

é possível apontar a origem desta manipulação de informações, se uma iniciativa do 

próprio veículo de comunicação, uma ação dirigida pela ONG ou mesmo a combinação 

dos dois casos, mas o que está claro é o papel da grande mídia em ressoar a ideação 

prevista pela rede, que não tinha compromisso com a realidade concreta. Havia um 

esforço local para instituir uma versão nacional dos melhores e mais brilhantes e, 

curiosamente, eram instituições públicas como a USP as validadoras destes perfis. 

 Como busquei recuperar, ao surgir como representante oficial do modelo TFA no 

país, o Ensina! recebeu a atenção de alguns dos principais veículos de comunicação do 

país. Jornais, revistas, canais abertos e fechados repercutiram a chegada do famoso 

programa nascido nos EUA. Foi possível observar que as publicações foram 
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unanimemente favoráveis à iniciativa na medida em que reproduziam a história oficial do 

programa, raramente apresentavam algum aspecto negativo ou polêmico em sua atuação, 

geralmente repercutiam os dados que a própria rede compartilhava e operavam em 

sintonia com a direção da organização, que alimentava tais veículos com releases e 

informações básicas do processo. Era uma iniciativa nobre, sem grandes contradições, 

com uma narrativa bonita baseada no compromisso com a educação. Também era o lugar 

de enaltecimento daqueles que aceitaram o desafio da transformação doando dois anos 

naquela tarefa. Qualquer leitor que fosse informado por aqueles meios não teria dimensão 

do quanto aquela proposta era igualmente contestada ou polêmica.  

 No mesmo intervalo de tempo em que eram publicadas tais reportagens no Brasil, 

entre 2010 e 2011, era possível encontrar em grandes jornais dos EUA publicações que 

demonstravam alguns dos problemas e questionamentos sobre o TFA. Era o período de 

comemorações de vinte anos de atuação da iniciativa naquele país. O jornal The New York 

Times de julho de 2010 em sua manchete “A Chosen Few Are Teaching for America111” 

abordava a dificuldade de conseguir ser um dos selecionados pelo programa, destacava 

um ápice na procura por seu processo seletivo e ponderava sobre os aspectos econômicos 

que faziam a proposta atrativa naquele momento. O jornal afirmava que o “Teach For 

America has become an elite brand that will help build a résumé, whether or not the 

person stays in teaching”112 (WINERIP, 2010, s/p.). Além disso, afirmava ser um 

emprego garantido de dois anos, com um bom pagamento, algo relevante no contexto de 

crise econômica como a vivida no país naquele momento. O espaço para demonstrar 

vozes dissonantes apareceu quando o jornal engatilhava o argumento de que, embora 

extremamente requisitado pelos recém-graduados, o TFA dividia a opinião dos 

especialistas em educação: 

Research indicates that generally, the more experienced teachers are, the 

better their students perform, and several studies have criticized Teach for 

America’s turnover rate. 

‘I’m always shocked by the hullaboo, given Teach for America’s size’ about 

0.2 percent of all teachers ‘and its mixed impact,’ said Julian Vasquez Heilig, 

a University of Texas professor. Dr. Heilig and Su Jin Jez of California State 

University, Sacramento, recently published a critical assessment after 

reviewing two dozen studies. One study cited indicated that ‘by the fourth year, 

85 percent of T.F.A. teachers had left’ New York City schools. 

‘These people could be superstars, but most leave before they master the 

teaching craft,’ Dr. Heilig said. 

                                                           
111 Em português: Poucos escolhidos estão ensinando para a América (tradução minha). 
112 Em português: O Teach for America se tornou uma marca de elite que ajudará a construir um currículo, 

independentemente de a pessoa permanecer ou não no ensino (tradução minha). 
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Carrie James, a Teach for America spokeswoman, challenged the report. 

Teach for America press releases cite a 2008 Harvard doctoral thesis 

indicating that 61 percent of their recruits stay beyond the two-year 

commitment. However, that same thesis also says ‘few people are estimated to 

remain in their initial placement school or the profession beyond five or six 

years’ a finding not highlighted in the releases113 (WINERIP, 2010, s/p.). 

 Como a reportagem deixava notar, o pesquisador Julian Vasquez Heilig (já citado 

neste trabalho) ficava chocado com a comoção causada em torno da organização, embora 

seus resultados estivessem longe de ser incontestes e seu impacto muito limitado. É 

possível encontrar também diversas publicações no The Washington Post do período 

ressoando críticas de professores e especialistas sobre a atuação do programa. Numa 

delas, de título “Teach for America: Liberal mission helps conservative agenda” Andrew 

Hartman, professor de história da Universidade Estadual do Illinois, entre diversas 

críticas sistêmicas ao trabalho do TFA, apontava que o programa carregava uma agenda 

de reforma liberal que, intencionalmente ou não, subscrevia as premissas conservadoras 

do movimento de reforma educacional como: 

teacher’s unions serve as barriers to quality education; that testing is the best 

way to assess quality education; that educating poor children is best done by 

institutionalizing them; that meritocracy is an end-in-itself; that social class is 

an unimportant variable in education reform; that education policy is best 

made by evading politics proper; and that faith in public school teachers is 

misplaced114.(HARTMAN, 2011, s/p.). 

  Mas as críticas expressas nos jornais estadunidenses não representavam o padrão 

de relacionamento tecido pelo TFA e a grande mídia naquele país. Como pincelei 

anteriormente neste trabalho, o programa foi alvo de uma cobertura muito favorável que 

por vezes obliterou aspectos problemáticos de sua atuação. Um recuo ao primeiro ano em 

que os agentes do TFA ingressaram nas salas de aula dos EUA, em 1990, demonstra muita 

                                                           
113 Em português: Pesquisas indicam que, geralmente, quanto mais experientes os professores, melhores 

seus alunos se apresentam, e vários estudos criticaram a taxa de rotatividade do Teach for America. ‘Sempre 

fico chocado com o alvoroço, dado o tamanho do Teach for America’, de cerca de 0,2 % de todos os 

professores ‘e seu impacto misto”, disse Julian Vasquez Heilig, professor da Universidade do Texas. O Dr. 

Heilig e Su Jin Jez, da Universidade Estadual da California, Sacramento, publicaram recentemente uma 

avaliação crítica depois de revisar duas dúzias de estudos. Um estudo citado indicou que ‘No quarto ano, 

85 % dos professores do T.F.A. deixam as escolas da cidade de Nova York. "Essas pessoas podem ser 

superestrelas, mas a maioria sai antes de dominar o ofício de ensino", disse Heilig. Carrie James, porta-voz 

do Teach for America, contestou o relatório. Os comunicados de imprensa do Teach for America citam uma 

tese de doutorado em Harvard de 2008, indicando que 61% de seus recrutas permanecem além do 

compromisso de dois anos. No entanto, essa mesma tese também diz: 'Estima -se que poucas pessoas 

permaneçam em sua escola de colocação inicial ou na profissão além de cinco ou seis anos', uma descoberta 

não destacada nos releases (tradução minha). 
114 Em português: Os sindicatos de professores servem como barreiras à educação de qualidade; que o teste 

é a melhor maneira de avaliar a educação de qualidade; que educar crianças pobres é melhor feito 

institucionalizando-as; que a meritocracia é um fim em si; que a classe social é uma variável sem 

importância na reforma educacional; que a política educacional é melhor feita evitando a política 

propriamente dita; e que a fé nos professores da escola pública é equivocada (tradução minha). 
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similaridade com a recepção dada aos ensinas no Brasil em 2011. Blumenreich e Rogers 

(2016, p. 15) ao revisitarem o contexto de recepção daquele grupo, constataram que “An 

adulatory press helped to support and publicize the association between TFA and the 

“best and brightest” of the generation”115. Exatamente durante o Instituto de Verão 

daquela turma de 1990, que se preparava para a entrada nas salas de aula, o equivalente 

aos ensinas daquela geração tinham suas qualidades retratadas em revistas de tiragem 

nacional como a U.S. News & World Report ou noticiários televisivos como o NBC 

Nightly News e o tradicional Good Morning America da rede ABC, sempre apresentados 

a partir da ideia salvacionista que foi esculpida em torno da organização. 

 As interseções entre mídia, TFA e as reformas educacionais de cunho corporativas 

também foram objeto de análise de Gautreaux (2015), que se concentrou nos discursos 

produzidos pela revista Education Week. O autor demonstrou que as publicações do 

período analisado que tinham como tema o TFA geralmente enfatizavam a 1- qualidade 

do professor; 2- eficácia e 3- nota nos testes de larga escala. Todos os artigos tomavam 

os representantes do Teach For America como mais eficazes e com melhor desempenho 

comparado aos professores veteranos e sindicalizados. Essa qualidade se conectava a uma 

segunda predominância nos artigos: a ênfase na capacidade de os selecionados do 

programa aumentarem as notas dos alunos nas avaliações padronizadas. 

 Kavanagh e Dunn (2013) trataram essa correlação com a mídia como uma prática 

de criação de uma marca, adotada pelo TFA desde seus primórdios, sustentada na ideia 

de espetáculo público. Os autores partiram dos estudos de Murray Edelman (1970) sobre 

os usos simbólicos do político e das políticas.  Nessa perspectiva o palco - “onstage” – é 

o lugar da explicitação e construção da imagem pública operado pelos políticos e mídia e 

os bastidores – “backstage” - o terreno que o público em geral jamais observa, o campo 

de concretização dos objetivos políticos que são simbolicamente sustentadas pelo 

espetáculo que ocorre no palco. Assim são lidas, por exemplo, as dissonâncias entre uma 

retórica de sucesso e excelência em sala de aula, propalada por todos os lados pela 

organização e parceiros da mídia e a realidade dos selecionados do programa, tendo 

enormes dificuldades no próprio desenvolvimento do ensino: “This focus on onstage 

                                                           
115 Em português: Uma imprensa adulatória ajudou a apoiar e divulgar a associação entre a TFA e os 

“melhores e mais brilhantes” da geração (tradução minha). 
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rhetoric ignores the backstage realities of teaching and learning in urban schools”116 

(KAVANAGH; DUNN, 2013, p. 55). 

 Essa força simbólica da linguagem do espetáculo, que apresenta o trabalho do 

TFA como de sucesso, não tem produzido evidências suficientemente convincentes de 

que o rigor e a qualidade retoricamente propagados surtem efeito no combate à 

desigualdade educacional. Muitos já procuraram evidenciar, como já mencionei, a 

sistêmica falta de transparência e isenção das pesquisas evocadas pela rede TFAll para 

comprovar seus pontos. O fato novo é que sua filial brasileira, que começava a 

desenvolver uma experiência educativa fundada nas mesmas premissas, com a 

disponibilização do modelo e suporte da rede, tentava seguir os mesmos caminhos de 

construção de uma imagem via espetáculo público, em parceria com os principais 

veículos de comunicação nacionais.  

 

4.4 Considerações do capítulo: o desenho do programa é em si o sucesso 

A história do Ensina!Brasil, nos dias de hoje apenas Ensina Brasil, possui uma 

lacuna. O contexto de seu nascimento e seus passos iniciais são rejeitados, objetivamente 

apagados nos registros da presente organização. Entre meados de 2010 e fins de 2012 

uma rica e ativa mobilização envolveu uma pequena e desconhecida ONG, sediada numa 

casa de dois andares de uma rua bucólica do Humaitá, bairro da zona sul do Rio de 

Janeiro. Considerei oportuno analisar este interstício, ignorado pela própria organização 

e eminentemente desconhecido pela pesquisa educacional, exatamente por considerá-lo 

fundamental na compreensão do caminho da política, de sua mobilidade e mesmo de seu 

desenho/redesenho. Uma impressão imediata ao debruçar-se no assunto diz respeito ao 

descompasso entre o tamanho/idade e a velocidade/proeminência dos feitos do programa, 

algo que só será compreendido pela ideia de credencial e vinculação institucional que o 

Ensina! reivindicou: era o Teach For America que chegava ao Brasil? 

Neste capítulo estive preocupado preliminarmente em entender, ainda que 

brevemente, o contexto de chegada. Demonstrei que esta era também uma preocupação 

dos protagonistas e apoiadores da transferência da política, que o momento fosse o ideal 

para recepcioná-la e suportá-la. E de fato, como avaliado por estes reformadores, a gestão 

de Cláudia Costin estava organicamente entrelaçada com os valores e princípios da 

                                                           
116 Em português: Esse foco na retórica do palco ignora as realidades dos bastidores do ensino e da 

aprendizagem nas escolas urbanas (tradução minha). 
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reforma educacional propugnada pelo TFA: “Acompanhei toda a discussão do TFAll e é 

muito convergente com as coisas que estamos fazendo” (PEDROSO, 2010b), reconhecia 

Costin. A rede municipal de educação passava por uma avalanche de transformações, 

uma disseminação de projetos e parcerias inundavam as escolas e o Ensina! encontraria 

na ideia de reforço escolar sua porta de entrada no sistema público brasileiro.  

Talvez seja este o mais notório processo de adaptação desenvolvido pelo modelo, 

um caminho necessário para sua entrada: não ser professor regular, mas sim um agente 

de reforço escolar. Ao aceitar estes termos o Ensina! se diferenciava do restante da rede 

e da própria organização-mãe, que sempre estivera como titular das salas de aulas das 

periferias urbanas e rurais por onde passava. Ainda que a SME-RJ passasse por uma 

transformação rumo ao gerencialismo, os olhos do Brasil voltavam-se para o Rio de 

Janeiro e um professor leigo não passaria desapercebido naquele contexto. Não havia 

previsão legal nem tampouco força política para uma guinada deste tipo. O Ensina! 

procurava proteger-se destes questionamentos em seu espaço de perguntas e respostas no 

site: 

2. Um profissional não concursado pode dar aulas na rede municipal de 

ensino? Sim, porque os ensinas não vão substituir os professores concursados. 

As aulas serão no turno da tarde e complementarão a educação formal, 

oferecida de manhã pelos professores da rede municipal.  Além disso, para o 

sucesso do programa é fundamental que os ensinas estejam de mãos dadas com 

os professores da rede pública, freqüentando suas aulas, trocando informações 

e aprendendo com sua experiência. Pela experiência da rede Teach for All, da 

qual o Ensina! faz parte, os melhores resultados se dão através da parceria com 

as escolas e do bom relacionamento com professores e diretores 

(ENSINA!BRASIL, 2010h). 

A confiança no modelo, portanto, fez com que esta substantiva adaptação fosse 

encarada no terreno ideacional, como uma flexibilidade e resiliência organizativa, que 

produziria os mesmos feitos ideológicos no futuro, a ampla e sistêmica reforma 

educacional.  

Os apoiadores reformistas que recepcionaram o programa confirmam a tendência 

já notada em outros estudos (PECK; TICKELL, 2002; BRENNER; PECK; THEODORE, 

2010; 2012) da conformação de elites tecnocratas compostas por think tanks, formadores 

de opinião, redes empresariais, consultorias e organizações ligadas ao terceiro setor como 

um novo padrão de desenvolvimento de políticas. No Rio de Janeiro de 2010 foram 

exatamente estes atores, dentro e fora da Prefeitura, transitando fluidamente nestes 

espaços, que primeiro conceberam a vinda, em seguida articularam a aliança e finalmente 

definiram a data de chegada.  



181 

 

Sob que terreno repousou o Ensina!Brasil no que concerne as dimensões 

analíticas das fronteiras, que trabalhei anteriormente nesta pesquisa? Procurei apontar que 

a relação rico e pobre, elites e populares, alto desempenho e fracasso escolar, foram 

fartamente manejadas de modo a adaptar a mesma correlação original da matriz nos EUA. 

Aqui o advento das Unidades de Polícia Pacificadora se amalgamou ao projeto das 

Escolas do Amanhã e o programa nasceu exatamente como um símbolo da transformação 

de áreas conflagradas. O novo “corpo da paz” (ver capítulo 3) carioca, jovens talentosos 

cuja paixão maior era assistir as comunidades “carentes” enquanto preparavam-se para 

algo ainda mais abrangente, mudar a cidade e o país. 

A construção desta imagem jovial, dinâmica e talentosa, destaquei, veio através 

de abundante apoio da grande mídia. Demonstrei que as principais publicações não 

permitiram que as contradições, polêmicas e dúvidas acerca do programa pudessem 

chegar ao público mais amplo. Ao contrário, notamos que tais meios foram usados como 

propaganda da iniciativa e canal de proliferação de narrativa oficial da ONG. Mas este 

apoio, por decisivo que seja, não pode levar o mérito sozinho do sucesso daquela ideia-

força. A percepção de que o desenho do programa já era em si o sucesso, 

independentemente dos resultados objetivos que tinha colhido, era uma construção mais 

antiga, uma síntese que remontava aos pilares da excelência e equidade que juntos 

pacificavam contradições, ou pelo menos atrasavam conflitos (JESSOP, 2002). 

A face mais proeminente de todo este movimento são os recrutados e selecionados 

pelo Ensina!, a corporificação dos atributos ideacionais do professor de novo tipo. As 

matérias em veículos de comunicação se esforçaram para expressar tal ideia, de um grupo 

diferenciado. Em uma das reportagens, observei, chegando até mesmo a manipular a 

informação para apresentar um caso exemplar. Ao reconstituir este processo de busca por 

talentos, pretendi explicitar a tentativa da ONG de assemelhar-se a grandes corporações 

em suas práticas institucionais, como meio de atestar qualidade. O alto número de 

inscritos, tal qual o modelo imaginado pela organização-mãe, foi entendido como 

demonstração de interesse da sociedade carioca pela reforma educacional e também foi 

manejado para fortalecer a ideia de excelência daqueles que, ao fim, tinham sido 

selecionados. Um processo seletivo mais disputado que o de grandes universidades era a 

mensagem de que enfim uma iniciativa havia conseguido tornar a docência atrativa.  

Um olhar mais afastado de todo este movimento de chegada da organização revela 

que seu papel na prefeitura do Rio e mesmo na reforma desencadeada por Costin era 
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prototípico e embrionário. Das inúmeras iniciativas que circulavam pelas escolas, o 

Ensina! não possuía o volume nem constância na gigantesca rede municipal para chamar 

tanta atenção para seu processo. Seu modelo elitista de fato nunca se propôs a massificar 

esta experiência deliberadamente por sistemas de ensino. Contudo, ter apenas uma turma 

de ensinas estava longe de responder às ambições do programa. Enquanto a primeira 

geração de selecionados trabalhava nas escolas da prefeitura, a organização já 

desenvolvia um segundo processo seletivo, que chegou ao fim e selecionou uma nova 

turma de ensinas. Estes candidato nunca foram contratados, já que ao fim de 2012 o 

Ensina!Brasil, na prática, fechou as portas.  

No próximo capítulo pretendo visitar alguns documentos que iluminam questões 

relacionadas à trajetória do Ensina! em seus anos de atuação nas escolas municipais do 

Rio de Janeiro. É minha intenção demonstrar que, no seu primeiro teste de fogo, no qual 

sua tese transformativa foi provada na realidade das salas de aula, houve notória lacuna e 

ausência dos resultados propostos. Mesmo assim, vou argumentar, diferentes artifícios 

ainda foram utilizados para sustentar sua narrativa, antes que a organização colapsasse 

em sua primeira tentativa de consolidação no país. 
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5 CONSTRUÇÃO DAS EVIDÊNCIAS: A PRÁTICA POLÍTICA DO 

ENSINA!BRASIL  

 

O termo de rescisão nº 87, assinado em 10 de dezembro de 2013 por uma 

representante legal do Ensina!Brasil e pela subsecretária de ensino da  SME-RJ, pôs fim, 

oficialmente, à parceria entre a embaixadora do modelo TFAll no país e a Prefeitura do 

Rio de Janeiro (ANEXO S). O distrato era referente ao convênio nº 313, de 30 de 

dezembro de 2011, que tinha como objetivo “a implantação e execução do PROGRAMA 

ENSINA! Formação de lideranças e Ampliação de Oportunidades para alunos da rede 

municipal do Rio de Janeiro, a ser praticado, exclusivamente, como reforço escolar […]” 

(ANEXO B, p. 297). O ato legal apenas formalizou uma ação que, na prática, tinha sido 

interrompida ao fim do ano letivo de 2012, quando a primeira turma de ensinas encerrou 

seu ciclo de aulas de reforço nas unidades educacionais atendidas pelo programa. 

A decisão de não continuar os trabalhos no município significava o encerramento 

das atividades da organização, apenas dois anos após estrear com pompa nas escolas 

públicas da cidade. Um importante revés para uma iniciativa que pretendia ampliar seu 

raio de ação, expandir-se nacionalmente e contratar novas turmas de ensinas a cada ano. 

No capítulo anterior demonstrei o substantivo investimento na consolidação da imagem 

do programa e a proeminente adesão da grande mídia brasileira às propostas apresentadas 

pelo Ensina!. Além disso, demonstrei que havia farto apoio político, respaldo da 

secretaria e de investidores de renome que trabalharam para que os princípios defendidos 

pela ONG chegassem ao país. Entretanto, em seus esforços de adaptação do modelo TFA, 

uma série de percalços e desafios, próprios da realidade concreta das escolas públicas 

municipais, se impuseram à organização.   

Nesta etapa do trabalho pretendo explorar a luta do Ensina!Brasil para construir 

sentido a suas ações, à luz das crenças e valores da rede que a respaldava tanto 

institucional quanto ideologicamente. Até aqui já destaquei que a notada cultura de 

esforço – de trabalho duro e sem limites – que do ponto de vista organizativo era 

sustentada por instrumentos de mensuração dos processos, produção de evidências e de 

responsabilização pelos resultados, buscava associar o trabalho educativo da rede aos 

modos de ser de uma grande corporação. Na experiência específica da recém-fundada 

ONG brasileira, de que modo estes princípios e instrumentos foram assimilados ou postos 

em exercício? Como, em diálogo com este modelo global de educação, foram construídas 
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as práticas políticas, ou as ações de legitimação e fortalecimento de um pacote de soluções 

que tenho chamado de neoliberalizantes do campo educacional? Diante desta anunciada 

cultura de resultados, como o Ensina!Brasil construiu suas evidências e buscou 

comprovar, em seus primeiros anos de atuação, que as propaladas boas práticas e 

experiências ditas de sucesso em outros países funcionavam nas regiões periféricas e 

conflagradas do Rio de Janeiro?  

Para analisar este processo, parto de um pressuposto notório: houve uma grande 

quebra de expectativas quanto aos rumos do programa e suas ambições de 

implementação, consolidação e expansão. Mais do que isto, de fato o Ensina!Brasil 

desapareceu oficialmente, seu site saiu do ar, suas redes sociais foram excluídas e durante 

pelo menos quatro anos não se ouviu mais falar de uma organização satélite do TFA no 

país. O novo processo de recrutamento e seleção, que pretendia construir uma nova turma 

de agentes da organização, foi abandonado depois de já ter chegado a sua etapa final. A 

alardeada rede de formação dos egressos do programa em torno de um movimento 

catalítico de apoio à educação pública não se efetivou. As inserções em horário nobre em 

programas televisivos, as matérias nos maiores jornais e revistas em circulação no país e 

todo o aparato propagandístico daí mobilizado foi investido em uma iniciativa que após 

dois anos desapareceu. Diante de tamanho descompasso entre a energia depositada neste 

processo e o encerramento das operações da ONG em 2013, não seria exagero afirmar 

que a organização fracassou em seus objetivos, mesmo em seus próprios termos, no seu 

primeiro teste no país. 

O centro da análise aqui proposta não diz respeito a uma tentativa de elencar as 

causas de tal fracasso, ainda que seja possível vislumbrar alguns dos seus condicionantes. 

Meu interesse nesta etapa da pesquisa passa por compreender os possíveis mecanismos 

de legitimação da prática – prática política, conforme capítulo 3 – do Ensina!Brasil, 

recursos utilizados pela ONG para se afirmar enquanto agente de mudança no contexto 

de transformações mais amplas que estiveram em curso no Rio de Janeiro. Neste período 

crítico para qualquer nova iniciativa, que envolve inúmeros movimentos de promoção da 

marca, negociações para estabelecimento de parcerias e estruturação de pessoal, que 

estratégias foram desenvolvidas pelo Ensina! para atingir seus objetivos? Essa busca 

certamente complementa o que já venho desenvolvendo nos capítulos anteriores. Ora, 

todo o aparato promotor da organização através da grande mídia faz parte deste conjunto 

de soluções que tornam o programa uma experiência exemplar para a opinião pública 
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(capítulo 4). Antes disso, a própria engenharia ideacional que universalizou a excelência, 

e assim uniu polos, à princípio, antagônicos, numa síntese criativa, são a base de um 

discurso aderente que sustenta tal ação política (capítulo 3).   

Na curta experiência de parceria entre o Ensina! e a SME-RJ destaquei 

anteriormente a organicidade dos interesses e visões sobre educação que uniam a gestão 

da secretaria e a rede internacional. Como foi visto, atores políticos apoiadores do 

movimento de reformas educacionais defendido pelo TFA estiveram, de dentro da própria 

prefeitura, articulando a chegada do modelo ao país. Desejo argumentar que, ao abraçar 

o projeto e com ele estar envolvido de maneira tão sinérgica, o município viu prejudicado 

seu papel de agente regulador e fiscalizador das ações da ONG, flexibilizando sua tarefa 

de contratante rigoroso e interessado atentamente nos resultados prometidos. No meu 

entendimento, a secretaria teve o papel mais próximo de um escudo para as ações da 

organização, um parceiro ideológico que, mesmo diante do iminente colapso da iniciativa, 

encontrou soluções apaziguadoras - como por exemplo, uma justificativa formal para o 

encerramento do convênio que em nada apontava para os resultados obtidos pela ONG - 

preservou suas lacunas, reconheceu seus resultados e poupou sua imagem. Ao 

desenvolver esta rede de proteção a SME-RJ aparentou proteger a si mesma e a decisão 

de ter apostado na ONG.  

Para fundamentar esta etapa da pesquisa utilizarei uma robusta documentação 

oriunda de dois processos administrativos abertos junto ao Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) que tratam do assunto. Por obrigação legal tanto 

o convênio entre Ensina!Brasil e SME-Rio quanto seu termo de rescisão foram remetidos 

ao TCM-RJ para apreciação, com fundamento no Art. 437 do Regulamento Geral do 

Código de administração financeira e contabilidade pública do município do Rio de 

Janeiro: “Os contratos, convênios, acordos e termos que, de algum modo, afetem a 

despesa ou a receita pública devem ser enviados, por cópia ao Tribunal de Contas, nos 

prazos determinados em sua legislação específica” (RIO DE JANEIRO, 1981). Deste 

modo tive acesso não só ao convênio firmado, mas também a toda a documentação 

correlata, como 1- dotação orçamentária para o programa; 2- estatuto do Ensina!Brasil, 

junto com algumas de suas atualizações e atas de assembleia da organização; 3- dados de 

pessoa jurídica da ONG; 4- documentação dos associados fundadores - aqueles que detém 

o controle do Ensina!Brasil; 5- ofícios e atos formais de tramitação da proposta no interior 

da SME-Rio; 6- pareceres da Procuradoria Geral do Município e; 7- plano de trabalho do 
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Ensina!Brasil e seus anexos. Além disso, pude analisar documentos117 acrescentados ao 

processo à medida que o TCM-RJ mantinha a diligência, pedia esclarecimentos e 

questionava pontos do convênio.  

Um olhar atento à tramitação, fruto de uma diligência somente arquivada em 2016, 

se configura em uma oportunidade singular para ver em ação o repertório utilizado pelo 

Ensina!Brasil para defender sua relevância na atuação nas escolas municipais, os 

argumentos que sustentam esta defesa e os dados, evidências e justificativas que 

embasaram todo este movimento. O papel do TCM-RJ, como agente de controle externo, 

possibilitou que perguntas e questionamentos ainda não registrados formalmente 

tivessem que ser respondidos, uma chance que não se mostrava realística dada a 

organicidade das relações entre a ONG e a Secretaria Municipal de Educação. 

Enquanto me debruçava neste escrutínio outras descobertas também me levaram 

à um quadro mais preciso das relações de poder e comando envolvidas na vinda da filial 

do TFA ao país, fatos que se associam ao aparato legitimador da sua ação. O estreito 

vínculo entre as ações da rede global e o empresariado, já identificado por vasta literatura 

internacional, foi confirmado de maneira inconteste, com ligações muito mais diretas do 

que eu previa quando iniciei a pesquisa. Uma das famílias mais ricas do país não apenas 

investiu financeiramente no projeto, uma maneira corrente de influenciar determinada 

instituição, mas também assumiu o controle legal da iniciativa brasileira. 

O entrelaçamento desta cadeia de comando econômica, respaldada por grande 

apoio midiático e político, contará ainda, e aqui destaco uma das principais contribuições 

deste capítulo, com a construção de uma série de provas da eficácia, da qualidade e da 

relevância do trabalho proposto pela organização. Estas argumentadas evidências de um 

trabalho insuspeito, fruto de um acúmulo de experiências internacionais, de boas práticas 

já desenvolvidas em variados países, são o grande trunfo de uma ONG que, olhada em si 

mesma, é pequena, sem experiência pregressa e sem resultados que atestassem seu 

trabalho. A análise de tais registros, eminentemente uma análise documental, revelou uma 

série de lacunas e contradições, que tinham o objetivo de respaldar a prática da nova 

organização. Observarei que a iniciativa local começa, a partir destas credenciais da rede, 

a de fato construir seus próprios resultados, seguindo uma cartilha mais ou menos definida 

                                                           
117 Assinalo que toda esta documentação é pública, se encontra digitalizada e está disponível no portal do 

Tribunal de Contas do Municipio do Rio de Janeiro como processos 040.2541, de 2012, e 040.0580, de 

2014. O primeiro contém 304 folhas, incluindo ofícios da tramitação e documentação anexa e o segundo 

acrescenta mais 64 páginas ao montante. site? 
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e indexando estas novas ações ao já recheado conjunto de ações testadas 

internacionalmente. O exercício de desenvolvimento das evidências encontrou seu limite, 

já que não pareceu convencer nem mesmo seus próprios idealizadores e parceiros - visto 

o encerramento do programa. 

 

5.1 A cadeia de comando do Ensina!Brasil  

A última etapa do processo seletivo para se tornar um ensina, já mencionei, era 

uma entrevista com um dos diretores da organização. A minha memória é de uma 

conversa muito agradável e informal, sem grandes pressões. É curioso notar, mas a única 

pergunta que de fato senti que poderia ter implicações mais sérias a minha candidatura 

dizia respeito aos financiadores da ONG. A questão era se eu tinha algum problema em 

grandes empresas patrocinarem o programa. Àquela altura eu já havia navegado pelo site 

e me dado conta de determinadas corporações que investiam no Ensina!. Respondi como 

acreditava à época, algo como não ver problemas em “utilizar o dinheiro destes 

milionários e fazer algo de útil com ele”.  

Embora fosse uma resposta compreensiva, que não criava empecilhos ao 

investimento privado, o entrevistador não se deu por satisfeito. Ainda em clima informal, 

e agora persuasivo, compartilhou que esteve pessoalmente com um desses investidores, 

um dos homens mais ricos do Brasil, o empresário Jorge Paulo Lemann, que eu conhecia 

como o dono da AMBEV, uma das maiores empresas de cervejas do mundo, e constatou 

que este possuía um genuíno interesse pela transformação da educação do país. A 

mensagem, portanto, era de que se tratava de algo mais do que pegar o dinheiro dos ricos. 

De fato, a expressão que eu usei carregava certa desconfiança quanto aquela elite 

econômica e a direção da organização desejava desarmar minha postura, sugerindo um 

entendimento mais próximo da ideia de “todos juntos pela mudança” – inclusive o 

poderoso topo da pirâmide social. 

Minhas primeiras impressões do Ensina!Brasil em muito se pareciam com a visão 

que eu compartilhara sobre o papel do empresariado no financiamento de um 

empreendimento social. Imaginava uma ONG com relativa independência, que captava 

recursos vendendo uma ideia mais ou menos unânime de transformação social via 

fortalecimento da educação pública. Pensava se tratar de um exercício de convencimento, 

de conscientização da sociedade em torno de uma bandeira tão fundamental. Muitas 

empresas investiam em ONGs, utilizavam aquela ação como propaganda, eventualmente 
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obtinham algum tipo de isenção fiscal e o mundo continuava girando, supunha. Eu partia 

do entendimento da equipe diretiva do Ensina! como os cabeças deste processo, como 

máximas autoridades da organização. Entretanto, não demorou muito tempo para que 

percebesse que os vínculos entre este movimento pela reforma educacional e as grandes 

empresas era muito mais estreito do que eu presumia. Definitivamente, não era mais uma 

experiência comum de surgimento de uma iniciativa local, que, munida de uma boa ideia, 

levantava recursos junto a empresas, editais públicos etc. Nos meses seguintes eu 

constatei o poder de influência da organização matriz, dos investidores e dos conselheiros 

nos rumos do programa e vi que a perspectiva anunciada, de construirmos juntos uma 

organização brasileira, com autonomia para dar o nosso tom à iniciativa, era seriamente 

limitada desde o ponto de partida. 

Porém, os documentos obtidos no processo junto ao TCM-RJ me surpreenderam 

ainda mais. Na pesquisa exploratória para esta tese eu já tinha acessado a uma versão 

atualizada do estatuto do Ensina Brasil, a organização que está ativa no presente 

momento. Dizia respeito, formalmente, a uma associação civil de direito privado, de fins 

não econômicos, cujas prerrogativas de comando administrativo se concentravam em 

torno de sua assembleia geral. Assim, os sócios, categorizados como fundadores, efetivos 

e beneméritos, possuíam direito ao voto, indistintamente, nas assembleias, ainda que 

somente os fundadores pudessem indicar novos associados. Era este coletivo que indicava 

a direção da organização, que poderia ser composta por integrantes da própria associação 

ou externa a ela (ENSINA BRASIL, 2018). Embora hodiernamente o estatuto esteja 

disponível no site da organização, como parte de sua denominada política de 

transparência, não constam os nomes dos associados do Ensina que, em última instância, 

são aqueles que detém o controle da iniciativa.  

O que a documentação do TCM-RJ revela, precisamente o estatuto original 

contendo a identificação dos associados fundadores, é que a família Lemann não só 

apoiava o Ensina!Brasil financeiramente, mas tinha entre seus únicos três associados 

fundadores, a filha do bilionário brasileiro, Ana Victoria Lemann (ANEXO C; ANEXO 

D). Mais ainda, outra sócia, Maria Eduarda de Arruda Falcão, mais conhecida como Duda 

Falcão, ganhou notoriedade como fundadora do Gera Venture Capital, administrando o 

fundo de investimentos de alto risco, exclusivo para iniciativas educacionais, cujo maior 

investidor é exatamente Jorge Paulo Lemann. O fundo foi criado em 2010, mesmo ano 

de criação do Ensina!. Em 2013 o Gera entrou no segmento da educação básica ao 
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adquirir o controle de duas redes de escolas particulares do Rio de Janeiro, a Rede de 

Ensino Elite e o Pensi Colégio e Curso. Desde então incorporou novas redes de escolas 

ao redor do Brasil para se tornar um dos maiores grupos privados de educação básica do 

país (VALENTI , 2021).  

Em 2017 o conglomerado educacional de Lemann lançou a primeira Escola Eleva, 

sua vitrine quanto ao modelo de educação dedicado ao público de alta renda. Houve um 

aporte de 1 bilhão de reais de Lemann no Gera Capital para iniciativas educacionais, dos 

quais 100 milhões foram dedicados à primeira unidade dessa rede de escolas de elite em 

Botafogo, Rio de Janeiro (SEGALLA; MENDES, 2017). Recentemente, após a 

consolidação e expansão do projeto, que já possuía unidades também em Recife e 

Brasília, ocorreu a realização de lucros, sendo a venda deste segmento para o grupo 

britânico Inspired estampada nos jornais, pelo valor de 2 bilhões de reais (SETTI, 2022).  

Há, portanto, entre Ensina!Brasil e Gera Venture Capital uma interseção 

materializada por uma série de elementos comuns que, penso, são mais do que uma mera 

ocasionalidade. Além de terem sido fundados em igual ano e pela mesma pessoa, possuem 

ainda um principal investidor em comum, um dos homens mais ricos do país. Eu chamaria 

atenção também para os princípios que o fundo evoca a partir de sua missão institucional, 

com marcadores muito próximos ao que venho denominando de inovações institucionais 

e discursivas da neoliberalização “roll out” (capítulo 2), que operam no sentido de 

pacificar ou acomodar movimentos antagônicos em função do avanço da disciplina de 

mercado. Quero dizer que, ao apresentar seus objetivos, o Gera anunciava ser uma 

empresa “focada em educação no Brasil. Investimento em empreendedores de alto 

potencial com o duplo objetivo de gerar impacto relevante na educação e obter 

retornos financeiros atrativos (LAZZARINI; PONGELUPPE; ITO, 2014, p. 8)”. O 

mencionado objetivo duplo, o lucro que produz um efeito social positivo, pode ser lido 

como uma versão do “fazer o bem e se dar bem” (LABAREE, 2010), aplicado a uma 

instituição puramente de mercado, um fundo de risco. Nada diferente de uma tentativa de 

conciliação entre a dinâmica crua da expansão de mercado dirigida pela lucratividade 

máxima e certo aceno de sensibilidade social. Por outro lado, destaquei anteriormente, o 

Ensina! também anunciava, como uma empresa social, a capacidade de oferecer o melhor 

dos dois mundos (capítulo 4), uma contribuição à educação e uma carreira promissora. 

Os limites desta conciliação proposta tanto pelo Ensina! quando pelo Gera são 

conhecidos: a financeirização do social e do campo educativo, entendidos como 
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investimentos de risco, mas de alto potencial lucrativo, atendem, em última instância, à 

lógica de mercado, num receituário que inclui otimizar as despesas e maximizar a 

lucratividade. No contexto recente da venda das escolas Eleva, uma ex-diretora da 

unidade Barra da Tijuca, Madeline Raynolds, veio a público protestar contra a negociação 

da rede no texto de título “‘Vendendo Sonhos e o Futuro por Lucro’” no qual relata, entre 

outros, diversas decisões que, em função do lucro puseram o desenvolvimento e 

segurança dos alunos em risco (AMADO; GHIROTTO, 2022, s/p.). Segundo a ex-

diretora houve, ainda sob o controle do Gera Venture Capital, por exemplo, a demissão 

dos funcionários que supervisionavam os alunos nos corredores no recreio: ‘“Uma vez, 

fui ao playground e me deparei com centenas de estudantes brincando sem que nenhum 

adulto estivesse à vista’” (AMADO; GHIROTTO, 2022, s/p.). Das várias experiências 

por que passou, Madeline conclui que “‘os programas educacionais nunca foram o 

objetivo, mas o lucro, sim’” (AMADO; GHIROTTO, 2022, s/p.). 

Outro fato extremamente relevante envolvendo a fundação do Ensina!Brasil diz 

respeito ainda a essa segunda associada original, Duda Falcão. Observei que a relação da 

mesma com a secretaria de educação não havia sido inaugurada enquanto fundadora do 

Ensina! mas, ao contrário, a ONG tinha nascido a partir de sua movimentação enquanto 

gestora da SME-RJ, assessora da subsecretaria de ensino, de julho de 2009 até fevereiro 

de 2010 (RIO DE JANEIRO, 2009b; 2010). Segunda a própria secretária de educação, as 

conversas e aproximações entre Ensina!Brasil e SME-RJ começaram por volta de janeiro 

de 2010, antes, inclusive, da existência formal da ONG, e Duda participava deste 

processo: 

[Costin]: Estamos em conversação com o Teach for All já a quanto tempo?  

[Diretora do Ensina! responde da plateia]: Desde janeiro, fevereiro. 

[Costin]: É, mais de seis meses. Tenham certeza de que é uma coisa muito 

sólida. Até enchi a paciência da Duda e falei: por que só no ano que vem? Que 

eles querem fazer tudo organizadinho, bem feitinho, etc. Eu tenho emergência, 

tô no meio de um incêndio. Então se eles me disserem: amanhã eu te dou 

algumas pessoas, eu já vou ficar feliz […] (PEDROSO, 2010b, grifo meu). 

 Assim, prestes a sair da secretaria, mas, ainda como gestora da SME-RJ, aquela 

que seria uma associada fundadora do Ensina!Brasil já articulava uma parceria público-

privada que envolveria, inclusive, a transferência de recursos públicos alguns meses 

depois para sua própria organização não lucrativa. Esta informação aponta para um 

achado de pesquisa trazido originalmente por Straubhaar (2014), de que o Ensina!Brasil 

havia surgido de uma articulação de uma gestora da Secretaria Municipal de Educação. 

O fato novo é que a mesma personagem, apenas doze dias após sua exoneração da 
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secretaria (RIO DE JANEIRO, 2010), criaria, em 12 de fevereiro de 2010, o referido 

fundo de capital de risco para lucrar no segmento educacional (ECONODATA, s/d.). 

Também não se sabia que esta gestora construía, pari passu, uma relação de parceria e 

negócios com uma das famílias mais ricas e influentes do país. Assim, as fronteiras entre 

o público e o privado na gestão da educação básica do município estavam sendo 

redimensionadas durante aquele período e o Ensina!Brasil se amalgamava 

inexoravelmente a este movimento, desde sua origem. 

A terceira associada fundadora do Ensina!Brasil, Ana Gabriela Machado Pessoa, 

igualmente possuía vínculos com o universo de iniciativas do grupo Lemann. Ela foi 

bolsista da Fundação Estudar, pelo qual fez seu mestrado em Política Educacional em 

Harvard - EUA (FUNDAÇÃO ESTUDAR, 2012). A fundação, criada em 1991 por 

Lemann e dois de seus sócios, os também bilionários Marcel Telles e Carlos Alberto 

Sucupira, investe em jovens considerados com alto potencial de liderança, oferecendo 

não só bolsas de estudos como também uma rede de contatos para seu desenvolvimento 

profissional (FUNDAÇÃO ESTUDAR, 2021). Ana Gabriela voltou desta experiência 

internacional como empreendedora educacional: “as aulas de educação e tecnologia em 

Harvard abriram meus olhos para as oportunidades que ainda existiam ao unir estas duas 

áreas”, dizia em relatório da fundação (FUNDAÇÃO ESTUDAR, 2012, p. 31). Numa 

destas rodadas de apresentação de seu projeto na Fundação Estudar, conseguiu seu 

primeiro investidor. A partir desta motivação, criou uma empresa de cursos de inglês 

multiplataforma à distância voltado para jovens e adultos da classe C (FUNDAÇÃO 

ESTUDAR, 2012). De acordo com um relatório produzido para a conferência anual do 

Teach For All em Mumbai-Índia, em 2011, foi justamente Ana Gabriela quem fez a 

conexão inicial do novo programa com Jorge Paulo Leman, obtendo do empresário uma 

doação de 1 milhão de dólares para iniciar o Ensina! (TEACH FOR ALL, 2011b).  

Após um ano de constituição formal do Ensina!Brasil seu estatuto foi alterado, 

em junho de 2011, para atender aos requisitos de se tornar uma OSCIP – Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (ANEXO E). Neste episódio foram indicados 

também mais três novos associados: Marcio Fainziliber – ex-diretor do Unibanco (1977-

1984), sócio do Banco Pactual (de 1984-1994) e investidor privado desde então (SP-

ARTE, 2015); Daniela Café Aoude - sócia fundadora da Artha Educação, empresa de 

consultoria na Agenda ESG (Environmental, Social and Governance), cofundadora da e-

nicial Ventures, fundo de Capital de Risco para empresas de tecnologia na América  
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Latina (2000-2008) e posteriormente sócia responsável pela distribuição internacional 

dos fundos da Gávea Investimentos (2008-2017) (ARTHA EDUCAÇÃO, 2020); e 

Thomaz Srougi – iniciou sua carreira no setor financeiro como operador de mesa do 

Banco BBA, foi sócio da construtora Tenda e em 2011 criou a rede de centros médicos 

Dr. Consulta (SUNO, 2022). 

Os bastidores desta cadeia de comando iluminam aspectos fundamentais sobre a 

vocação da iniciativa, um movimento que pretende mobilizar a sociedade civil para a 

causa da educação a partir da incorporação de uma cultura corporativa. Os personagens 

envolvidos são majoritariamente ligados ao mercado financeiro e muitos a um tipo 

específico de investimentos, o do capital de risco. Ora, a recorrência destes perfis tanto 

no domínio do processo decisório, quanto no apoio político e no suporte econômico – 

importante lembrar que empresas como a gigante da consultoria empresarial McKinsey 

& Company, o Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon), Instituto Unibanco 

e Itaú Social investiam no Ensina! (ENSINA!BRASIL, 2011a) – não são uma 

ocasionalidade, mas uma continuidade da experiência da financeirização, da dominância 

da acumulação guiada pelas finanças (JESSOP, 2013) agora projetada ao campo 

educacional. Os códigos e a racionalidade que pretendem dirigir a ação da ONG são 

reivindicados como a versão social das práticas do mercado financeiro. A Gera Venture 

Capital anuncia “gerar retorno atrativo a seus investidores em setores de impacto. Seu 

foco é maximizar o valor de seus negócios através de investimentos de longo prazo” 

(GERA CAPITAL, 2022, s/p.), algo muito semelhante ao que se espera reproduzir em 

sala de aula pelo Ensina!: maximizar o tempo, o trabalho do professor e o rendimento dos 

alunos.  

Essa alternativa apresentada ao campo educacional, de um novo disciplinamento 

do social, ganha suavizações próprias do que tem sido descrito como segunda onda da 

neoliberalização, visto que não adota a crueza de seu ápice, observada no decorrer dos 

anos 1990. Entretanto, a dominância neoliberal “roll out” (PECK; TICKELL, 2002; 

JESSOP, 2002) é garantida exatamente pelos “path-dependent effects of policies, 

strategies and structural shifts that were implemented during that highpoint”118 

(JESSOP, 2013, p. 72). Considero o Ensina!Brasil, como um experimento devedor dessa 

                                                           
118 Em português: efeitos dependentes do caminho das políticas, estratégias e mudanças estruturais que 

foram implementadas durante esse ponto alto (tradução minha). 
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dinâmica, um projeto de efeitos políticos, ideológicos e econômicos dependentes de uma 

herança transformativa que alterou a própria tessitura das relações sociais. A despeito de 

qualquer mediação discursiva ou fusão criativa, portanto, a normativização neoliberal que 

ordena a prática política do programa aponta para a paulatina expansão da disciplina de 

mercado, já agora em suas novas fronteiras de desbravamento.  

Não seria possível considerar a relevância e papel da organização de maneira 

isolada. O próprio modo como foi desenhada originalmente, para ser uma família de redes 

– rede de organizações, rede de líderes egressos, rede de apoiadores do mundo 

empresarial – demonstra que o Ensina! cumpria exatamente a função prototípica de 

flexibilizar a formação, a carreira e, no limite, o próprio mandato do professor. Estes 

deslocamentos - não é preciso ir longe para observar - produzem efeitos econômicos 

proeminentes. A SME-RJ deu muitas provas do potencial que as parcerias com a 

iniciativa privada poderiam resultar. Os fins não econômicos explicitados na definição 

formal da ONG não contraditavam com o ávido interesse de seus fundadores de fazer das 

salas de aula, até aqui via redes privadas de ensino, um belo e lucrativo negócio.  

 

5.2 Ensinar é Liderar: os detentores exclusivos do modelo TFAll no país 

Mas como uma ONG novata como o Ensina!Brasil justificou formalmente sua 

entrada na rede pública de educação? A distância de tempo entre a constituição da 

associação civil que formalmente criou o programa e sua atuação nas salas de aula foi de 

cerca de oito meses. Antes disto a organização não havia desenvolvido nenhum trabalho 

em qualquer escola brasileira e precisava das credenciais da organização matriz para 

respaldar sua atuação. O plano de trabalho da ONG apresentado à SME-RJ tentava 

dialogar com o projeto de governo de Eduardo Paes e com o planejamento estratégico da 

prefeitura, que na área da educação elencava quatro áreas a serem atingidas com 

resultados: “1- Escolas do Amanhã; 2- Espaço de Desenvolvimento Infantil; 3- Reforço 

Escolar e 4-Saúde nas Escolas” (ANEXO F, p. 319). O Ensina! reivindicava ser relevante 

em duas destas frentes, no reforço escolar e nas Escolas do Amanhã, acrescentando “um 

componente de extrema importância para a cidade: incentivo a formação de lideranças 

com a formulação de projetos de vida” (ANEXO F, p. 319).  

A ideia era que o desinteresse pela escola e pela educação, apontado por algumas 

pesquisas como principal motivo do abandono escolar, precisava ser enfrentado a partir 

de uma nova relação com os alunos, responsáveis e comunidade: “sabemos que o 



194 

 

abandono escolar gera redução direta em índices como o IDEB e faz com que alunos 

estejam cada vez mais propensos à exclusão social” (ANEXO F, p. 320). A ONG 

sinalizava, portanto, para uma melhoria nos índices de desempenho, algo muito desejado 

pela prefeitura naquele momento. Mais ainda, vinculava as transformações mais amplas 

ambicionadas pela cidade a sua noção de formação de líderes reformadores: 

Mais do que isso, a cidade do Rio de Janeiro está passando por um momento 

especial, com o retorno dos investimentos nacionais e estrangeiros e a 

promoção de grandes transformações em segurança pública, infraestrutura e 

indústria. A cidade que o Rio deseja voltar a ser certamente vai demandar 

jovens profissionais de formação acadêmica excelente, engajados socialmente, 

com grande entendimento de causa da realidade das comunidades e com uma 

vivência prática e transformadora na Rede Municipal de educação. A 

Secretaria Municipal de Educação acredita que os profissionais do Ensina! 

virão a atuar diretamente em demandas estratégicas desta Secretaria inspirando 

de forma positiva e motivando os alunos a acreditarem no seu potencial. O 

objetivo é estimular que os alunos da rede e os próprios profissionais do 

Ensina! venham a se converter nos líderes de que o Rio de Janeiro precisa 

para fazer de suas transformações um processo irreversível (ANEXO F, p. 320, 

grifo meu). 

Que cidade era esta que o Rio de Janeiro desejava voltar a ser? O Ensina!Brasil 

explorava uma ideia mais ou menos disseminada no imaginário político carioca, e 

respaldado por um fenômeno histórico. Como defendem algumas pesquisas, a cidade, e 

a velha província sob sua influência, foram objeto de uma crise econômica singular, 

originada quando da transferência da Capital Federal para Brasília no início dos anos 

1960. Seu dinamismo econômico, então alimentado pelos serviços federais, nunca foi 

recuperado e a elite fluminense teria mantido uma visão nacional dos problemas, 

preocupada mais com o destino do país do que com seu desenvolvimento local (OSÓRIO, 

2005). Ao vincular seus serviços educacionais às ambições da prefeitura em seu 

planejamento estratégico, o Ensina! atrelava a formação de novos quadros, novas 

lideranças para a cidade, com as expectativas de retomada deste protagonismo nacional, 

“a cidade que o Rio deseja voltar a ser” (ANEXO F, p. 320). Ao fazê-lo, apresenta uma 

proposta com dupla incidência, que produziria líderes para dois futuros. Mais 

proximamente os representantes do Ensina! ocupariam estas posições tão logo 

encerrassem sua experiência em sala de aula, e, mais a frente, os próprios alunos da rede, 

potencializados pela influência positiva da organização, seriam os protagonistas da 

mudança. O uso da expressão “converter nos líderes” (ANEXO F, p. 320), quando se 

tratava dos alunos da rede, era entendido a partir do seguinte encadeamento: a motivação, 

influência e incentivo dos ensinas, trabalhada paralelamente ao reforço acadêmico, 

ampliaria o “leque de oportunidades” dos estudantes, “preparando-os ainda melhor para 
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seus projetos de vida” (ANEXO F, p. 320). A perspectiva apresentada, de ganhos 

imediatos no rendimento acadêmico e de uma transformação futura era a mesma já 

fartamente trabalhada pelo TFA: “[…] estes pilares, se coordenados de forma eficiente, 

podem gerar efeitos tanto imediatos como de longo prazo, todos eles irreversíveis para a 

cidade do Rio”, anunciavam (ANEXO F, p. 320).  

O grande argumento para que fosse o Ensina! a organização capaz de coordenar 

partes destes esforços dizia respeito ao denominado método Teaching as Leadership – 

Ensinar é Liderar (EEL), produzido pelo TFA como obra síntese do trabalho realizado 

nas salas de aula dos EUA quando completou vinte anos de atuação, em 2010. O livro foi 

originado a partir de observações de aulas, entrevistas e surveys e era uma tentativa de 

sistematizar os passos a serem dados por professores considerados acima da média, 

estabelecendo uma diferença entre “teachers who are getting merely good results from 

their students and teachers whose students are making dramatic, life-changing 

progress”119 (FARR, 2010, p. 4). 

Há seis princípios que os professores altamente eficazes incorporariam em suas 

práticas, de acordo com as conclusões dessa sistematização (Quadro 2). A obra destrincha 

cada uma dessas sentenças em um capítulo, criando uma espécie de guia de ação, uma 

abordagem atitudinal que os docentes deveriam ter diante das salas de aula mais 

desafiadoras do sistema educacional. Entretanto, por mais que o livro seja anunciado 

como fruto de uma pesquisa, observações etc., trata-se da reafirmação de uma visão 

prévia do TFA, que já dirigia a ação do programa. Um olhar para as declarações, valores 

e práticas da organização ao longo das duas décadas que antecederam a publicação desta 

síntese demonstra que não há novidades no que traz o Teaching as Leadership, a não ser 

o fato de tornar-se um material público contendo parte do treinamento do programa.  

 

 

 

 

                                                           
119 Em português: professores que estão obtendo apenas bons resultados de seus alunos e professores cujos 

alunos estão fazendo um progresso dramático e transformador de vida (tradução minha). 
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Quadro 2 - Princípios dos Professores Altamente Eficazes 

Estabeleça grandes metas 
que sejam ambiciosas, mensuráveis e significativas para 

seus alunos 

Investir estudantes e 

suas famílias 

através de uma variedade de estratégias para trabalhar 

duro para alcançar esses objetivos ambiciosos 

Planeje com propósito 

concentrando-se em para onde os alunos estão indo, 

como o sucesso será definido, e qual caminho para o 

crescimento dos alunos é mais eficiente 

Execute efetivamente 

monitorando o progresso e ajustando o curso para 

garantir que cada ação contribui para o aprendizado do 

aluno 

Aumente continuamente a 

eficácia 

refletindo criticamente sobre seu progresso, identificando 

as causas problemas e implementando soluções 

Trabalhe sem descanso 
à luz da convicção de que temos o poder de trabalhar 

além dos obstáculos para o aprendizado do aluno 

Fonte: Adaptado de Faar, 2010 (tradução minha). 

Outro papel que o livro assumiu foi o de documento de exportação unificador e 

de ampla abrangência, que respaldava o avanço do programa mundo afora. Uma narrativa 

nesse formato, pensada não apenas para sua rede de colaboradores, mas também para um 

público mais diversificado de reformadores, professores e dirigentes de ensino, ajudava 

tanto na disseminação destes princípios quanto na propaganda do TFA/TFAll. Havia 

previsão, não concretizada, de uma versão traduzida da obra no país (ENSINA!BRASIL, 

2010h). Na apresentação de estreia do projeto no Brasil, aquela feita para autoridades, 

empresários e fundações, um dos diretores do Ensina! folheava o livro diante da plateia 

e o apresentava como a base de fé da organização: “[…] então essa é a bíblia, a gente vai 

começar a decorá-la, em equipe, e ela vai fazer parte da formação continuada […]” 

(PEDROSO, 2010b). Era o caso de uma ONG fundada exclusivamente em função de tal 

método, que não possuía um histórico pretérito de atuação no país, mas depositava toda 

sua expectativa no que entendia como “as melhores práticas de ensino vivenciadas por 20 

anos em outros países” (ENSINA!BRASIL, 2010h). 

O plano de trabalho do Ensina! incorporava a crença nesse modelo e incluía a 

visão de que suas aulas seriam “inspiradoras, que motivam alunos e famílias a buscar a 

excelência acadêmica”. Mais do que isso, havia confiança de que o programa era capaz 

de “mostrar claramente ao aluno o caminho que há entre esforço na sala de aula e mais 

oportunidades na vida” (ANEXO F, p. 322). Essa associação entre trabalho duro e sucesso 

fazia dos ensinas tanto dinamizadores do processo de aprendizagem como referências ou 

“exemplo positivo para os alunos” (ANEXO F, p. 322). Portanto, a ideia apresentada era 
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a da execução de um plano, paulatinamente aperfeiçoado rumo à eficiência máxima, 

dirigido por uma visão ambiciosa e orquestrado pelos talentosos agentes da organização. 

E o combustível que movia este processo era o esforço, incansável, tanto do professor 

que ensinava quanto do aluno que aprendia. Tal comoção e engajamento abriria “o 

caminho” para as “oportunidades de vida” aos estudantes das Escolas do Amanhã 

(ANEXO F, p. 322).     

A novidade era que tal crença no método do programa agora passava a ser 

incorporada pela própria secretaria de educação. Foi assim que o Ensina! argumentou em 

seu plano: “A SME RJ acredita que a metodologia EEL, somada ao nível de formação e 

engajamento dos profissionais que atuam em campo, tenha potencial de contribuir 

diretamente para redefinir a relação aluno-escola […]” (ANEXO F, p. 322). O efeito 

esperado, do estabelecimento de uma “cultura duradoura de esforços e resultados” 

também apelava para a entrega mais imediata de melhorias nas avaliações: “resultados 

visíveis” era a promessa (ANEXO F, p. 322). Um anexo ao plano de trabalho listava ações 

vinculadas ao método Ensinar é Liderar. Os professores acima da média deveriam 

investir nos alunos e seus responsáveis, de modo a:  

Infundir nos alunos o espírito de "Eu posso” (I1) 

Infundir nos alunos o espírito de “Eu quero” (I2) 

Usar exemplos de sucesso como modelo (I3) 

Reforçar e valorizar esforços acadêmicos (I4) 

Criar um ambiente convidativo e acolhedor (I5) 

Mobilizar famílias e influenciadores dos alunos (I6) (ANEXO F, p. 330) 

Por que o Ensina! e não qualquer outra iniciativa deveria ser contratada pela SME-

RJ para levar à frente a tarefa de aumentar o rendimento acadêmico dos alunos? Depois 

de enaltecer o método EEL e apresentá-lo como uma síntese das melhores práticas 

adotadas em diversos países, a organização afirmava ter a exclusividade sobre este 

modelo no Brasil e ser “a única capaz de trabalhar” com o Ensinar é Liderar “em sua 

totalidade e com suporte da rede” (ANEXO F, p. 344). Uma carta da direção do TFAll 

anexada ao documento oficializava esta informação (ANEXO G). Os termos da parceria 

entre a ONG nacional e o Teach For All incluíam:   

● Gestão: Todos os gestores do Ensina! recebem treinamento anual, realizado 

fora do país, e formação e acompanhamento ao longo de todo ano. 

● Recrutamento e Seleção: O Ensina! tem acesso ao seletivo e bem sucedido 

modelo de Recrutamento e Seleção do Teach For America na busca pelos 

jovens de alto potencial do país, tendo liberdade para adaptá-lo com o 

consentimento da Rede Teach For All. 
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● Formação: O Ensina! tem acesso não só a totalidade da metodologia EEL, mas 

também a todo o conteúdo produzido pelos participantes e gestores de área de 

todos os países da Rede no auxílio aos seus trabalhos. 

● Consultora externa 100% dedicada: O Ensina! conta com uma consultora in 

loco, que possui 8 anos de experiência com o Programa no mundo. (ANEXO 

F, p. 344). 

Todas as áreas estratégicas da recém-fundada organização, portanto, estariam 

suportadas pela experiência da organização-mãe e de suas correlatas ao redor do mundo. 

Era uma reivindicação muito explícita de que o Ensina!Brasil era a versão do Teach For 

America em sua essência, com espaço para as adaptações que fossem necessárias ao 

pacote de serviços educacionais importado. As acomodações eram consentidas, o que 

significa que as decisões que envolvessem tal método realmente precisavam de 

autorização do núcleo decisório da rede. A necessidade de aprovação do TFAll é 

encontrada no “Partnership Agreement” – contrato de parceria - documento assinado 

entre a organização local e a rede internacional. Neste acordo, é possível observar, por 

exemplo, que a escolha do líder da organização local, uma função altamente estratégica 

e valorizada pelo modelo, precisava ser aprovada pela rede: “In the event that the 

representatives of Teach For All are of the opinion that the local leader nominee is not 

an appropriate candidate, then the Parties shall mutually agree on such other local 

leader as may be proposed”120 (TEACH FOR ALL, 2009, p. 5). 

Portanto, o vínculo de exclusividade é utilizado como estratégia, desta vez como 

diferencial num cenário de possíveis concorrentes do terceiro setor. Publicamente o 

Ensina! respondia em sua sessão de dúvidas do site a seguinte questão: “Se o método é 

tão bom, por que não treinar todo mundo?”. A resposta era de que começariam pelo grupo 

de ensinas, mas “o método está disponível para toda a comunidade educativa” através do 

livro que iria ser traduzido e por meio de um site (ENSINA!BRASIL, 2010h). Assim, a 

ONG procurava manejar a seletividade com a promessa de que o que tinham era para 

todos, um espelho de seu desenho ideacional. No plano de trabalho, um documento 

inacessível naquele momento, a ênfase, contraditoriamente, era alterada, para deixar claro 

que somente aquele programa de fato era capaz de aproveitar o modelo em toda sua 

potencialidade: o TFA e cognatos não abriam mão da liderança sobre este capítulo da 

reforma educacional.  

                                                           
120 Em português: Caso os representantes do Teach For All sejam da opinião de que o líder local indicado 

não é um candidato apropriado, as partes deverão concordar mutuamente sobre outro líder local que possa 

ser proposto (tradução minha). 
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No contexto dessa transferência e adaptação testemunhei a presença ativa de uma 

consultora do TFAll vivendo no Rio de Janeiro naquele período e acompanhando o 

trabalho de implantação da ONG, uma ex-professora pelo TFA. Na estruturação do 

programa tal profissional atuava como uma Partner Engagement Director (PED), função 

criada para oferecer a liderança local um suporte de alguém experiente no modelo nos 

primeiros dois anos de implementação da organização (YALE, 2011). Do ponto de vista 

formativo, os materiais que fundamentavam o método eram todos traduzidos do inglês. 

Em alguns casos, dada a dinâmica acelerada com que se deu esta chegada, tivemos acesso 

somente aos textos originais. Algumas sessões alternativas ao longo dos dois anos não se 

ligaram exatamente ao conteúdo do EEL, foram mais livres e criadas localmente, muitas 

das quais encaixadas na formação por forte pressão dos ensinas. A expectativa de ter 

contato com as “teorias da educação”, algo anunciado pelo Ensina! a ser visto no Instituto 

de Verão (ENSINA!BRASIL, 2010n) não foi materializada. Nesse período, o coração da 

formação foi justamente o método EEL. A partir das críticas internas, alguns conteúdos 

sobre o pensamento pedagógico foram acrescentados. Não foram poucas as reclamações 

de que Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, era solenemente ignorado, 

só se fazendo presente através de frases de efeito nos cartazes coloridos da ONG e nunca 

no itinerário formativo. 

Quanto aos aspectos político-ideológicos, as justificativas apresentadas pela 

organização cumpriam um rito formal necessário, mas a alta gestão da secretaria já estava 

previamente convencida quanto à relevância daquela proposta de trabalho. Esta pesquisa 

tem confirmado os estreitos laços entre SME-RJ e o programa. É possível dizer que na 

prefeitura do Rio de Janeiro a iniciativa encontrou uma espécie de incubadora para suas 

ações. Entretanto, legalmente, era necessário justificar a abertura daquele espaço 

prototípico para a nova ONG. O Convênio SME nº 313 de 2011 oficializou o acordo entre 

Ensina! e Prefeitura (ANEXO B) evocando a lei federal 8.666 de 1993, que institui, entre 

outros, normas para licitações e contratos da Administração Pública (BRASIL, 1993). O 

Art. 25 desta regulamentação prevê uma série de casos em que é inexigível a licitação, 

por conta da impossibilidade de concorrência. Os serviços que seriam prestados pelo 

Ensina!Brasil foram enquadrados justamente nestes termos, uma metodologia exclusiva 

no qual não havia concorrentes capazes de aplicá-la no país.  
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5.2.1 Os questionamentos do Tribunal de Contas do Município 

 O primeiro escrutínio de um órgão externo ao convênio foi iniciado na 3ª 

Inspetoria Geral de Controle Externo (IGE) do TCM-RJ em maio de 2012 (ANEXO I). 

O técnico que analisou o convênio listou oito itens que careciam de complementação de 

documentação ou esclarecimentos por parte da Secretaria de Educação, entre os quais: 

7) O convênio foi realizado com fulcro no art. 25, caput c/c art. 116 da Lei de 

Licitações. Necessário, portanto, o cumprimento do previsto no art. 26, 

parágrafo único, incisos II e III da norma, quanto à justificativa para a escolha 

da entidade e para o preço pactuado.  

Entendemos que, além da declaração da exclusividade apresentada nos autos 

através da rede Teach For All, seja demonstrada nos autos a impossibilidade 

de competição, considerando as características do convênio bem como a 

expertise da convenente, no tocante ao objetivo do convênio - reforço escolar 

- que impossibilita a realização do Programa por outra entidade. Por 

conseguinte, seja ainda demonstrada nos autos a experiência técnica da 

entidade convenente na Implementação do Programa proposto (ANEXO I, p. 

355 e 356).  

Na tramitação no Tribunal tanto a procuradoria quanto o conselheiro-relator 

concordaram com as sugestões técnicas e observaram integralmente as impropriedades 

apontadas, inclusive a que questionava a falta de concorrência. No dia 6 de agosto de 

2012 os conselheiros do TCM-RJ seguiram por unanimidade o relator e votaram por 

“baixar em diligência” o processo à Secretaria de Educação (ANEXO J).  

A resposta da SME-RJ, reiterando sua escolha pelo Ensina! só chegou ao Tribunal 

em 3 de janeiro de 2013, quando o programa já tinha deixado as salas de aula do 

município. Para fortalecer seus argumentos a secretaria anexou uma carta do coordenador 

do programa Escolas do Amanhã, datado de 2011, que recomendava o trabalho da ONG 

e solicitava a Secretaria o firmamento da parceria (ANEXO K). A argumentação para que 

o convênio fosse assinado começava pelo fato de o programa ser parte do TFAll e ligado 

ao TFA: 

A ONG Teach For All (www.teachforall.org), e especialmente o Teach For 

America (www.teachforamerica.org), tem um histórico comprovado de 

sucesso e resultados expressivos em diversos países, em escolas localizadas 

em áreas vulneráveis, o que justificou sua escolha como fonte da metodologia 

adotada pela ONG Ensina, única no Brasil a ter autorização para replicar o 

modelo pedagógico, e consequentemente, como metodologia de reforço 

escolar a ser aplicada em algumas Unidades Escolares do Programa Escolas 

do Amanhã. (ANEXO K, p. 360, grifo meu). 

O ofício também destacava que o Ensina! já estava atuando em 2011 “em 14 

unidades escolares do Programa Escolas do Amanhã” realizando reforço escolar “sem 

que houvesse nenhum custo para a Secretaria Municipal”, com o objetivo de “comprovar 
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na prática os resultados positivos para a rede de ensino” (ANEXO K, p. 360). Tais 

resultados acompanhavam o plano de trabalho, como anexos, e buscavam atestar a 

melhoria das notas dos alunos atendidos no Instituto de Verão do Ensina! e nos dois 

primeiros bimestres letivos de 2011. O ofício defendia que no Instituto, realizado na 

Cidade de Deus, “a totalidade dos alunos teve melhoria significativa em suas notas, além 

de identificarmos uma melhora no comportamento e auto-estima desses discentes” (sic.) 

(ANEXO K, p. 360). Acrescentava que a adesão das escolas tinha sido voluntária, tendo 

havido mais unidades interessadas do que a capacidade de atendimento da ONG. Também 

absorvia a ideia do brilhantismo dos ensinas, destacando que “passaram por um rigoroso 

processo de seleção, onde apenas cerca de 1% dos inscritos” havia sido selecionado. Eram 

egressos das “principais universidades do país, mestres e doutorandos” que tinham 

recebido “um treinamento intensivo de 220 horas antes do início do ano letivo” (ANEXO 

K, p. 360).  

Essa declaração, enviada como subsídio ao TCM-RJ, explica algo confuso em se 

tratando da parceria. Alguém desavisado, que olhasse apenas para as datas oficiais do 

convênio, e para seu termo de rescisão, poderia ter a impressão de que o trabalho 

desenvolvido pelo Ensina! tinha acontecido nos anos de 2012 e 2013, período de 24 meses 

previsto no documento para execução da proposta. Porém, os caminhos de atuação do 

programa no município foram heterodoxos, tal qual as origens de seu método de formar 

professores. A entrada dos agentes de reforço escolar nas Escolas do Amanhã ocorreu de 

fato no ano letivo de 2011, como destacava o oficio supracitado. Durante todo esse 

primeiro ano a ONG não recebeu transferência de recursos financeiros do município e 

não houve registros de sua atuação no Diário Oficial, por exemplo. O teor e conteúdo da 

pactuação para este período, junto com seus possíveis objetivos e metas estabelecidos, 

não foram publicizados. Tratou-se de uma ação sustentada exclusivamente pelos 

investidores privados da organização e, segundo o próprio gestor da SME, teve o objetivo 

de provar os supostos da organização “na prática” (ANEXO K, p. 360). Agora sabemos 

que, grande parte destes recursos advieram, inicialmente, de apenas um grande investidor 

(TEACH FOR ALL, 2011b).  

Diante do questionamento do tribunal para que fosse “demonstrada nos autos a 

experiência técnica da entidade convenente” (ANEXO I, p. 355 e 356), a resposta, 

curiosamente, oferecia a atuação da ONG no próprio contexto de implementação do 

projeto na secretaria como respaldo. A verdade era que não havia nenhum resultado a ser 
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demonstrado pelo Ensina!, uma associação fundada alguns meses antes de ingressar nas 

salas de aula do município. 

É possível observar que as justificativas da secretaria reproduziam argumentos já 

presentes no plano de trabalho e giravam em torno, principalmente, das credenciais da 

rede ao qual se vinculava a ONG, de seu método exclusivo, da qualidade dos contratados 

e do trabalho realizado experimentalmente no ano de 2011 nas próprias escolas 

municipais. Havia, contudo, na diligência do TCM-RJ, uma solicitação de que fosse 

justificada não só a ausência de concorrência, mas também o preço pactuado (ANEXO 

I). O convênio apontava que o custo aos cofres públicos municipais com a parceria seria 

de R$ 2.959.703,06 - dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e três 

reais e seis centavos, complementado com um financiamento do setor privado de R$ 

3.878.481,00 - três milhões, oitocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um 

reais (ANEXO B).  

Em sua resposta ao Tribunal sobre os valores da parceria, a secretaria de educação, 

através da subsecretaria de ensino, enfatizou ser impossível comparar os preços 

praticados pela ONG, já que a mesma havia sido criada “em junho de 2010 e teve seu 

primeiro trabalho implementado através da parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação do Rio de Janeiro, atuando no programa Escolas do Amanhã” (ANEXO L, p. 

363, grifo meu). Em seguida reforçou ser o Ensina! “a única Organização brasileira capaz 

de trabalhar com a metodologia EEL (Ensinar é Liderar) em sua totalidade” (ANEXO L, 

p. 363).  

Ao analisar o retorno da diligência, tais justificativas não convenceram 

plenamente o TCM-RJ. O auditor que primeiro deu parecer, acatado pelo relator e pelo 

conjunto dos conselheiros, destacou que a falta de experiência prévia do convenente não 

poderia ser empecilho para que a prefeitura “por meio de programas semelhantes e/ou 

feitos em outros países, possa realizar estudos que comprovem que o valor pactuado está 

condizente com o serviço contratado” (ANEXO M, p. 367). Por conseguinte, foi 

solicitado um quadro comparando o custo em cada escola caso o projeto fosse executado 

por professores concursados frente ao custo previstos no convênio (ANEXO M).  

Outra exigência, já esboçada na diligência anterior, ganhava agora novos 

contornos. O Tribunal solicitou em primeira análise a documentação da ONG como 

Organização Social, nos termos da lei municipal 5.026 de 2009 (RIO DE JANEIRO, 

2009a) porque entendeu que fora assim que a conveniente fora contratada. A SME fez a 
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réplica de que o Ensina! não tinha sido contratada como tal, mas sim pelos dispositivos 

de dispensa de licitação – de acordo com a lei federal 8.666 de 1993. Diante disso o TCM-

RJ enfatizou em tréplica que: 

COMENTÁRIO: De fato o convênio foi feito com base no Art. 25, Caput da 

Lei nº 8666/93 que dispõe a respeito da inexigibilidade. No entanto, o motivo 

real do ponto diligenciado foi o porquê do convênio não ter sido feito com 

processo seletivo, pois afinal de contas a Prefeitura, conforme observa-se à 

fl.58, estimula pessoas Jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, a obter 

a qualificação de Organização Social para justamente atuarem na área de 

reforço escolar. (ANEXO M, p. 366, grifo meu). 

Assim, a despeito dos argumentos da secretaria, estava se questionando porque 

outras organizações que trabalhavam com reforço escolar não puderam competir com o 

Ensina!, através de um processo seletivo público, com uma proposta que atendesse aos 

alunos da prefeitura, principalmente porque a própria SME-RJ havia incentivado 

associações, em dado momento, a se apresentarem para tanto. O fato é que não será 

encontrada em nenhuma folha do longo processo junto ao TCM-RJ nenhuma justificativa 

diferente do argumento do método inovador testado internacionalmente.  

O que se constata é: uma rede nascida pelo questionamento das faculdades de 

educação, sob o argumento de que eram ineficientes na formação de professores (capítulo 

3), e que, portanto, deveriam ser expostas ao mercado competitivo da formação 

alternativa de docentes, agora construía relações com o poder público para garantir que 

sua solução educacional tivesse prevalência sob outras opções de reforço escolar, sem 

serem expostas à concorrência. Esta articulação que possibilitou ao Ensina! surgir através 

de uma parceria com uma grande prefeitura, à frente de outras organizações locais com 

mais experiência e resultados, parece se tratar de um aprendizado institucional advindo 

do próprio TFA. Como já mencionei, nos EUA pesquisas têm apontado para arranjos 

semelhantes, onde distritos escolares estão firmando contratos de exclusividade com o 

programa e reservando vagas aos professores do TFA, à revelia de qualquer critério 

seletivo ou competitivo (BREWER et al., 2016). No horizonte, a conformação de 

verdadeiras redes paralelas de educação, geridas pela organização e seus parceiros, dentro 

do próprio sistema público, estão sendo gestadas (MUNGAL, 2016). A negação de seus 

princípios, desde o ponto de vista utópico-ideológico, é uma marca do neoliberalismo 

verdadeiramente existente (HARVEY, 2006; 2014; BRENNER; THEODORE, 2002).      

Em resposta à segunda etapa da diligência, a secretaria atendeu à solicitação de 

produzir um quadro comparativo entre os custos com os ensinas e os gastos previstos 

caso fossem professores concursados a serem contratados (ANEXO H). Segundo o 
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cálculo da SME-RJ haveria um gasto mensal total por profissional concursado de 

R$5.422,27 enquanto com os ensinas este custo teria sido de R$4.148,07 mensais. Os 

gestores municipais, portanto, concluíram que os gastos com os agentes de reforço teriam 

sido cerca de 23% menores do que se a secretaria tivesse optado por professores 

concursados (Quadro 3).  

Porém essa comparação hipotética não guardava concretude com a realidade, onde 

em 2012 apenas 6% dos professores eram contratados no regime de 40 horas no 

município. A grande maioria era de docentes de 22,5 h (53%) e de 16h (40%) (RIO DE 

JANEIRO, 2013a). Mais do que isso, a secretaria utilizava como mecanismo de 

contratação o instituto da dupla regência, meio pelo qual um professor concursado era 

contratado para dar aulas temporariamente diante da vacância de vagas. Tal prática era 

um recurso historicamente consagrado diante da ausência de concursos públicos. 

Segundo dados da própria SME-RJ, 11.777 profissionais trabalhavam em dupla regência 

no município naquela época – o equivalente a cerca de 27% dos 49.903 professores da 

rede (RIO DE JANEIRO, 2013a). O pagamento da dupla regência é considerado uma 

gratificação de serviço, propter laborem, (MEIRELLES, 1964) que não é incorporada aos 

vencimentos do servidor para fins de aposentadoria e só é pago em relação ao efetivo 

exercício da função. Com profissionais da educação sendo contratados neste regime 

precário para dar aulas para turmas regulares no município, é difícil considerar legítima 

a comparação entre um professor concursado de 40 horas e os ensinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 
Quadro 3 - Comparativo do custo de atividades Professores Concursados x Ensinas 

    SME-RJ ENSINA.BR DIFER. 

1.1 Função/Faixa 

Professor PI, 40h semanais, 

início de carreira, sem 

mestrado, sem reajuste por 

triênio 

Agente de 

reforço escolar, 

40h semanais 

  

1.2 Modalidade de Contrato 

Estatutário 

CLT (entre 

Ensina e 

funcionário) 

  

1.3 Tempo de Contrato Indefinido 1 ano   

          

2.1 Vencimento R$ 3.426,04 R$ 2.486,76   

2.2 

Parcela mensal Adicional de Férias 

(1/3 vcto) 
R$ 95,17 R$ 69,08   

2.3 Parcela mensal 13º salário R$ 285,50 R$ 207,23   

2.4 Subtotal R$ 3.806,71 R$ 2.763,07 73% 

          

3.1 Auxílio Transporte R$ 121,00 R$ 121,00   

3.2 Bônus Cultura R$ 109,24 R$ 0,00   

3.3 

Gratificação Difícil Acesso (15% s/ 

vcto) 
R$ 513,91 R$ 0,00   

3.4 Auxílio Refeição R$ 0,00 R$ 220,00   

3.5 Subtotal R$ 744,15 R$ 341,00 46% 

          

4.1 

Contribuições patronais mensais 

(22%/ano) 
R$ 871,41 R$ 0,00   

4.2 Demais encargos empregador R$ 0,00 R$ 1.044,00   

4.3 Subtotal R$ 871,00 R$ 1.044,00 120% 

          

5.1 Custo mensal total por profissional R$ 5.422,27 R$ 4.148,07 77% 

5.2 Custo total por hora (160h/mês) R$ 33,98 R$ 25,93 77% 

5.2 

Taxa de recebimentos / hora (2.4 e 

3.4) 
R$ 28,44 R$ 19,40 68% 

Fonte: Adaptado de SME-RJ, ANEXO H. 

A tentativa de comparação direta entre professores estáveis de 40 horas do 

município com os contratados pelo Ensina! guardavam outras assimetrias, principalmente 

quanto à rotina de trabalho e à carga horária dedicada ao efetivo atendimento aos alunos. 

Segundo o plano de trabalho da ONG, os ensinas deveriam utilizar entre 16 e 24 horas de 

sua carga de trabalho semanal em aulas de reforço, sendo “o ideal” 24 horas por semana. 

O restante do tempo previsto seria de 6 horas para planejamento de aulas e 10 horas de 

formação continuada no método EEL e outros conteúdos (ANEXO F, p. 345). Na prática 
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cotidiana do programa foi raro os ensinas terem conseguido formar turmas de reforço e 

atendimento direto aos alunos na carga horária mínima de 16 horas previstas. Durante 

todo o ano de 2011 a orientação era de ter no mínimo 12 horas de aula e 16 horas de 

presença na escola. Eu, por exemplo, trabalhei com quatro turmas de reforço em língua 

portuguesa, com esse atendimento efetivo de 12 horas em sala de aula (Quadro 4). A 

organização solicitou que eu desse mais 1h30 minutos de uma oficina em outra escola, o 

que configurou 13,5 horas de efetivo atendimento durante meu primeiro ano na ONG.  

Quadro 4 - Quadro de horários reforço escolar E.M Barata Ribeiro ano de 2011 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

09:00 às 10:30   801   901   

10:30 às 12:00   901   801   

12:00 às 12:30 Almoço 

12:30 às 14:00   802   902   

14:00 às 15:30   902   802   

Fonte: Moura, 2011. 

No segundo ano, já sob a vigência do convênio e, portanto, sob a meta 

oficialmente estabelecida no plano de trabalho de no mínimo 16 horas de atendimento 

efetivo, não houve grandes mudanças na minha atuação. Dada a dificuldade generalizada 

de conseguir alunos que frequentassem o contraturno para as aulas de reforço, embora o 

plano de trabalho apontasse para o ideal de 24 horas de atendimento, lutou-se muito, e 

sem sucesso, para atingir o mínimo. Como é possível observar no Quadro 5, minhas aulas 

de reforço mantiveram-se em 12 horas que, adicionado a uma oficina de 1h30 minutos, 

desta vez na mesma escola, totalizava as mesmas 13,5 horas do meu primeiro ano de 

atuação pela ONG. Definitivamente, este não era um retrato individualizado, mas uma 

dificuldade sistêmica de formar turmas no contraturno e conseguir uma presença 

substancial de alunos. Eu tive uma média de cerca de oito por turma tanto no primeiro 

quanto no segundo ano do programa, de acordo com as listas de presença que mantive 

arquivadas. 
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Quadro 5 - Quadro de horários reforço escolar E.M Liberdade ano de 2012 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

09:00 às 10:20 701   701     

10:30 às 11:50 702   702     

11:50 às 13:00 Almoço 

13:00 às 14:20 801 Oficina 801     

14:30 às 15:50 703   703     

15:50 às 17:20 704   704     

Fonte: Moura, 2012. 

Ainda que se desconsiderasse minha experiência (e de meus colegas ensinas das 

mesmas escolas, que tinham carga horária e alunos semelhantes) e a tomasse como 

excepcional dentro na organização, a questão continuava. Ao trabalhar com o mínimo de 

atendimento aos alunos como proposto no plano, 16 horas, restariam 24 horas semanais, 

ou 60% da carga horária de trabalho, para formação continuada e preparação de aulas. 

Todo este tempo para investir no aperfeiçoamento e planejamento de aulas ultrapassava 

bastante o objetivo da ONG e não se constituía em uma bandeira institucional. Tratava-

se de uma adaptação diante da notória dificuldade em formar turmas de reforço. 

Ironicamente, os profissionais da educação do município lutavam pela efetivação de um 

terço da carga horária para planejamento de atividades numa greve histórica (SOUZA; 

PINA; SOUZA, 2018) justamente na época em que a SME-RJ enviava a planilha 

comparativa de gastos ao tribunal. O trabalho cotidiano dos docentes envolvia dar conta 

de turmas com dezenas de alunos a mais do que a realidade testemunhada no dia a dia do 

reforço escolar feito pela ONG, com bem menos tempo de preparação para isso. 

A comparação de custos entre ensinas e professores municipais, instada pelo 

TCM-RJ, não foi a única ocorrida ao longo do desenvolvimento do programa. A 

construção de um novo perfil de professor, que aqui tenho chamado de professor de novo 

tipo, é um dos produtos mais proeminentes da rede TFAll, uma bandeira originada no 

TFA e espraiada por variadas regiões. É interessante notar que no caso brasileiro, os 

agentes do Ensina! estiveram longe de assumir turmas e ocupar as atribuições dos 

docentes da rede municipal, mas era onipresente, ora implicitamente, ora 

deliberadamente, a ideia de comparação entre os dois profissionais. Este fenômeno 

ocorria exatamente pela força da vinculação institucional, pela organicidade daquele 

projeto, construído para contestação do trabalho docente tradicional. Ainda que a 

estratégia de implementação da iniciativa sabiamente evitasse o confronto com os 
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profissionais da educação municipais, criando uma ideia artificial dos professores como 

padrinhos e parceiros, a estrutura de sustentação do Ensina! desaguava numa crítica 

sistêmica aos docentes. Vale lembrar que um dos próprios motivos de existência da ONG 

dizia respeito ao suposto fracasso das escolas em ensinar aos alunos apropriadamente.  

Uma marca dessas comparações, esta pesquisa está apontando, é uma assimetria 

profunda em seus termos, que inclui não só remuneração, mas tempo e volume de 

trabalho, atribuições e, ainda destacarei neste capítulo, compromisso de longo prazo com 

a docência. Outro desequilíbrio, mais complexo e profundo, tem a ver com o status 

atribuído a cada um destes perfis. Alimentado por farto apoio de sua rede midiática e 

empresarial (capítulo 4), os ensinas e correlatos da rede internacional, são, desde o ponto 

de partida, considerados brilhantes, bons cidadãos, sensíveis socialmente e 

comprometidos com a educação, não precisando de nada além de credenciais prévias, 

baseadas num sistema elitista, em sua origem racial e de classe (SCOTT; TRUJILLO; 

RIVERA, 2016), para atestar toda esta adjetivação. A conquista deste patamar simbólico, 

um verdadeiro prêmio embutido na adesão aos dois anos de dedicação às salas de aula 

(MAIER, 2012; LABAREE, 2010) que os faz serem um sucesso na origem e não 

necessariamente no destino, é um feito notável do modelo. Nos termos da análise aqui 

proposta, um caso paradigmático da criatividade neoliberal de segunda geração.  

Mas ainda que toda a engrenagem tenha o poder de atrasar conflitos e 

contradições, a realidade concreta apresenta desafios eminentes. No Rio de Janeiro do 

início da década de 2010, o otimismo apresentado pelo Ensina!, expresso na ideia de 

senso de possibilidade, enfrentava uma dura realidade. A dificuldade de formar turmas, a 

baixa adesão e frequência dos alunos, as questões de disciplina, a falta de estrutura nas 

escolas, a ausência de salas de aula para as atividades de reforço e o limitado engajamento 

de diretores e professores eram alguns dos problemas compartilhados pela direção do 

programa e pelos seus recrutados a cada sexta-feira, quando todos se reuniam o dia inteiro 

para as atividades de formação continuada. Destas questões, a que mais mobilizou 

institucionalmente a organização foi o número baixo de alunos atendidos, que limitaria 

demasiadamente o impacto acadêmico pretendido, principalmente à luz do modelo 

original, quando o agente do programa atua como professor regente e é responsável por 

uma turma inteira de alunos. Além disso, seria difícil justificar o alto investimento 

naqueles profissionais tidos como talentosíssimos atendendo tão poucos alunos.  
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Os rearranjos experimentados pela organização com o intuito de amenizar estes 

problemas envolveram realocação de escolas. Ao longo de 2011 quatorze unidades 

receberam ensinas para o trabalho de reforço escolar (Quadro 6). Entretanto, após o fim 

daquele ano, cinco delas tiveram o atendimento interrompido, cerca de 35% do total, 

inclusive uma das que eu atuava, a Barata Ribeiro, em Santíssimo. O motivo principal - 

pelo menos o que registramos em relatório para a organização - foi a falta de salas de 

aulas para as atividades. Tínhamos passado todo aquele período em itinerância, atendendo 

aos alunos até na quadra de esportes, diante da ausência de espaço físico para o reforço 

escolar.  

A experiência em algumas escolas, portanto, foi avaliada como limitante ao 

trabalho e potencial do programa. Em 2012, após muitas reuniões com a secretaria, uma 

nova propositura foi lançada, a possibilidade de os ensinas atuarem em escolas de sete 

horas de atendimento, na qual seriam inseridos no próprio turno oficial de atividades. Para 

não ferir a legislação e ver configurado professores leigos assumindo a regência de uma 

classe no turno regular, a estratégia era a segmentação. Deste modo, os ensinas 

atenderiam grupamentos de no máximo vinte alunos e não a turma inteira. O uso deste 

artifício era uma tentativa de garantir o atendimento no horário regular dos alunos e, 

assim, ter uma maior adesão. A ideia de dividir a turma e retirar da mesma o status de 

regular pretendia dar a ideia de um trabalho diferenciado, fora do atendimento padrão em 

sala. Cinco novas escolas foram introduzidas no escopo de trabalho em 2012, duas das 

quais nessa nova proposta: Mascarenhas de Moraes e Cora Coralina. Outra unidade já 

acompanhada desde 2011 também alterou seu regime de atendimento para este formato 

– Pres. João Goulart. 

O quadro 6 permite observar o quão complexa e desafiadora foi a experiência da 

organização nos dois anos em que atuou nas escolas municipais do Rio. Ao se considerar 

todas as escolas em que a organização iniciou um trabalho – dezenove – em quase a 

metade delas – oito – ele foi descontinuado em algum momento.  
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Quadro 6 - Unidades Escolares por ano de atuação, Ensina!Brasil 

Ano Unidade Bairro  

2
0

1
1
 

E.M. Barata Ribeiro Santíssimo 

E.M. Fernando Rodrigues Costa Barros 

E.M. Figueiredo Pimentel Madureira 

E.M. Bernardo Vasconcellos Penha 

E.M. Joaquim Nabuco Botafogo 

2
0

1
1

 e 2
0
1

2
 

E.M. Liberdade Santa Cruz 

E.M. Orestes Barbosa  Bangu 

E.M. Café Filho Bangu 

E.M. Rostham Pedro de Farias  Cavalcanti 

E.M. Estados Unidos Catumbi 

E.M. Presidente João Goulart*  Ipanema 

E.M. Alberto Rangel 
Cidade de 

Deus 

E.M. Pedro Aleixo 
Cidade de 

Deus 

E.M. José Clemente 
Cidade de 

Deus 

2
0

1
2
 

E.M. Cora Coralina Campo Grande 

E.M. Marechal Mascarenhas de Moraes Caju 

E.M. Almirante Tamandaré Vidigal 

E.M. Mendes Viana* Colégio  

E.M. Ministro Lafayette de Andrade* Cidade Alta 

* Trabalho interrompido durante o ano letivo de 2012 

Fonte: Plano de Trabalho Ensina!Brasil, ANEXO F; Lista de Escolas Ensina! 2012, ANEXO T 

(Elaboração própria). 

Diante dos variados determinantes para estas saídas das escolas, e de todos os 

problemas complexos encontrados, os princípios institucionais contidos nos treinamentos 

e metodologia, como o “eu quero”, “eu posso” (ANEXO F, p. 330), iam perdendo a 

capacidade de informar a ação dos ensinas, corroendo a crença nos esforços individuais 

como elemento principal da mudança. Straubhaar (2014; 2020) contribuiu seminalmente 

para a compreensão de como o apelo ideológico presente no chamado do Ensina!Brasil 

e de sua “lógica de mercado” repercutiu nos participantes do programa após aquela 

experiência. Ao entrevistar vinte e seis dos trinta e dois ensinas desta primeira geração, 

dois anos após o término do programa, seu estudo etnográfico revelou que entre 4 e 5 dos 

recrutados entrevistados mantinham a percepção de que houve problemas relativos ao 

modo como o programa foi conduzido, sem, contudo, questionar “the core principles 
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behind the program”121 (STRAUBHAAR, 2020, p. 7). Tratava-se, portanto, de um 

problema de implementação, ou como ouvi pessoalmente de uma colega durante aquela 

experiência, de um “problema de gestão”. Mas a maior parte dos entrevistados, que se 

configura como a maioria absoluta de todo o grupo de trinta e dois ensinas, entre 21 a 22 

dos entrevistados “began as a result of their teaching experience to question more 

completely the ideological underpinnings of the Teach For All model”122 

(STRAUBHAAR, 2020, p. 7). 

As idas e vindas nas orientações, as constantes mudanças de estratégia123 e o 

sentimento de que a secretaria não estava cumprindo com o que tinha sido acordado nos 

gabinetes da prefeitura eram trazidos pela direção do programa com grande perplexidade. 

A expectativa de que as lideranças são o espírito da mudança social, elemento balizador 

da ação do programa, orientou os inexperientes representantes da ONG nas escolhas que 

iam fazendo para implementá-lo. Embora seus currículos fossem extensos no universo 

privado, a maioria nunca tinha trabalhado junto ao Estado, especialmente com educação 

pública124. Uma vez que a SME-RJ era uma forte apoiadora da iniciativa, e que alguns 

diretores escolares demonstraram interesse na proposta, a impressão, pelos discursos, era 

de que acreditavam que isso repercutiria de fato no dia a dia dos ensinas, nada mais 

distante da realidade constatada. Na enorme profusão de projetos que chegavam às 

escolas municipais naquele período, o Ensina!Brasil da prática era pequeno em 

abrangência, sem histórico ou tradição nacional, composto por jovens inexperientes e 

com uma direção não provada na política educacional. A despeito de sua notória força e 

lobby institucional, a baixa atenção dispensada pelas escolas foi proporcional as suas 

credenciais concretas: um projeto educacional neófito e experimental, de personagens 

externos aquele campo de atuação.  

Sem dúvidas, contribuiu para o esgarçamento das relações de trabalho e para o 

desenvolvimento do projeto o pouco trato dos gestores da organização em temas que se 

supunha serem especialistas. Desta perspectiva é possível falar em problemas de 

implementação, como registraram alguns ensinas no trabalho de Straubhaar (2014; 2020).  

                                                           
121 Em português: os princípios fundamentais por trás do programa (tradução minha). 
122 Em português: começaram, a partir de sua experiência docente, a questionar de forma mais completa os 

fundamentos ideológicos do modelo Teach For All (tradução minha). 
123 Como a tentativa de introduzir parte dos ensinas no turno regular em algumas escolas (de turno único) 

para auxiliar na retenção de alunos no reforço escolar.  
124 Um pequeno resumo das experiências profissionais da equipe gestora do Ensina! integra o plano de 

trabalho enviado a prefeitura. Cf.: (ANEXO F) 
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Mas até neste aspecto os valores da rede TFAll e seus componentes ideológicos estiveram 

imbricados, atuando na escolha por aquele perfil de diretores. Ora, a emblemática 

liderança fundadora da rede, Wendy Koop, começou ainda jovem, foi formada em uma 

carreira distante das discussões do ensino. Era inexperiente, mas com bom trânsito com 

o setor corporativo. O perfil dos líderes executivos do Ensina!Brasil, da mesma forma, 

não apontava para um gestor público oriundo das estruturas burocráticas do 

funcionalismo público ou de um profissional com alguma inserção nas escolas. Era 

coerente com as crenças do grupo supor que, uma trajetória corporativa exitosa habilitaria 

tais líderes a gerirem uma organização cuja temática fosse o mundo educacional. 

Construir um bom sistema desse tipo era como construir uma organização de sucesso em 

qualquer setor, sempre defendeu Koop (2003).  

Ciente de todos os dilemas que envolveram a implementação do programa, a 

secretaria de educação fazia um papel defensivo diante do TCM-RJ, enaltecendo as 

credenciais do Ensina! e, sem mais o que acrescentar sobre a falta de concorrência e 

ausência de processo seletivo, reafirmava, etapa após etapa da diligência, o argumento da 

exclusividade do modelo EEL. Em sua última resposta sobre este ponto declarou que a 

metodologia era “adequada tecnicamente às necessidades das Escolas do Amanhã no que 

se refere especialmente ao recrutamento, seleção, formação e acompanhamento de 

agentes de reforço” (ANEXO N, p. 370). O TCM-RJ finalmente deu por encerrado estes 

questionamentos específicos a partir da terceira fase da diligência. Algo derradeiro alterou 

a dinâmica com que vinha prosseguindo as análises. Na mesma remessa de documentos 

em que a SME-RJ dava essa última justificativa e enviava a planilha comparativa de 

custos com professores e ensinas, uma nova informação era registrada: em fevereiro de 

2013 a secretaria havia solicitado a rescisão do convênio com o Ensina!Brasil, o que foi 

prontamente aceito pela ONG, no mesmo mês (ANEXO Q; ANEXO R).  

A postura do órgão de controle passou a girar em torno do contrato de rescisão, 

das prestações de contas e justificativas, que ensejaram novamente várias fases da 

diligência até 2016, quase quatro anos após o encerramento das atividades do 

Ensina!Brasil nas salas de aula municipais. As indagações do tribunal guardavam claras 

limitações, que diziam respeito ao seu próprio escopo de atuação. Avaliando a forma e 

enquadramento legal do convênio, não era seu papel discutir o mérito ou argumentos 

educativos, prerrogativa da própria secretaria de educação. Mas, como efeitos colaterais 

deste escrutínio, houve uma importante movimentação dos dois parceiros de convênio, 
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no sentido de reunir seu arsenal de argumentos e justificativas, respaldados pela ideia de 

evidências. 

 

5.3 Uma análise das evidências do Ensina!Brasil 

O livro que sustenta a abordagem Ensinar é Liderar, ainda em sua introdução, 

toma posição em um debate fundamental, que trata sobre como deve ser enfrentada a 

desigualdade, ou as lacunas de rendimento, entre diferentes perfis de alunos nas escolas. 

A despeito das condições externas ao ambiente educacional, das origens socioeconômicas 

e raciais dos estudantes ou de quaisquer elementos externos à escola, está nas mãos dos 

professores conduzirem os mesmos a “dramatic progress despite the burdens of 

poverty”125 (FARR, 2010, p. 5). Os docentes altamente eficazes seriam uma força decisiva 

nas comunidades de baixa renda para operar esta transformação. A obra pretende, 

municiada desta “firsthand evidence of this truth” – ou evidência, em primeira mão, 

desta verdade (FARR, 2010, p. 5, grifo meu) - construir um tipo ideal de professor, a 

partir das ações e posturas observadas entre seus recrutados, em diversos tipos de 

situações.  

As mencionadas evidências, que buscam conferir status científico aos exemplos 

de sucesso, histórias de vida e feitos notórios registrados no dia a dia da organização, se 

tornaram a linguagem pelo qual o TFA balizou suas práticas e promoveu sua expansão. 

Seu compromisso com os números e com as métricas, instruído por forte cultura de 

resultados, ajudou o programa a construir uma poderosa indústria de indicadores 

educacionais, oriundos de suas experiências nas escolas públicas dos EUA. Essa tradição 

foi reivindicada no livro Teaching as Leadership ao destacar a condição privilegiada do 

programa de possuir estes dados em primeira mão.  

Porém, a produção das evidências tem sido fortemente contestada, sob diversos 

ângulos. Nesta pesquisa já mencionei alguns aspectos. A incoerência e viés no tratamento 

dos dados, em estudos muitas vezes encomendados por parceiros, não revisados por pares 

e fechados a contraprovas, são uma marca do programa. Grande parte das pesquisas em 

eficácia que trouxeram números favoráveis aos professores da organização tiveram 

problemas deste tipo. Este posicionamento fala, sobretudo, de um problema ético-

político. Há sinais de que a organização se utilizou destes mecanismos para fortalecer 

                                                           
125 Em português: progresso dramático, apesar dos fardos da pobreza (tradução minha). 
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seus pontos de vista, para dar respaldo as suas ações e em seguida operar no terreno que 

mais se sente confortável: o universo midiático e corporativo, antes do acadêmico-

científico. As evidências, neste sentido, seriam instrumentos retóricos que alimentariam 

sua narrativa de sucesso. Em sua obra de memórias, a fundadora do TFA, como já 

mencionei no capítulo três, demonstra ter transitado muito tranquilamente pelo terreno 

das aparências. Nos primórdios do projeto, Koop expressava que, além de garantir que 

seu primeiro grupo de recrutados estivesse à altura dos desafios, era preciso algo mais: 

“our goal was to appear selective” (ou “nosso objetivo era parecermos seletivos” 

tradução minha) (2003, p. 34). 

Pretendo explorar nesta seção como a tradição das evidências herdada do TFA foi 

manejada pelo Ensina!Brasil enquanto recurso legitimador de sua atuação na chegada ao 

Rio de Janeiro. Novamente, o processo desencadeado pelo Tribunal de Contas do 

Município configurou-se em um espaço privilegiado para que tais mecanismos fossem 

acionados, materializados na forma de documentações que buscavam comprovar a 

qualidade daquele trabalho e sua relevância enquanto metodologia consagrada.  

 

5.3.1 Resultados do Instituto de Verão 

No capítulo anterior foi possível constatar que a grande mídia teve um papel 

fundamental de apoio ao Ensina!, em muitos sentidos se tornando uma verdadeira 

entusiasta da iniciativa. Alguns veículos de comunicação sinalizavam para o uso das 

evidências como meio de afirmação do sucesso da organização, ainda que 

incipientemente. Foi o que fez a já mencionada reportagem da Veja quando citou a meta 

atingida pelos ensinas no Instituto de Verão. A matéria reforçava a ideia da capacidade 

da ONG de entregar resultados mensuráveis: “a primeira avaliação dos professores será 

conhecida no segundo semestre. Mas o exame preliminar é animador” (GOULART, 

2011, s/p.). A referida “avaliação dos professores” se tratava precisamente de um teste de 

múltipla escolha aplicado aos alunos. Nota-se que o discurso da rede TFAll, de associação 

direta entre os resultados dos discentes e a qualidade dos professores, é o ponto de partida: 

as notas dos estudantes são, em última instância, as notas dos docentes. Os resultados das 

provas do Instituto de Verão eram apresentados como a primeira evidência, “animadora”, 

de que a iniciativa nacional tinha o potencial de reproduzir a sucesso da organização-mãe, 

se seguisse “os passos do Teach For America” (GOULART, 2011, s/p.). O anúncio era 

de que “durante três semanas dos meses de janeiro e fevereiro, 118 crianças 
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compareceram às aulas. O resultado foi um acréscimo de 2,6 pontos na média dos 

participantes”, replicavam (GOULART, 2011, s/p.). 

Essa informação, dos resultados do Instituto de Verão, foi trabalhada pelo 

Ensina!Brasil como propaganda e recurso de legitimação imediatamente após o término 

daquele período de atendimento. Ao fim de janeiro de 2011 o grupo de ensinas promovia 

uma atividade de despedida aos alunos, recrutados de diversas escolas públicas que 

receberam aulas de revisão de um conteúdo já visto no ano anterior. Com data de quatro 

de fevereiro daquele mesmo ano, um release assinado pela organização, de chamada 

hiperbólica, anunciava: “Ensina! aumenta drasticamente as médias de alunos da CDD” 

(ENSINA!BRASIL, 2011c, grifo meu):  

Rio de Janeiro, 04 de Fevereiro de 2011. 

Ensina! introduz o conceito de Escola de Verão na Cidade de Deus, Rio, e 

ajuda os alunos da região a aumentarem suas médias escolares em mais 

de 2 pontos. 
O Ensina! iniciou suas operações no Rio de Janeiro em 2010, quando recebeu 

mais de 2400 inscrições para seu programa. Em 2011 são 14 escolas 

beneficiadas e 32 jovens profissionais de diversas carreiras atuando como 

agentes de reforço escolar, atendendo a cerca de 800 alunos. 

O treinamento inicial destes profissionais aconteceu numa escola de verão, 

conceito introduzido pela primeira vez este ano no Rio de Janeiro este ano. O 

Curso de Verão do Ensina!, aconteceu em janeiro de 2011 na Escola Municipal 

Pedro Aleixo, Cidade de Deus. Confira nossas metas e os resultados fantásticos 

que o grupo obteve. 

META: Aumentar em 2 pontos as médias escolares dos alunos da Cidade de 

Deus em apenas três semanas de escola de verão.   

RESULTADOS: 

● 100% das turmas aumentaram suas médias acadêmicas. 

● Aumento médio de 2,6 pontos nas notas em apenas três semanas. 

Pra fechar, confira o que a Lucineide, mãe de Diego do 7o ano, e moradora da 

CDD, comentou conosco durante a escola de verão deste ano: “Meu filho agora 

acorda todos os dias às 6 e prepara o café da manhã pra mim e para meu marido. 

Ele disse que quem tem uma meta tem que se preparar todos os dias para atingi-

la (ENSINA!BRASIL, 2011c). 

As informações contidas neste documento dirigido à imprensa eram repletas de 

significado. Por um lado, fazia-se menção à capacidade do grupo de recrutados de realizar 

o ganho acadêmico prometido aos alunos do município. A elevação imediata das notas 

apontava para o objetivo institucional de curto prazo e ter ultrapassado o alvo estabelecido 

reforçava a mensagem do brilhantismo dos selecionados. Em outro sentido, também se 

buscou explorar as possíveis transformações qualitativas e comportamentais dos alunos, 

dentro da noção de que os ensinas eram influências exemplares e positivas, que poderiam 

ampliar o repertório daquelas crianças e introduzir a já mencionada “cultura duradoura 

de esforços e resultados” (ANEXO F, p. 322). No material teve espaço ainda para o relato 

de uma mãe que testemunhava a mudança de atitude do filho, em função da ação de alguns 
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jovens, que com ele estiveram por três semanas introjetando a ideia do planejamento, do 

estabelecimento de metas e do trabalho duro rumo à realização destes objetivos. O roteiro 

do release foi absorvido, em muitos aspectos, por diversas reportagens que tiveram o 

Ensina! como tema. Destaquei no capítulo 4, por exemplo, a matéria do especial da Globo 

News, que seguiu esta linha. 

No plano de trabalho vinculado ao convênio com a SME-RJ, os resultados do 

atendimento aos alunos no Instituto de Verão foram apresentados em mais detalhes. Em 

uma tabela anexa ao plano (Tabela 1) as médias das avaliações iniciais e finais por ano 

de atendimento e disciplina foram sistematizadas, com o objetivo de explicitar “os 

primeiros resultados concretos da organização” (ANEXO F, p. 333). A meta de elevação 

do rendimento dos alunos em dois pontos vinculava-se ao objetivo de “reduzir defasagens 

acadêmicas dos estudantes durante as férias escolares e mostrar que é possível uma nova 

relação com os estudos” (ANEXO F, p. 333). Aqueles dados eram resultado do reforço 

escolar para oito turmas, duas de 6º ano, três de 7º ano, duas de 8º ano e uma de 9º ano – 

sempre referente ao ano letivo que os alunos tinham acabado de concluir. 

Tabela 1 - Resultados Curso de Verão, Cidade de Deus 

  Ano 
Avaliação 

Diagnóstica 

Avaliação 

Final 
Diferença 

Média 

Avaliação 

Diagnóstica 

Média 

Avaliação 

Final 

Média 

Diferença 

Português 

6° 3,8 6,5 2,7 

5,6 7,8 2,2 
7° 5,7 7,5 1,8 

8° 5,8 7,9 2,1 

9º 7 9,3 2,3 

                

Matemática 

6° 5,9 8 2,1 

4,4 7,3 2,9 
7° 5,1 7,8 2,7 

8° 3,7 6,3 2,3 

9º 2,8 7,3 4,5 

                

Ciências 

6° 4,1 6,4 2,4 

4 6,7 2,7 
7° 3,7 7,5 3,7 

8° 4 5,3 1,3 

9º 4,2 7,5 3,3 

Fonte: Adaptado de Ensina!Brasil, ANEXO F. 

Como a organização anunciou ter construído aquele processo 

metodologicamente? Para efeitos comparativos, uma avaliação diagnóstica baseada nas 

provas do último bimestre produzidas pela prefeitura foi desenvolvida por “especialistas 

curriculares, profissionais experientes em cada uma das três disciplinas” trabalhadas no 
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curso (ANEXO F, p. 334). Ao fim daquelas semanas a mesma prova foi novamente 

aplicada - salvo pontuais modificações nos enunciados e alterações na ordem das questões 

(ANEXO F).  

Mas qual foi o contexto de produção dessas evidências, que apontavam para um 

sucesso preliminar do Ensina!Brasil? Como os ensinas construíram este resultado no 

primeiro mês como contratados pela organização? Sem dúvida houve grande 

engajamento de todos os recém contratados. Havia enorme pressão para que os resultados 

fossem atingidos e a rotina daquelas semanas foram extenuantes. Algumas 

movimentações desencadeadas naquele interstício considero fundamentais para 

compreender a noção de sucesso acadêmico que estava sendo forjada pela ONG. Após a 

realização da prova diagnóstica e das primeiras aulas ficava claro que muitas das 

necessidades dos alunos eram anteriores. Chegou-se a ponderar entre o grupo que os 

alunos precisavam ter trabalhados outros conteúdos. Os especialistas em currículo 

descritos pela organização eram professores da rede municipal contratados pelo 

programa. Foram eles os responsáveis tanto pela realização da prova diagnóstica/final 

quanto pelos temas que seriam trabalhados, sob supervisão da direção do Ensina!. 

Em um primeiro momento a especialista em Português, a que tive acesso direto 

por lecionar esta disciplina, construiu um quadro com objetivos de aprendizagem mais 

amplos, baseados nos descritores do último bimestre da secretaria de educação. Depois 

dos resultados da avaliação diagnóstica, de uma insegurança crescente quanto a 

capacidade de conseguir dar conta do conteúdo em tão pouco tempo, houve um 

replanejamento e tais objetivos foram especificados, de modo que trabalhássemos, de 

certa forma, a própria questão da prova, especialmente aquelas que os alunos mais tinham 

errado. Recebemos uma planilha que associava cada objetivo de aula ao tema de uma 

questão específica. A orientação expressa passou a ser que conduzíssemos toda a 

dinâmica daquele curso em função das quatorze perguntas que seriam novamente 

aplicadas no último dia. Eu lia o descritor mais amplo que tratava do tema “pontuação”, 

mas a prova continha uma pergunta específica sobre o “uso das aspas”, deste modo, eu 

trabalharia apenas o uso das aspas. Foi recomendado que não introduzíssemos novos 

objetivos, dada a escassez de tempo. Esta decisão educativa, mas também político-

estratégica, tipifica uma crítica recorrente quando do uso das avaliações padronizadas 

como centro do processo educativo: a de constituir-se em um elemento taxativo e 

limitante, que “reduce los contenidos de aprendizaje, pues los procesos de aula se centran 
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en el “enseñar para la prueba” y lo que no entra en la prueba no interesan, ni al alumno, 

ni al evaluador”126 (CASASSUS, 2013, s/p.).  

Em sua primeira experiência de atuação numa sala de aula, o Ensina! transitava 

pelo legado institucional absorvido da organização-mãe, de construção dos fins 

educativos a partir da perseguição a metas em testes estandardizados, entendidos como 

sinônimo de uma educação de qualidade. Como já destaquei, alguns estudos têm retratado 

o efeito desta ênfase no modo como os recrutados pelo TFA trabalham suas aulas, a partir 

de conteúdos atomizados em preparação aos exames (FISHER-ARI; KAVANAGH; 

MARTIN, 2016). No curso de verão foi possível observar que este processo estava longe 

de se configurar em uma prática fria de treinamento em questões de múltipla escolha. Os 

recrutados demonstravam sensibilidade e eram empáticos aos alunos, havia grande 

estímulo institucional para um envolvimento extraclasse e ênfase na questão 

motivacional, na ideia de ampliar as possibilidades futuras dos alunos. Aliado a isto, 

também era exigido dos agentes em treinamento estratégias inovadoras, práticas que 

despertassem o interesse dos estudantes, uso de recursos multimídia e formas de 

reconhecimento e premiação por metas acadêmicas ou disciplinares conquistadas. Ainda 

assim, em essência, todos os objetivos de aprendizagem e os planos de aula daquele curso 

giraram em torno de respostas a serem acertadas em uma avaliação previamente 

elaborada.  

Muito já foi dito sobre as limitações e problemas de abordagens educacionais que 

fazem dos testes em larga escala o balizador da relação ensino-aprendizagem e da 

estruturação dos sistemas educativos. Críticas recorrentes versam sobre seus fins, de 

operar como um instrumento para “responder a estratégias gerencialistas de 

modernização e racionalização voltadas para resultados” (WERLE, 2011, p. 790), de 

alçar as notas em tais avaliações como evidência de qualidade, reverberando em 

“estreiteza de currículo” (SOUSA, 2014, p. 411); e de sua capacidade nas últimas 

décadas, junto com as ideias de prestação de contas e responsabilização, de flutuar por 

sobre posicionamentos político-ideológicos de governos de diferentes matizes, 

“aumentado a eficácia legitimadora destas políticas, tornando mais difícil desocultar os 

interesses, demandas e funções que lhe subjazem” (AFONSO, 2009, p. 17). 

                                                           
126 Em português: reduz o conteúdo de aprendizagem, uma vez que os processos de sala de aula se centram 

no “ensinar para a prova” e o que não está incluído na prova não interessa ao aluno ou ao avaliador (tradução 

minha). 
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Os testes padronizados em larga escala, abraçados como norma referencial de 

qualidade das escolas e dos sistemas educativos mundo afora, independentemente das 

inclinações políticas de seus governos, são um exemplo do triunfo da dominância da 

norma de mercado, que reivindica um reordenamento da função da escola e do trabalho 

do professor. Seu caráter hegemônico liga-se aos avanços de uma reengenharia da 

neoliberalização, que legou um “hardware institucional” sob o qual repousam uma série 

de políticas, fiadas em uma gestão econômica tecnocrática. Neste sentido, tais avaliações 

operam como uma ferramenta de controle de resultados e responsabilização (FREITAS, 

2016) que, debaixo de um aparato ideológico que evoca a neutralidade, a técnica e a 

ciência dos números, captura elementos-chave do problema educacional, como o 

currículo. No âmago da questão se encontra o político tomado como apolítico e neutro. 

Os testes acabam se tornando instrumentos descontextualizados ou “pura ficção 

matemática” (BOURDIEU, 1998b, s/p.), metáforas, abstrações da realidade escamoteada 

por nomes “como ““mejores prácticas”, o “lecciones aprendidas”, “what works” o 

“benchmarks””127 (CASASSUS, 2013, s/p.).  

Os indicadores e as evidências, expressões aderentes e apresentadas como acima 

de qualquer suspeita adquirem o estatuto de verdade ou de prova irrefutável, enquanto 

são constructos carregados de intencionalidade, de escolhas, de valores e de ideologias. 

Como chama atenção Ravitch (2011, p. 32), “o que fora um esforço para melhorar a 

qualidade da educação se transformou em uma estratégia de contabilidade” que poderia 

prescindir do elemento educativo já que “qualquer amante dos dados poderia fazê-lo”. 

Uma visão compreensiva do uso dos indicadores na educação deveria tomá-lo mais como 

“significação compartilhada que possuem perante os atores da escola que pelo valor 

numérico ou de análise que possam gerar”. Isto quer dizer que “os indicadores têm de ser 

uma construção social que se legitima e se desenvolve no interior da instituição” e não 

um elemento externo aos educandos e a comunidade escolar (FREITAS, 2005, p. 921).  

Embora fosse comum a rede TFAll naturalizar os resultados em testes como prova 

da transformação dos alunos, da qualidade dos professores e das escolas, criando um 

caminho direto entre estes dois elementos, “La relación entre evidencia y formulación de 

política no es lineal como se quisiera sugerir”128
. Uma das lições que muitos ensinas cedo 

                                                           
127 Em português: “melhores práticas”, ou “lições aprendidas”, “o que funciona” ou “referenciais” (tradução 

minha). 
128 Em português: A relação entre evidências e formulação de políticas não é linear como se gostaria de 

sugerir (tradução minha). 
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ou tarde aprenderiam era que aumentar as notas dos alunos, algo a princípio insuspeito, 

tinha, como em qualquer uso das evidências “en la base, aunque oculta”, uma “opción 

política, valórica o filosófica de quienes toman estas decisiones”
 129(CASASSUS, 2013, 

s/p.).  

A luta pelos alunos da Cidade de Deus naquele janeiro de 2011 era a luta pela 

afirmação de uma tese. As notas precisavam ser aumentadas e as metas atingidas. Os 

efeitos práticos na vida dos alunos eram extremamente difusos e pouco consistentes. 

Eram estudantes de várias escolas que por apenas três semanas seriam objeto de uma 

experimentação, servindo ao treinamento de muitos jovens que nunca haviam entrado em 

uma sala de aula. A narrativa sustentada, e repercutida em materiais jornalísticos, de um 

aumento drástico nas notas (ENSINA!BRASIL, 2011c; GOULART, 2011), apontava 

para uma mudança de trajetória, para o início de uma transformação. Mas, o que 

aparentava ser um serviço altruístico e engajado de jovens ensinando crianças nas suas 

férias de verão, pode ser lido também pela inversão na ordem dos fatores: os alunos não 

estavam apenas sendo servidos, mas serviam à objetivos mais concretos de treinamento 

daqueles novos professores, de realização das metas institucionais, de promoção e 

marketing de uma nova ONG que acabara de ser constituída e de produção de evidências 

que fortalecessem sua teoria da transformação.  

Ainda sobre o contexto de fabricação destas primeiras evidências do trabalho do 

Ensina!Brasil é fundamental destacar que, embora o programa fizesse crer que suas 

avaliações dialogavam com o movimento dos testes de larga escala, com a produção de 

uma prova única para todos os alunos da mesma série, feita por uma especialista externo 

ao trabalho desenvolvido em sala, e que permitisse comparação de resultados, a prática 

se afastou dos requisitos pensados para este tipo de avaliação. Ora, os apoiadores de tais 

avaliações, como bem destacam Bauer, Alavarse e Oliveira (2015, p. 1.372) argumentam 

que as mesmas são “por natureza, mais neutras e objetivas e, normalmente, corrigidas 

com a utilização de programas computacionais, possibilitando manter o anonimato dos 

estudantes”. Tal afastamento minimizaria a “subjetividade inerente às correções 

realizadas pelos professores em sala de aula”. A ênfase técnica em especialistas que 

trabalhariam “para eliminação de imperfeições e vieses de resposta e para garantir sua 

                                                           
129 Em português: na base, ainda que escondida, uma opção política, valorativa ou filosófica de quem toma 

essas decisões (tradução minha). 
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validade” também faz parte dos esforços dos que buscam garantir a credibilidade destes 

testes padronizados. 

Contudo, o modo como foi desenvolvida aquela avaliação não se parece em nada 

com o que foi descrito como requisitos de isenção e credibilidade para um teste deste tipo. 

Do ponto de vista do alegado afastamento, as provas foram aplicadas pelos próprios 

ensinas, profissionais que estavam pressionados para gerar resultados, pessoas nada 

desinteressadas em relação àquele processo. O mesmo pode ser dito da própria instituição 

que organizava o trabalho, a mesma que produzia o teste, que o executava, que o 

sistematizava e que depois o publicizava. Quanto aos vieses, a escolha da aplicação de 

um único teste duas vezes, composto pelas mesmas perguntas, com o argumento de 

garantir a comparabilidade no rendimento dos estudantes depõe contra todo o acúmulo 

de discussões do próprio campo das avaliações padronizadas. Os ensinas trabalharam 

durante três semanas em torno de aulas centralizadas em questões específicas a que já 

tinham tido acesso previamente.  

Além disso, como já destaquei, foi anunciado no plano de trabalho que 

“especialistas curriculares” eram responsáveis pela produção da prova (ANEXO F, p. 

334). Pelo menos em uma das disciplinas, a que tive aceso direto, a elaboração da mesma 

coube a uma professora veterana da rede, licenciada em letras -português/literatura e com 

uma especialização em administração escolar. Sem dúvida se tratava de uma profissional 

com todas as condições de produzir uma boa avaliação para os alunos da rede, sem que 

para isso fosse necessário possuir qualquer selo de especialista em currículo. Mas o termo 

utilizado pelo Ensina! buscava evocar outro paradigma, justamente o do uso da técnica 

desenvolvida por profissionais altamente especializados que confeririam cientificidade e 

credibilidade aos instrumentos de mensuração de resultados. Definitivamente, as 

evidências de evolução no rendimento acadêmico no curso de verão do Ensina!Brasil não 

se tratava de uma incursão técnica e metodológica, e ainda assim nunca neutra, ao mundo 

dos testes estandardizados. 

Por que a organização não foi mais rigorosa neste processo, posto haver toda uma 

sustentação na ideia de rigor e controle de resultados? Penso que não investiram mais 

atenção nesta frente porque naquele momento não era necessário e nem estratégico fazê-

lo. A estrutura simbólica criada em torno dos resultados e das metas junto com a aparência 

de rigor e obstinação em persegui-las já cumpria sua função legitimadora. Havia farto 

apoio do seu parceiro público midiático, que considerava de antemão o simples desenho 
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daquele modelo um êxito completo. Era apenas o início de um trabalho e os propalados 

feitos da rede TFAll ainda garantiam a credibilidade necessária ao prosseguimento das 

atividades. O Curso de Verão era em essência uma ação interna da organização, criada 

para o treinamento dos ensinas. Os testes de controle de desempenho eram um bônus que 

poderiam ser capitalizados enquanto a equipe se preparava para entrar oficialmente nas 

salas de aula. O Ensina! anunciou que estava se orientando por “metas ambiciosas e 

viáveis” (ANEXO F, p. 334) e seria tanto ousado demais como potencialmente não 

realizável investir numa avaliação à altura do rigor que retoricamente era divulgado. 

 

5.3.2 Resultados nas avaliações bimestrais da SME-RJ 

A segunda bateria de resultados anexada ao plano de trabalho do Ensina! dizia 

respeito à primeira evidência da organização sobre o reforço escolar no contraturno das 

Escolas do Amanhã. Tratava-se das médias de pontuação em português, matemática e 

ciências, do que a organização denominou como “Não Ensina!”, representando “as notas 

médias das turmas atendidas apenas pelo professor SME e não atendidas pelos agentes de 

educação do Ensina!” e o que foi chamado de “Ensina”, coluna que refletia “as notas 

médias das turmas atendidas tanto pelo professor SME (aulas no turno regular) como 

pelos agentes de educação do Ensina! (reforço e atividades complementares)” (ANEXO 

F, p. 336). A tabela expressava o rendimento médio nas provas do primeiro e segundo 

bimestres do ano de 2011 nas quatorze escolas em que o programa atuava naquele 

momento (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Provas do 1º e 2º Bimestre 2011 SME-Rio, Não Ensina! x Ensina 

1ª prova Bimestral de 2011 

Ano Ciências Matemática Português 

  Não ensina! Ensina! % Não ensina! Ensina! % 
Não 

ensina! 
Ensina! % 

6°        7 6,20 -11% 4,98 5,73 15% 

7°  5,75 6,13 7% 3,73 4,02 8% 4,65 5,33 15% 

8° 4,60 5,22 13% 4,42 4,37 -1% 5,15 5,55 8% 

9º  4,55 4,77 5% 3,84 4,14 8% 5,07 5,82 15% 

2ª prova Bimestral de 2011 

  Ciências Matemática Português 

  Não ensina! Ensina! % Não ensina! Ensina! % 
Não 

ensina! 
Ensina! % 

6°        4,9 5,20 6% 4,69125 5,69 21% 

7°  4,50 5,30 18% 4,23 4,52 7% 4,69 5,72 22% 

8° 3,95 4,40 11% 4,60 4,82 5% 5,43 6,16 13% 

9º  4,10 6,03 47% 3,68 4,31 17% 5,22 6,26 20% 

Fonte: Adaptado de Ensina!Brasil, ANEXO F. 

A escolha da nomenclatura para os grupos a serem comparados, depois de exposta 

na forma de uma planilha, esquematiza visualmente uma embaraçosa relação. Para 

qualquer leitor desavisado está em questão a comparação entre um grupo que “Ensina!” 

(e o ponto de exclamação aumenta a ênfase neste aspecto) e um grupo que “Não Ensina!”. 

A interpretação da tabela feita pela ONG não se afastava completamente desta impressão, 

já que a organização dos dados buscava provar que quando os agentes de reforço 

entravam em cena as notas dos alunos melhoravam. É como destacava o Ensina!Brasil 

ao relatar que houve “uma diferença substancial em médias acadêmicas, especialmente 

no 2º bimestre” na comparação entre as turmas atendidas só por professores da rede e as 

turmas atendidas pela organização/professores da rede (ANEXO F, p. 336). Além disto 

enfatizava resultados mais específicos como as médias das “turmas de ciências do 9º ano 

(diferença de 47%) e nos resultados de Língua Portuguesa em geral” (ANEXO F, p. 336). 

 Analisada em seu valor de face, a tabela mostra majoritariamente médias mais 

altas nas denominadas turmas de “Ensina!”. Ainda assim, há resultados inferiores, como 

os de matemática no primeiro bimestre, caso em que as notas de sexto (-11%) e nono ano 

(-1%) são piores do que as das turmas que prescindiram do reforço escolar. Bem diferente 

do curso de verão, a ONG não fez qualquer menção a uma meta de desempenho proposta 
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para estes dois bimestres. Se naquele primeiro anexo, incorporado ao mesmo plano de 

trabalho, formatado a duas páginas de distância deste segundo documento, se falava da 

importância de um alvo ao mesmo tempo viável e ousado para dirigir a atuação dos 

ensinas, a ausência deste elemento, justamente quando de fato os agentes de reforço 

entravam oficialmente em atuação, é de se chamar atenção. Esta lacuna permite especular 

que a organização tenha estabelecido estes alvos, mas estrategicamente tenha resolvido 

não os divulgar.   

 Junto com a tabela acima, das médias bimestrais nas avaliações da SME-RJ, o 

Ensina! ainda adicionou uma segunda planilha neste anexo (Tabela 3), que apresentava a 

variação percentual nas médias das três disciplinas entre o primeiro e o segundo bimestre, 

tanto do grupo “Não ensina!” quanto do grupo “Ensina!”. Desta variação, que unificava 

numa média única todas as turmas por disciplina, a organização chega à conclusão de que 

“percebe-se melhora no itinerário formativo dos alunos que receberam as atividades 

propostas do programa” (ANEXO F, p. 336). Ao observar os números tabulados, 

entretanto, é possível constatar que em ciências, os dados apresentados são negativos: -

0,009824393, o que significa dizer que em média as notas diminuíram cerca de 1% em 

relação às do primeiro bimestre. Em matemática é apresentada uma variação percentual 

positiva de 0,026114242, um aumento de cerca de 3%. Já em português a variação, 

também positiva, teria sido de 0,062350528, aproximadamente 6%. O grupo “Não 

Ensina!” teria baixado suas médias tanto em ciências (-0,152730164) quanto em 

matemática (-0,041412178) e aumentado em português (0,009032497). Simplificando as 

nove casas decimais utilizadas pela ONG, encontraríamos uma diminuição de 15% nas 

médias de ciências e de 4% em matemática. Em Português teria ocorrido um aumento de 

1%, aproximadamente. 

 Entretanto, ao revisar os cálculos utilizando como referência os mesmos dados 

contidos na tabela 2 cheguei a valores diferentes dos apontados pelo Ensina! em quatro 

dos seis resultados das variações percentuais apresentadas. Em Português, tanto com 

“Ensina!” e “Não Ensina” a semelhança foi maior, porém em Ciências, pelos meus 

cálculos a variação entre os bimestres foi de -19% para os “Não Ensina” e de -2% para 

os “Ensina!”. Já em matemática, utilizando a mesma planilha, -9% para os “Não Ensina” 

e 1% para os “Ensina!” formariam o resultado daquele bimestre. Algumas discrepâncias 

menores podem ser fruto de arredondamentos na planilha divulgada e que não se 

apresentavam assim nos dados originais. Contudo, houve casos de diferenças 
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significativas. Eu cheguei a estes números fazendo uma média de cada disciplina 

(incluindo as notas de todos os anos), dos dois grupos comparados, em cada bimestre. Em 

seguida calculei a diferença nas médias entre estes dois períodos (Tabela 3). 

Tabela 3 - Variação % das médias do 1º para o 2º Bimestre 2011, Não Ensina! x Ensina! 

  Ciências Matemática Português 

Não ensina! -0,152730164  -0,041412178 0,009032497 

Ensina! -0,009824393 0,026114242 0,062350528 

Fonte: Adaptado de Ensina!Brasil, ANEXO F  

De todo modo, chama atenção as poucas informações que foram trazidas sobre o 

contexto de produção dos dados das duas tabelas, principalmente comparando com o 

anexo anterior, referente ao curso de verão. O único detalhamento sobre o processo de 

sistematização era que, no caso da tabela das médias bimestrais, a coluna “Não Ensina!” 

tratava-se de uma “amostra” de “aproximadamente 35 alunos por turma” e que a coluna 

“Ensina!” representava uma “amostra” de “aproximadamente 15 alunos por turma” 

(ANEXO F, p. 336). Uma explicação básica sobre os critérios utilizados para a formação 

destas classes de “Não Ensina!” e “Ensina!” simplesmente não existia. A partir destas 

lacunas é possível especular pelo menos três composições para o grupo de controle (Os 

“Não Ensina!”): 1- significava uma turma regular excluídos os alunos atendidos no 

contraturno pelos ensinas; 2- dizia respeito apenas à turmas completas, cuja totalidade 

dos alunos nunca fora atendido pelos serviços da organização; 3- tratava-se da média das 

turmas regulares - sem excluir os alunos assistidos pelo Ensina!- versus turmas de reforço, 

considerando uma comparação direta entre turno e contraturno. Essa última opção parece 

ser a menos provável, já que o programa chega a dizer que o grupo de controle é composto 

por alunos não atendidos pela organização.  

Mas, de todo modo, as duas primeiras alternativas permanecem em aberto. No 

caso da segunda opção - de turmas completas em que nenhum aluno fora atendido pela 

organização - significaria desconsiderar na amostragem escolas inteiras em que o Ensina! 

atuava. Seria o caso da escola em que eu trabalhei em 2011, onde existia alunos oriundos 

da todas as turmas de oitavo e nono ano da unidade recebendo aulas de reforço. Por fim, 

resta especular que se tratasse da primeira opção - uma média referente às notas da 

totalidade de turmas com alunos no reforço, excluídas as duplicidades, ou seja, aqueles 

que estivessem presentes nas turmas do contraturno com o programa. Ainda assim seria 
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preciso se posicionar sobre classes inteiras que eventualmente não tivessem nenhum 

aluno nas aulas de reforço. Elas entraram no cálculo? 

Esse exercício especulativo denota tanto as eminentes interrogações sobre a 

construção dos indicadores como revela o vasto número de possibilidades de construção 

de resultados, a depender de como se responda e como se utilize os dados das notas 

bimestrais. Exatamente por isso se torna fundamental explicitar os critérios 

metodológicos na construção das evidências. Mas, tal qual as experiências avaliativas do 

Instituto de Verão, novamente o Ensina!Brasil não demonstrava o rigor que assumia 

retoricamente, deixando notórias lacunas e sugerindo uma comparação entre grupos 

que não poderiam ser comparados sem um controle prévio de inúmeras variáveis.  

Ora, um elemento básico de pesquisas que pretendem dimensionar o efeito dos 

professores no desempenho dos alunos é a necessidade de controlar tanto a 

heterogeneidade de professores da escola e dos alunos quanto o nível de aprendizado 

prévio destes últimos (BARROS, 2010, s/p.). Sem uma efetiva metodologia que 

possibilite tornar neutro ou reduzir a influência destes fatores seria falacioso inferir que 

alguma característica específica pelo qual são expostos alguns estudantes (ter aulas com 

determinado perfil de agente de reforço) produziria “melhora no itinerário formativo dos 

alunos” (ANEXO F, p. 336).  

Não é preciso ir longe para observar que o contexto específico de produção destas 

evidências do Ensina!Brasil não possui validade interna nem tampouco externa.  

Anteriormente neste trabalho já fiz menção à dificuldade generalizada da organização de 

recrutar alunos para suas aulas de reforço no contraturno escolar. Não havia 

obrigatoriedade de participação naquelas atividades e a adesão dos alunos dependia 

precipuamente do interesse individual ou familiar daqueles estudantes. O apoio da 

coordenação ou direção da escola também era um fator identificado como positivo neste 

recrutamento. Que implicações estas informações trazem para a composição da amostra 

a ser comparada? Ora, era pacífico entre nós à época que tínhamos maior facilidade de 

recrutar para as aulas de reforço justamente os alunos que já valorizavam os estudos ou 

que possuíam uma família presente acompanhando este processo. Um dos vieses da 

amostra, portanto, é que, muito provavelmente, os quinze alunos que em média 

compunham as aulas de reforço do Ensina! possuíam nível de aprendizado anterior mais 

elevado do que o do grupo em comparação. Outro exemplo seria a diferença de tamanho 

das turmas, variável que poderia interferir nestes resultados. A média de alunos das 
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turmas dos “Não Ensina!” era aproximadamente 60% maior do que o grupo em 

comparação.  

Além de não deixar claro os critérios para a composição das turmas e de não 

controlar as variáveis de seu tamanho, perfil dos alunos e seu conhecimento prévio, 

também ficou escondido em torno de uma média geral todos os resultados, sem que fosse 

possível analisar o peso relativo de cada uma destas escolas e de suas turmas no cômputo 

total. Caso o Ensina! tenha conseguido formar mais turmas ou recrutar mais estudantes 

em dada escola, melhor estruturada e com melhores condições de trabalho, significa que 

seus resultados ali podem ter sofrido influência positiva destas características. Como não 

é explicitado que houve um controle desta possível discrepância, é razoável pensar que a 

média geral dos “Ensinas!” possa ter sido sobrealimentada por turmas de escolas de mais 

alto rendimento acadêmico em comparação com a média geral de “Não Ensinas”. Na 

medida em que diversos elementos não foram trabalhados, tecnicamente é possível dizer, 

inclusive, que os resultados poderiam estar desfavorecendo números da própria 

organização.  

É possível observar, portanto, que a organização satélite do TFA no Brasil não 

guardou princípios elementares de um campo de conhecimento ao qual se filiava tanto 

retórica quanto politicamente. Mas aprofundando a análise, quero ainda dizer que, a 

construção de evidências, ainda que respeitasse um caminho metodológico mais rigoroso, 

estaria impregnada de tomadas de posição, de escolhas e de interpretações. A qualidade 

da escola e do professor, pano de fundo desta discussão das avaliações, “não se trata de 

uma propriedade a ser identificada e aprendida na realidade, mas de um ajuizamento de 

valor a partir da concepção que se tenha de qualidade” (SILVA, 2008, p. 195). Quando 

uma organização recém-fundada, sem experiência alguma na rede municipal de educação, 

introduz um método aparentemente transformador de aumento das notas dos alunos, a 

evidência de que teriam sucesso não advinha do desenvolvimento de processos científicos 

engenhosos ou de qualquer prova inconteste de respaldo de seu trabalho, mas sim de farto 

capital simbólico (BOURDIEU, 1998b; ANDERSON, 2013a). Há um mundo que 

recepciona e consagra este programa por ter com ele uma linguagem comum, que pode 

ser resumida no plano de trabalho da ONG como a da “cultura duradoura de esforços e 

resultados” (ANEXO F, p. 322). Dito de outra forma, o uso das evidências tende a ser 

utilizado pelo Ensina!Brasil como “‘categorias imediatas de percepção da realidade’” 

(SILVA, 2008, p. 195) escoradas numa racionalização ideológica dominante, que 
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paulatinamente avança para fazer passar por seu crivo toda sorte de dinâmicas sociais. 

Uma destas fronteiras de expansão é o que venho chamando nesta tese de neoliberalização 

do campo educacional.  

Ainda que se releve a fragilidade das evidências construídas pelo Ensina! e atribua 

essa falta de cuidado metodológico e displicência no uso das informações como típica de 

uma nova organização, que ainda busca se estruturar e organizar, é preciso olhar o quadro 

mais amplo. A história de desenvolvimento do TFA e de muitas de suas organizações 

satélites parecem seguir uma mesma estruturação. Em nenhum dos casos há um 

compromisso paulatino e sistemático com a produção de avaliações externas do trabalho 

dos recrutados da organização com vistas a comprovar seus supostos. Em algum 

momento estratégico há sim o subsídio a pesquisas deste tipo, geralmente feita por 

parceiros institucionais, mas elas não são constantes, pelo menos as pesquisas 

publicizadas.  

Mas como, ainda assim, a rede capturou a ideia das evidências como uma marca 

institucional? A junção dos elementos sala de aula primeiro e depois reforma sistêmica 

via desenvolvimento de líderes possibilita que a retórica dos números e do rendimento 

nunca se conclua. O líder sendo forjado num ambiente hostil projeta para o futuro a 

mudança que tanto se diz que é de agora. Ao mesmo tempo, o agora é alimentado 

episodicamente por algumas pesquisas, narrativas de sucesso e histórias de vida. Em mais 

de trinta anos o TFA nunca conseguiu apresentar elementos insuspeitos sobre a relevância 

do seu trabalho em sala de aula do ponto de vista do debate científico e acadêmico (BOYD 

et al., 2006; HEILIG; JEZ, 2010; 2014). Isto não foi impeditivo para que, ainda assim, se 

tornasse uma aclamada organização educacional.   

 O sistema de crenças ao qual se filia o Ensina! possui outro apaziguador da 

possível irrealização das metas e transformações propaladas. Trazer para o campo das 

individualidades as dinâmicas de mudança social permite que a ideia do esforço e do 

trabalho incansável operem como reordenadores das práticas organizacionais. Se algo não 

está funcionando ou alguma contradição se apresenta, há uma individualização da posição 

e passa-se a cobrar pessoalmente dos integrantes respostas inventivas. No excuses 

significa exatamente sublimar qualquer evidência estruturante em função de um 

reengajamento pessoal em torno das metas estabelecidas, pretendendo explorar ao 

máximo os sujeitos envolvidos no processo. Esta solução, diferentes pesquisas têm 

apontado, colocam sob grande estresse e põem em risco a saúde física e mental de muitos 
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professores recrutados pela rede (THOMAS; LEFEBVRE, 2017; VELTRI; BREWER, 

2019). Entretanto, como a experiência brasileira com o Ensina! demonstrou, este ciclo de 

reengajamento possui limites e deixa brechas para que interpretações críticas e contra 

hegemônicas do problema educacional floresçam entre egressos da organização 

(STRAUBHAAR, 2014; 2020). 

 

5.3.4 Resultados dos parceiros da rede TFAll 

O terceiro e último grupo de evidências apresentado pelo Ensina!Brasil se ligava 

ao argumento mais manejado pela organização ao longo de todo o seu primeiro ciclo de 

atuação no país, ocorrido entre 2010 e 2012: as credenciais prévias de sucesso do modelo. 

Um anexo ao plano de trabalho de título “Alguns resultados de organizações da rede 

Teach for All” listava quatro pesquisas de membros do movimento global, duas referentes 

ao próprio TFA, uma sobre a versão inglesa da iniciativa, o Teach First, e a última alusiva 

a um estudo do BID sobre o Enseña Chile (já comentado no capítulo 4) (ANEXO F, p. 

337). São apresentados resumos destas investigações, mas estas não são referenciadas 

precisamente. O título das mesmas é alterado e só podem ser de fato encontradas pela 

referência institucional mencionada. A primeira pesquisa é descrita assim:   

FAZENDO A DIFERENÇA. OS EFEITOS DO TEACH FOR AMERICA NO 

ENSINO NORTE-AMERICANO. (Instituto Urbano-Calder, EUA. 2008) 
Os resultados comprovaram que os alunos que tiveram aulas com professores 

treinados na metodologia EEL (ou “Ensinar é Liderar”) tiveram um 

desempenho duas vezes maior que um aluno cujo professor tinha mais 

experiência em sala que o outro, mas que não recebeu a formação e 

acompanhamento baseado na metodologia do Teach for America. (ANEXO F, 

p. 337). 

Que pesquisa seria essa? O estudo original de nome “Making a Difference? The 

Effects of Teach For America in High School”130 (XU; HANNAWAY; TAYLOR, 2009), 

foi produzido pelo National Center for the Analysis of Longitudinal Data in Education 

Research (CALDER) que, é importante mencionar, desenvolveu vínculos diretos com o 

TFA, sendo um contratado da organização para desenvolver outras pesquisas como “a 

separate evaluation of corps member impacts in a different region of the country”131 

(HANSEN et al, 2015 p. 2). Em outros casos, contratantes do CALDER para realização 

de pesquisas sobre o TFA eram também financiadores deste últimos (HANSEN et al., 

                                                           
130 Em português: Fazendo a diferença? Os efeitos do Teach For America no Ensino Médio (tradução 

minha). 
131 Em português: uma avaliação a parte dos impactos dos membros da organização em uma região diferente 

do país (tradução minha). 
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2015). Além disso, nesta pesquisa em questão, como consta na declaração de 

transparência, a filha de uma das autoras do estudo, Jane Hannaway, era uma funcionária 

do TFA (XU; HANNAWAY; TAYLOR, 2009).   

Sobre o conteúdo dessa pesquisa propriamente, o Ensina!Brasil extrapolou a 

informação, primeiro ampliando sua abrangência, já que não se trata de um estudo do 

“Ensino norte-americano” mas de escolas de ensino médio de uma localidade específica. 

A investigação teve como referência o estado da Carolina do Norte entre 2000 e 2006, 

levando em consideração apenas unidades educacionais que haviam sido atendidas pelo 

TFA. Através do rendimento dos alunos em uma avaliação estadual de larga escala 

buscou-se estimar o efeito dos professores do TFA em comparação a outros perfis 

docentes. Os resultados da pesquisa foram favoráveis aos profissionais vinculados à 

organização, que teriam demonstrado ser mais eficientes que professores tradicionais na 

realidade estudada (XU; HANNAWAY; TAYLOR, 2009). Mas mesmo em um estudo 

notoriamente benéfico às teses da rede TFAll, o Ensina! produziu um exercício de 

generalização que os próprios pesquisadores não ousaram sugerir. Em nenhum momento 

a pesquisa se propôs a abordar o treinamento dos professores do TFA como elemento 

deste melhor desempenho. Não se trata de concluir, como anunciou a organização 

brasileira, que “professores treinados na metodologia EEL” possuem melhor desempenho 

(ANEXO F, p. 337). O objeto analisado não foi o treinamento, mas sim fazer parte da 

organização. Os autores do estudo destacavam que os achados da pesquisa “not 

necessarily mean that there is no value to teacher training”132, algo atribuído aos 

professores tradicionais. A pesquisa, destacam, “have important implications for the 

recruitment and selection aspects of human resource management in education, at least 

for secondary school teachers”133 (XU; HANNAWAY; TAYLOR, 2009, p.26). Portanto, 

não era o incrível treinamento da organização que pleiteavam como fator definidor 

daqueles resultados, mas sim os requisitos prévios que aqueles professores traziam, como 

instituições de origem ou “importance of strong academic backgrounds”134 (XU; 

HANNAWAY; TAYLOR, 2009, p.26), e tudo isso aplicado especificamente à realidade 

do ensino médio. Basicamente o contrário do que indicava o Ensina!Brasil ao 

                                                           
132 Em português: não significa necessariamente que não há valor na formação de professores (tradução 

minha). 
133 Em português: Os resultados têm implicações importantes para os aspectos do recrutamento e da seleção 

na gestão de recursos humanos da educação (tradução minha). 
134 Em português: “importância de uma sólida formação acadêmica” (tradução minha). 
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reinterpretar os achados da pesquisa como evidências da superioridade da “formação e 

acompanhamento baseado na metodologia do Teach for America” (ANEXO F, p. 337). 

Respeitando a vocação original da pesquisa do CALDER e analisando seus 

resultados do ponto de vista metodológico Heilig e Jez (2010; 2014) chamam atenção 

para um problema que poderia estar distorcendo os resultados do estudo: os alunos da 

amostra não são vinculados aos professores que lhes ensinam. Quem originalmente 

apontou para tal questão foi a iniciativa What Works Clearinghouse (WWC), do Institute 

of Education Sciences (IES), organismo ligado diretamente ao próprio Departamento de 

Educação dos EUA. O WWC se propõe a ser uma grande plataforma de revisão de 

evidências nas políticas educacionais. Suas análises de pesquisas apontam os pontos 

fortes e fragilidades de diferentes estudos. Ao dizer que o “method is somewhat imprecise, 

and matching errors could lead to misleading results”135 (WWC, 2008, s/p.) o programa 

de checagem se referia ao seguinte processo: a pesquisa possuía muitas informações 

cadastrais, mas não tinha algo fundamental, que era a correspondência de que professor 

era responsável por cada turma. O mais perto disto que chegaram foi obter o nome do 

fiscal que aplicou o teste de larga escala para os alunos, que não necessariamente era o 

professor titular daquela classe. Utilizando-se de estimativas de outros autores e de um 

estudo demográfico criaram uma vinculação entre alunos, seus professores e os fiscais 

que aplicaram a prova. O What Works Clearinghouse ainda destaca outro ponto de 

atenção na pesquisa: docentes do TFA podem atrair estudantes com habilidades 

específicas para suas turmas, resultando que a diferença de rendimento possa ser atribuída 

a isso e não ao fato de ser um professor TFA ou não TFA. Assim, “the study may not 

accurately measure the effect of having a TFA teacher”136 (WWC, 2008, s/p.). 

Dito isto, este exemplo de evidência de sucesso da rede TFAll, que na verdade é 

a tentativa de demonstrar a prevalência daquele tipo de professor diante dos docentes 

regularmente formados, possui diversos asteriscos, seja quanto sua neutralidade, seja 

quanto sua trilha metodológica. Mas, justiça seja feita, a pesquisa mencionada explicita 

os caminhos que traçou para chegar as suas conclusões e é coerente com esta trajetória. 

O que se faz da investigação, ou como se aproveita de suas conclusões, parece mais sério, 

já que se trata de uma deliberada distorção com o fim de reforçar um ponto de vista. 

                                                           
135 Em português: “método é um pouco impreciso, e erros de correspondência podem levar a resultados 

enganosos” (tradução minha). 
136 Em português: “o estudo pode não medir com precisão o efeito de ter um professor TFA” (tradução 

minha). 
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A segunda pesquisa apresentada como evidência dos resultados do programa fora 

do Brasil também teve o TFA como objeto. O Ensina! mencionou “um rigoroso estudo 

divulgado em 2004” pelo Mathematica Policy Research, que teria demonstrado que 

alunos atendidos pelo Teach For America “conseguem obter em 1 ano maior progresso 

em leitura e matemática do que é tipicamente esperado” (ANEXO F, p. 337). 

Acrescentavam, ainda, que tais estudantes tinham obtido notas “significativamente 

maiores em matemática do que os alunos dos demais professores do estudo, mesmo 

quando comparado a professores veteranos” (ANEXO F, p. 337). A pesquisa “The Effects 

of Teach For America on Students: Findings from a National Evaluation”137 a que a ONG 

fez referência teve como amostra dezessete escolas, cem turmas e cerca de dois mil alunos 

em cinco regiões atendidas pelo TFA: Baltimore, Chicago, Los Angeles, Houston, Nova 

Orleans e Delta Mississippi (DECKER; MAYER; GLAZERMAN, 2004). O desenho da 

investigação incluiu como grupo de controle qualquer professor que nunca tenha 

participado do TFA, o que abarcava aqueles com certificação tradicional, alternativa ou 

sem certificação. Uma primeira comparação confrontou os resultados dos professores do 

TFA diretamente com os docentes em geral. Como o intuito de também capturar o efeito 

da experiência no rendimento dos alunos, uma segunda abordagem comparou os 

representantes do TFA somente com os profissionais novatos, que possuíam até três anos 

em sala de aula (DECKER; MAYER; GLAZERMAN, 2004). 

Em suas conclusões, a pesquisa aponta um resultado misto, tendo os alunos 

atendidos por professores TFA atingido médias superiores em matemática em relação ao 

grupo de controle e mantido resultados similares em leitura. Novamente, é preciso frisar, 

o modo como o Ensina!Brasil se apropria da pesquisa provoca grandes distorções. A 

afirmação de que os estudantes ensinados pelos professores do TFA teriam obtido “maior 

progresso em leitura e matemática do que é tipicamente esperado” (ANEXO F, p. 337) é 

metade falsa. Segundo o estudo citado, “For reading achievement, we found that the 

average student in TFA and control classrooms experienced the same growth rate”138 

(DECKER; MAYER; GLAZERMAN, 2004, p. 29). Os dois grupos da amostra tinham 

avançado similarmente um percentil entre as duas avaliações usadas como referência. A 

estimativa de impacto dos professores da organização em leitura, portanto, “was very 

                                                           
137 Em português: Os efeitos do Teach For America nos alunos: achados de uma avaliação nacional 

(tradução minha). 
138 Em português: Para o desempenho em leitura, descobrimos que o aluno médio nas salas de aula TFA e 

de controle experimentaram a mesma taxa de crescimento (tradução minha). 
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close to zero and was not statistically significant”139 (DECKER; MAYER; 

GLAZERMAN, 2004, p. 31).   

Sobre a pesquisa propriamente, e não sobre uma leitura apócrifa da mesma, 

também há o que ser dito. Um primeiro ponto é que o grupo de controle ao qual se 

comparam os professores do TFA é extremamente heterogêneo, composto por muitos 

profissionais sem certificação ou com certificação alternativa, de modo que a investigação 

não estabelece e nem se propõe a desenvolver uma comparação entre professores típicos 

dos EUA e aqueles que entraram na docência pelo TFA. Quanto a isto, destacam inclusive 

que:  

Compared with a nationally representative sample of teachers, the control 

teachers in the schools in our study had substantially lower rates of 

certification and formal education training. Hence, in evaluating the impact 

of TFA teachers in our study, the appropriate counterfactual was not a set of 

fully certified teachers with education majors and substantial student teaching 

experience but, rather, a diverse group with mixed training
140

 (DECKER; 

MAYER; GLAZERMAN, 2004, p. 47, grifo meu). 

 Portanto, dentro deste grupo heterogêneo de perfis encontram-se profissionais 

que chegaram à docência exatamente pelas maneiras alternativas que o TFA ajudou a 

consolidar naquele país. Não seria este um estudo adequado para estabelecer uma 

comparação entre um professor típico certificado tradicionalmente com o professor do 

Teach for América. Como os autores salientam, “the control teachers in our comparisons 

included many who entered the profession through nontraditional routes”141 (DECKER; 

MAYER; GLAZERMAN, 2004, p. 47). Outro ponto importante, neste caso levantado 

pela revisão feita por Heilig e Jez (2010), é que a pesquisa demonstra que quando o 

professor do TFA aparece subdivido por ano de experiência, aquele que está em seu 

primeiro ano não apresenta resultados estatisticamente significativos em relação ao 

impacto nas médias tanto de matemática quanto de português. As diferenças positivas no 

impacto só são observadas em profissionais do TFA com dois ou mais anos de 

experiência, quando estes profissionais já receberam alguma formação e certificação. 

                                                           
139 Em português: foi muito próximo de zero e não foi estatisticamente significativo (tradução minha). 
140 Em português: Em comparação com uma amostra nacionalmente representativa de professores, os 

professores de controle nas escolas de nosso estudo tiveram taxas substancialmente mais baixas de 

certificação e treinamento formal em educação. Portanto, ao avaliar o impacto dos professores TFA em 

nosso estudo, o contrafactual apropriado não foi um conjunto de professores totalmente certificados 

com formação em educação e experiência de ensino substancial, mas sim um grupo diversificado com 

treinamento misto (tradução minha, grifo meu). 
141 Em português: os professores de controle em nossas comparações incluíam muitos que ingressaram na 

profissão por caminhos não tradicionais (tradução minha). 
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 Um olhar mais atento para esse estudo do Mathematica Policy Research é 

bastante revelador, num sentido bem diferente do abordado pelo Ensina!Brasil. Os 

pesquisadores - interessados fundamentalmente na comparação do efeito dos professores 

do TFA de outros perfis docentes nos alunos, na linha dos estudos em eficácia - não 

discutiram mais profundamente aspectos da composição demográfica daqueles grupos 

que estavam sendo comparados, embora tenham levantado e apresentado tais 

informações. Como é possível observar na tabela 4, a pesquisa demonstra a repercussão 

do desenho do programa e de sua proposta educacional no perfil dos professores 

arregimentados. Nas localidades em questão 67.4% dos professores TFA eram brancos 

em contraste com 76.1% do grupo de controle declarados afro-americanos. A chamada 

alta seletividade do programa implica numa composição racial hegemonicamente branca, 

que, tenho defendido, é um efeito das desigualdades, agora ressignificado e apresentado 

como solução para a mesma.  

Corrobora com essa contra evidência dos efeitos do programa as instituições de 

origem na formação dos docentes, sistematizada pelo estudo.  Na tabela 4 observa-se que 

70% dos professores da organização-mãe da rede TFAll são oriundos do que foi 

classificado como faculdades ou universidades “‘most competitive,’ ‘highly competitive,’ 

or ‘very competitive’”142 (DECKER; MAYER; GLAZERMAN, 2004, p. 11). O critério 

para classificar essas instituições foi o mesmo utilizado por um famoso guia de faculdades 

consultados por estudantes na hora de fazer suas escolhas acadêmicas143. Esta alta 

percentagem fica ainda mais impressionante quando comparada com os números 

encontrados no grupo de controle: apenas um destes professores era oriundo de uma 

instituição de ensino superior do tipo, o que representou 2.4% dos docentes pesquisados. 

O que tais informações estão indicando, para além de uma forçosa argumentação de 

superioridade de um método de preparação rápida de professores ou de um modelo de 

formação de líderes é que, os professores de controle da amostra são majoritariamente 

afro-americanos, que atuam em escolas de minorias raciais dos EUA, e não acessam as 

instituições de ensino mais prestigiadas do país.  

 

                                                           
142 Em português: “mais competitivo”, “altamente competitivo” ou “muito competitivo” (tradução minha). 
143 Os autores se basearam na versão de 2003 do Barron’s Profile of American Colleges. Cf. In: (DECKER; 

MAYER; GLAZERMAN, 2004). 
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Tabela 4 - Formação e Características demográficas dos professores 

        

  

Professores             

Grupo de Controle Professores 

TFA 

  Todos Novatos 

Gênero (Percentagem)       

Masculino 13.2 15.6 30.7 

Feminino 86.8 84.4 69.3 

Raça/Etnia (Percentagem)       

Hispânico 10.6 21.9 5.8 

Branco, não-hispânico 10.6 12.5 67.4 

Afro-Americano, não hispânico 76.1 62.5 15.9 

Outro 2.8 3.1 10.9 

Idade (anos)       

Idade mediana ao receber o diploma de bacharel 24.0 24.0 22.0 

Idade mediana durante o primeiro ano de ensino 27.0 28.0 22.0 

Median age (years) 35.0 30.0 24.0 

Formação (Percentagem)       

Bacharelado em uma faculdade ou universidade 

muito competitiva ou extremante competitiva 

2.4 3.7 70.0 

Bacharelado em educação 
52.2 33.3 2.9 

Bacharelado ou Mestrado em educação 54.5 33.3 24.6 

Certificação (Percentagem)       

Regular 63.9 31.3 28.6 

Inicial 3.5 6.3 22.9 

Temporária 10.4 28.1 12.1 

Emergencial 15.3 25.0 27.9 

Outra 6.9 9.4 8.6 

Anos médios de experiência de ensino 6.0 2.0 2.0 

 
   

Anos de experiência de ensino (Percentagem)       

1 ano 11.3 31.3 43.3 

2 anos 14.8 46.9 43.3 

3 anos 4.9 21.9 6.7 

4 a 9 anos 34.5 0.0 6.7 

10 a 19 anos 18.3 0.0 0.0 

20 ou mais anos 16.2 0.0 0.0 

Tamanho da amostra 57 18 41 

Fonte: Adaptado de Decker, Mayer e Glazerman, 2004. 
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Diante do perfil demográfico e de formação dos professores do grupo de controle, 

o que comparações como estas, vastamente sugeridas pelo TFA e sua rede acabam 

apontando? Para algo como a leitura de Wendy Koop sobre os pedagogos, que destaquei 

no capítulo 4. O de tomar estes professores como que carregando uma ausência de 

esforço, de capacidade ou de qualidade, numa espécie de limitação potencial. Segundo a 

fundadora da rede, “os universitários academicamente mais promissores” ou os “jovens 

capazes de exercer liderança excepcional” não eram encontrados entre os pedagogos 

(PETRY, 2013, p. 22). Por outro lado, a excepcionalidade dos selecionados pela 

organização coincide com um perfil racial e social específico, o de jovens brancos de 

instituições de elite. Há evidências de natureza distintas daquelas construídas pela rede 

que questionam esta perspectiva, denunciando formas de racismo institucional e 

epistemológico  “endêmico” sustentado pela ideologia neoliberal do Teach For America 

(BARNES; GERMAIN; E VALENZUELA, 2016), destacando o caráter mítico e 

enaltecedor do professor branco que, mesmo inexperiente e subqualificado para a 

docência, é apresentado como o salvador destas minorias (CANN, 2015) e, ao fim e ao 

cabo,  destacando que o TFA beneficia os interesses raciais e econômicos da população 

branca dos EUA (LAPAYESE; ALDANA; LARA, 2014).  

Uma das pesquisas eleita como uma evidência de resultados da rede, portanto, 

demonstra que o chamado à transformação da desigualdade educacional parece estar 

conseguindo de fato atrair jovens de instituições de elite para as salas de aula. Ao mesmo 

tempo o estudo também apresenta dados que apontam para outra etapa do ciclo da 

desigualdade, que a organização prefere ignorar. Como já frisei, o perfil socioeconômico 

e demográfico dos alunos alvo da rede converge com o de muitos professores que 

posteriormente serão combatidos, estigmatizados e rejeitados pelo programa.  

O modelo ainda possui mais um gargalo, capturado pelo mesmo estudo do 

Mathematica Policy Research. Como mostra a tabela 5, ao serem perguntados sobre suas 

expectativas de continuarem no ensino, mais de 60% dos profissionais do grupo de 

controle demonstraram desejar continuar na docência por um longo prazo - 33.8% na 

opção “enquanto for capaz” e 26.8% na opção “até a aposentadoria”. Já os professores do 

TFA expressaram eminentemente o caráter temporário do projeto e deixaram claro que 

ser um professor está longe de ser seu plano de futuro: apenas 11.4% declararam desejar 

se manter como professores “enquanto for capaz” e nenhum selecionado do TFA 

declarou planejar se aposentar como um docente. Segundo os autores, a opção “outros”, 
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a mais escolhida pelos agentes do TFA com 42,9%, embutia 17% que desejavam retornar 

para a escola, 10% que desejavam terminar seu compromisso com o TFA e 7% que 

planejavam se tornarem administradores escolares (DECKER; MAYER; 

GLAZERMAN, 2004). Sobre a convicção de ter se tornado um professor, 71.5% do grupo 

de controle voltaria a ter a mesma escolha se pudesse retornar na carreira. Para os 

profissionais do TFA a proporção foi a mesma, 71.4%, embora se saiba a partir das 

respostas anteriores que se trata mais da experiência específica de professor temporário 

da organização do que a de cultivar uma carreira de longo prazo como docente. Estes 

resultados vão ao encontro de outras pesquisas - como em Gottfried e Straubhaar (2015) 

já citada no cap. 3 - e apontam para a real mensagem da organização direcionada aos seus 

possíveis candidatos, de não ser uma iniciativa de formação de professores de longo 

prazo, mas de articulação de líderes em áreas estratégicas. 

Tabela 5 - Compromisso com o Ensino enquanto carreira 

        

  Professores             

Grupo de 

Controle 
Professores 

TFA  

  Todos Novatos 

Duração esperada no Ensino (Percentagem)       

Enquanto for capaz 33.8 43.8 11.4 

Até a aposentadoria 26.8 25.0 0.0 

Até que algo melhor apareça 7.0 0.0 12.9 

Vai sair o mais rápido possível 4.2 0.0 10.0 

Indeciso 25.4 31.3 22.9 

Outros 2.8 0.0 42.9* 

Eles se tornariam professores se pudessem começar de 

novo? (Percentagem) 
      

Sim 71.5 78.1 71.4 

Não 12.5 0.0 2.9 

Não sei 16.0 21.9 25.7 

Tamanho da amostra 57 18 41 

Fonte: Adaptado de Decker, Mayer e Glazerman, 2004. 

 A terceira pesquisa mencionada pelo Ensina! como resultado de um parceiro da 

rede foi anunciada como um trabalho desenvolvido pela Universidade de Manchester, 

que associava os resultados de uma organização local a melhorias numa avaliação de 

larga escala. Apresentada de forma sucinta, precisamente em duas linhas, dizia-se sobre 

a pesquisa que “escolas em circunstâncias difíceis - onde os participantes do Teach First 

são inseridos – tiveram uma significativa melhora em seus resultados de GCSE 
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(certificado geral do ensino médio)” (ANEXO F, p. 337). A organização mencionada era 

a representante do TFAll na Inglaterra e a primeira a levar o modelo para fora dos EUA.  

 Diante de tão poucas explicações sobre esse estudo e de duas linhas usadas para 

apresentá-lo, um caminho razoável seria o de direcionar a fonte para que se buscasse 

informações mais profundas. Ocorre que a matéria prima desta evidência do trabalho da 

rede, segundo descreveu o próprio Ensina!Brasil, foi um release do Teach First (ANEXO 

F). Significa dizer, portanto, que um anexo ao plano de trabalho de uma organização 

brasileira que pleiteava um acordo milionário com uma das maiores redes públicas da 

América Latina, fazia menção a um estudo provavelmente jamais acessado e o utilizava 

como prova e respaldo para suas ações. O pouco esmero na construção desse material 

contrastava agudamente com a ideia de rigor, trabalho duro e cultura de resultados que a 

recém-criada iniciativa alardeava propagar. 

 

5.3.5 Resultados nunca conhecidos 

Embora o Ensina!Brasil apresentasse as evidências preliminares de sua atuação 

no Rio de Janeiro em 2011, havia novos objetivos para 2012 e 2013. O quadro 7, presente 

em seu plano de trabalho (ANEXO F), apontava os indicadores e metas a serem atingidas 

a partir do firmamento do convênio. Dos cinco objetivos, o primeiro versava sobre o 

desempenho acadêmico e era subdividido em três metas. A única meta referente a uma 

avaliação externa, a prova bimestral da secretaria, abandonava a complexa tentativa de 

comparar o grupo de “Ensina!” e “Não Ensinas!”. A organização resolveu estabelecer um 

alvo que monitorasse exclusivamente as turmas de seus assistidos: as médias dos alunos 

do reforço escolar deveriam subir progressivamente em 10%, bimestre a bimestre.  

Os outros quatro objetivos eram 1- “despertar o interesse dos alunos” / “envolver 

responsáveis e comunidade escolar”; 2- “ampliar o repertório de conhecimentos” dos 

atendidos; 3- “Garantir satisfação e adesão” dos diretores das escolas e; 4- “fornecer 

lideranças para a cidade do Rio de Janeiro” (Quadro 7). Com exceção do indicador das 

provas bimestrais, todos as metas restantes, de todos os objetivos, dependiam apenas de 

instrumentos criados, controlados e aplicados pela própria organização. Quatro destes 

alvos seriam aferidos por meio de questionários produzidos pelo Ensina!, com perguntas 

que dessem conta, fundamentalmente, de captar níveis de satisfação ou percepções de 

mudança após a experiência com a organização.     
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Quadro 7 - Indicadores e Metas por propostas para os anos de 2012 e 2013, Ensina!Brasil 

Objetivo 
Indicadores de 

resultados 
Metas Periodicidade  Fonte 

Método de 

coleta 

Possibilitar o 

aumento do 

desempenho 

acadêmico 

dos alunos 

Média das turmas 

nas avaliações 

oficiais da SEM RJ 

Aumento 

progressivo nas 

médias das turmas 

do Ensina!, com 

crescimento de 

10% por bimestre 

Bimestral 

Escolas/SME 

RJ/equipe 

gestora do 

Ensina! 

Com base nas 

notas oficiais 

dos alunos, 

fornecidas 

pelas escolas 

e/ou a SME 

RJ, 

calcularemos 

a média das 

turmas do 

Ensina! 

Média das turmas 

nas avaliações 

criadas pelo Ensina! 

Média da turma 

equivalente a 80% 

de desempenho em 

cada avaliação de 

unidade 

Ao fim de 

cada unidade, 

variando por 

ensina 

ensinas 

Relação de 

notas nas 

avaliações de 

unidade, por 

turma 

            

Criar maior 

interesse do 

aluno pela 

escola: 

envolver 

responsáveis 

e comunidade 

escolar 

Índice de frequência 

dos alunos 

80% dos alunos de 

cada turma terão no 

mínimo 75% de 

presença por mês 

Mensal ensinas 

Listas de 

presença nas 

aulas de 

reforço, por 

turma, 

consolidadas 

pelos ensinas 

Respostas dos alunos 

a questionários 

desenvolvidos pelo 

Ensina! em parceria 

com a SME RJ 

70% dos alunos 

dirão ter percebido 

mudanças positivas 

em seu 

desempenho e 

relação com a 

escola em função 

da participação no 

Ensina! 

Semestral 

Equipe 

gestora do 

Ensina! 

Consolidação 

das respostas 

dadas em 

questionários 

em papel, 

distribuídos a 

todos os 

alunos 

participantes 

do programa 

Respostas dos 

responsáveis a 

questionários 

desenvolvidos pelo 

Ensina! em parceria 

com a SME RJ 

70% dos 

responsáveis dirão 

ter percebido 

mudanças positivas 

no desempenho 

escolar de seus 

filhos em função da 

participação no 

Ensina! 

Semestral 

Equipe 

gestora do 

Ensina! 

Consolidação 

das respostas 

dadas em 

papel, 

distribuídos a 

todos os 

responsáveis 

por alunos 

participantes 

do programa 

  

Ampliar o 

repertório de 

conhecimento 

dos alunos, 

associado a 

aprendizagem 

Número de 

atividades realizadas 

pelos ensinas com os 

alunos 

Cada turma do 

Ensina! realizará ao 

semestre 

Semestral 

ensinas/equipe 

gestora do 

Ensina! 

Consolidação 

de dados com 

base em 

relatórios 

semestrais 

feitos pelos 

ensinas 
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Número de visitantes 

levados pelos 

ensinas para falar 

aos alunos 

Cada turma do 

Ensina! receberá a 

visita de ao menos 

2 profissionais de 

diferentes áreas por 

semestre 

Semestral 

ensinas/equipe 

gestora do 

Ensina! 

Consolidação 

de dados com 

base em 

relatórios 

semestrais 

feitos pelos 

ensinas 

  

Garantir 

satisfação e 

adesão da 

diretoria das 

escolas ao 

programa 

Respostas de 

diretores e 

coordenadores 

pedagógicos a 

questionários 

desenvolvidos pelo 

Ensina! em parceria 

com a SME RJ 

70% dos diretores e 

coordenadores 

pedagógicos se 

dirão satisfeitos ou 

muito satisfeitos 

com o resultado da 

implementação do 

Ensina! em suas 

escolas 

Semestral 

Equipe 

gestora do 

Ensina! 

Consolidação 

das respostas 

dadas em 

questionários 

online 

  

Fornecer 

lideranças 

para a cidade 

do Rio de 

Janeiro 

Respostas dos 

ensinas a 

questionários 

desenvolvidos pelo 

Ensina! 

No fim do ano, 

80% dos ensinas se 

dirão satisfeitos ou 

muito satisfeitos 

com sua 

experiência e seu 

desenvolvimento 

profissional no 

programa 

Bimestral 

Equipe 

gestora do 

Ensina! 

Consolidação 

das respostas 

dadas em 

questionários 

online 

Índice de 

profissionalismo e 

liderança em 

avaliação interna do 

Ensina! 

No fim do ano, 

100% dos ensinas 

terão no mínimo 

média 25 (de um 

total de 33) na 

avaliação de 

profissionalismo e 

liderança interna do 

programa 

Bimestral 

Equipe 

gestora do 

Ensina! 

Avaliação das 

tutoras do 

programa de 

acordo com a 

rubrica, com 

base em 

observação 

direta do 

desempenho 

geral dos 

ensinas 

Fonte: Adaptado de Ensina!Brasil, ANEXO F. 

A recalibração das metas e objetivos a serem atingidos sob a vigência do convênio 

contém uma forte dose de realismo e inflexão na retórica superlativa da organização. A 

transformação da educação pública do Rio de Janeiro a partir dos jovens brilhantes e de 

um método testado internacionalmente foi confrontada com uma dura realidade no qual 

o Ensina! não conseguiu responder, como destaquei, nem mesmo mantendo a constância 

de seus serviços nas unidades escolares elegidas para recebê-los. Na prática, após toda a 

mobilização e alto investimento, a maior evidência de rendimento acadêmico medida pela 

organização, e isto sem metodologia apropriada, havia sido uma elevação de 6% 

(0,062350528) na disciplina português. Ao abrir mão de uma meta comparativa, de muito 



241 

 

difícil aferição, a ONG mergulhava em outro dilema: o de ser autorreferência para seu 

trabalho. O alvo de aumentar progressivamente em 10% as médias nas provas bimestrais 

dos alunos atendidos pelo programa não situava este crescimento em relação ao restante 

da rede. No caso hipotético de, entre um bimestre e outro, os alunos não atendidos pelo 

Ensina! também aumentarem suas notas, esta meta independente poderia perder parte de 

sua relevância.   

Do ponto de vista do monitoramento dos trabalhos da ONG pela prefeitura, uma 

questão igualmente problemática se configurava, já que a produção e fonte de muitas 

metas era controlada pela organização contratada. Além da terceirização do recrutamento, 

seleção, gestão e formação dos agentes de reforço que atuariam nas escolas municipais, 

a prefeitura do Rio de Janeiro também confiava ao próprio Ensina! a construção, a coleta 

e a sistematização das evidências de sucesso de suas ações. A organicidade das relações 

desenvolvidas entre o ente federado e a integrante da rede global de educação foi notada 

em diferentes momentos desta tese e novamente ganha materialidade nos instrumentos de 

avaliação mais qualitativos da iniciativa. Politicamente estava claro, entretanto, que tais 

metas eram secundárias, já que o coração da proposta era a elevação das médias dos 

alunos nas avaliações de larga escala, que ainda eram passíveis de controle pela prefeitura. 

 Não tive acesso a nenhum relatório referente aos resultados da organização nos 

objetivos e metas elencados no plano de trabalho do convênio com a prefeitura. Mesmo 

a evolução nas comparações iniciadas em 2011 nas notas bimestrais entre “Ensina!” e 

“Não Ensina!” também não compuseram o material enviado ao TCM-RJ, onde só 

constam os resultados do primeiro e segundo bimestre daquele ano. Esta pesquisa sugere, 

por diversos indícios, que os variados problemas enfrentados na implementação da 

proposta tenham ocasionado no não atingimento dos objetivos da organização. Em todas 

as diligências do órgão fiscalizador, em mais de quatro anos de tramitação, em que se 

defendeu a relevância da metodologia Ensinar é Líderar, os únicos resultados 

apresentados continuaram sendo o dos anexos do plano de trabalho discutidos neste 

capítulo. A prefeitura nunca disponibilizou ao tribunal mais evidências dos serviços 

desenvolvidos. Absolutamente nenhum relatório, documento ou avaliação das metas 

estabelecidas para o ano de 2012, período em que de fato foi investido dinheiro público 

no programa, foi apresentado. 

 O mais forte indício de que os objetivos da organização nunca foram atingidos foi 

o pedido da SME-RJ de rescisão da parceria firmada. Como pretendo demonstrar a seguir, 
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um acordo politicamente conveniente as duas partes foi estabelecido para encerrar a 

parceria sem maiores danos a reputação da ONG novata e da prefeitura. Mesmo no 

desmoronamento do programa, Ensina!Brasil e Secretaria Municipal de Educação 

demonstraram cumplicidade.   

 

5.4 “Uma questão de acertar os ponteiros”: encerramento das operação do 

Ensina!Brasil no Rio de Janeiro 

Como antecipei, em uma das respostas à diligência do Tribunal de Contas, no qual 

eram cobrados esclarecimentos sobre o modo de contratação do Ensina!Brasil, a 

Secretaria Municipal de Educação, através de uma série de ofícios anexados ao processo, 

notificou que havia solicitado a rescisão do convênio e que tinha recebido em resposta a 

concordância da ONG. Formalmente, a decisão fora motivada por um ofício datado de 22 

de novembro de 2012 (ANEXO O), no qual a gestora da subsecretaria de ensino fazia 

uma solicitação alegadamente irrealizável para o Ensina!Brasil, pedindo uma mudança 

drástica no público alvo de atendimento do reforço escolar em um curto tempo para 

preparação: 

Verificando as necessidades da nossa Rede Municipal de Ensino, com relação 

à aprendizagem, gostaríamos de saber se é possível para o ENSINA! fazer 

atendimento, com atividades de reforço escolar no contraturno, 

exclusivamente para os alunos do 3º Ano Escolar, que apresentam ainda 

dificuldades na construção do processo de leitura e escrita, já a partir do início 

de 2013 (ANEXO O, p. 373). 

A resposta da organização, através de um de seus diretores, veio uma semana 

depois, em 29 de novembro de 2012: 

A plataforma do Ensina! de treinamento em reforço escolar pode atender 

qualquer série da Educação Básica. No entanto, atendemos em 2012 séries do 

2º segmento e a migração para o 1º segmento exigiria um processo de 

treinamento específico, além de recrutamento e seleção de novos profissionais. 

Com isso, para início das atividades em 2013, infelizmente não contamos com 

tempo hábil (ANEXO P, p. 374). 

Diante do registro de impossibilidade de atendimento da nova demanda, outro 

ofício foi enviado ao Ensina! em 27 de fevereiro de 2013, cerca de três meses após aquela 

primeira solicitação. Desta vez o pedido da SME-RJ foi diretamente de “rescisão do 

convênio nº 313/2011, uma vez que a Associação Ensina.BR, não pode fazer o 

atendimento, com atividades de reforço escolar no contraturno, exclusivamente para os 

alunos do 3º ano escolar, no ano de 2013” (ANEXO Q, p. 375). Dois dias depois a 

representante legal da ONG, Duda Falcão, responderia em concordância com a rescisão 
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(ANEXO R). Porém, o ato formal de encerramento da parceria, o termo de rescisão 

(ANEXO S), só seria assinado entre as partes em dezembro daquele ano.  

A proximidade da ONG com a secretaria, todas as reuniões frequentes entre os 

dois grupos e o próprio modo como nascera a iniciativa, de uma então integrante da 

prefeitura, tornava este diálogo formal pouco revelador sobre os reais motivos daquele 

distrato. Os ensinas já acompanhavam desde a metade de 2012 rumores sobre a 

descontinuidade do programa e, embora o contrato de trabalho daquela primeira geração 

se encerrasse naquele ano, havia preocupação com o futuro da organização. Muitos ainda 

nutriam expectativas de encaminhamento profissional facilitado pelo Ensina!, como fora 

propagandeado diversas vezes. É notório, portanto, que a tomada de decisão não ocorreu 

tal qual o ritmo das trocas de ofícios. O encerramento da parceria não foi motivado por 

um pedido intempestivo da secretaria para uma guinada no escopo do atendimento. 

Ao que tudo indica houve realmente uma convergência de interesses para que a 

organização satélite do TFA no Brasil encerrasse sua parceria com a SME-RJ. Por um 

lado, a ONG novata enfrentou enormes reveses nos objetivos básicos de sua proposta. 

Teve dificuldade em continuar o trabalho em várias escolas, viu baixa adesão na formação 

das turmas, experimentou um crescente questionamento interno entre seus próprios 

recrutados e, aparentemente, não conseguiu atingir as metas propostas. Seus resultados 

de curto prazo - a elevação das notas - não era tão proeminente e os ensinas, como 

símbolos do objetivo de longo prazo, de líderes transformadores, já não incorporavam 

com tanto afinco os princípios defendidos pela rede. Por outro lado, a SME-RJ vinha 

sendo pressionada pelo Tribunal de Contas. Politicamente também não poderia sustentar 

um programa tão esvaziado, intermitente no atendimento e que não apresentava números 

incontestes de melhoria das notas dos alunos. Agora que havia recursos financeiros sendo 

dispendidos para a iniciativa, as cobranças se avolumariam.   

 Uma narrativa que foi ensaiada ao longo daqueles dois anos, se tornou a 

justificativa oficial da rede TFAll para o encerramento das operações no Brasil: como o 

modelo puro da organização não foi efetivado, os resultados foram comprometidos. Para 

atingir o grau de eficiência e impacto esperado seria necessário fazer dos agentes 

contratados professores regentes de suas turmas, protagonistas no processo de ensino-

aprendizagem. A chegada ao Rio em um formato diferente não fazia perder de vista os 

objetivos globais do movimento, reconhecido como uma iniciativa de flexibilização da 

certificação/formação docente. A revista Veja, de maio de 2013, poucos meses após o 
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distrato do Ensina! com o município do Rio de Janeiro, trazia a confirmação desta 

interpretação numa entrevista com Wendy Koop. Entre muitas questões declaradas pela 

fundadora do TFA, algumas já trabalhadas no capítulo 4, a reportagem anunciava que o 

representante brasileiro da rede “emperrou” (PETRY, 2013, p. 19) e perguntava a Koop 

os motivos da interrupção do programa, ao que respondeu: 

Logo no começo do trabalho, as circunstâncias mudaram. A prefeitura do Rio 

não conseguiu garantir que nossos professores dessem aula no horário 

regular da escola. Então, eles passaram a lecionar depois do horário normal, 

como se fosse um reforço escolar. Mas esse não é nosso modelo. Nos Estados 

Unidos e nos outros 25 países onde atuamos, nossos professores estão na sala 

de aula regular, assumindo integral responsabilidade pelo sucesso de seus 

alunos. Por isso, depois de dois anos, o trabalho foi suspenso. Agora o Ensina! 

está em busca de novas parcerias com estados e prefeituras. Tenho certeza de 

que o Ensina! será um sucesso no Brasil. É só uma questão de acertar os 

ponteiros (PETRY, 2013, p. 22, grifo meu). 

A fala de Koop deixava explícito que o plano original era introduzir os ensinas 

como professores regulares nas escolas municipais do Rio de Janeiro. A entrada como 

agentes de reforço escolar, portanto, era uma estratégia inicial rumo a tentativa de 

implementação do modelo puro. Diante dos desafios enfrentados, fortaleceu-se o 

entendimento de que somente quando os agentes da organização atingissem este objetivo 

todo o potencial do programa poderia ser aproveitado. A interrupção seria temporária, até 

que se desenvolvesse uma nova parceria, que viabilizasse o desenho original. Esta 

declaração não apontava para a desistência da rede no país, seria apenas uma questão de 

“acertar os ponteiros” (PETRY, 2013, p. 22). 

O movimento do Ensina! de preparação para introduzir seus jovens talentos como 

professores regulares não foi iniciado apenas após a experiência no Rio de Janeiro. Ao 

fim de 2011, enquanto lutavam nos desafios cotidianos como ONG de reforço escolar, 

seus representantes tiveram um momento oportuno para trocar experiências e 

compartilhar com suas organizações-irmãs seus pontos fortes, fraquezas e objetivos de 

médio prazo. Em novembro daquele ano, diretores dos então vinte e três programas 

nacionais que compunham a rede ao redor do mundo (atualmente são mais de sessenta!) 

se reuniram em Mumbai-Índia na conferência anual do Teach For All. No breve relatório 

cada organização elencava seus desafios chaves e respondia à pergunta: “where we aim 

to be in five Years…” (TEACH FOR ALL, 2011b, p. 9).  

Os principais desafios no Brasil, segundo a filial nacional diziam respeito 1- às 

barreias políticas e legais, já que não havia um caminho alternativo para certificação de 

professores no Rio de Janeiro; 2- à tentativa de se estabelecer em São Paulo em 2013, 
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segundo a ONG o único lugar no país em que existia uma opção alternativa para 

professores; 3- ao financiamento do programa. Havia o entendimento de que para crescer 

em escala e ser sustentável o Ensina! precisava de “significant government 

contributions”144, e tal objetivo era complicado por conta da política exercida pelos 

sindicatos e pela falta de tradição filantrópica do país; 4- a não obrigatoriedade da 

presença dos alunos no contraturno escolar nas Escolas do Amanhã, questão cotidiana 

que afligia o funcionamento do modelo adaptado de reforço escolar (TEACH FOR ALL, 

2011b, p. 9).  

 Esse exercício de sistematização feito pelos representantes do Ensina!Brasil, de 

estabelecer impeditivos e ameaças aos seus planos de expansão, revelam alguns dos 

virtuais inimigos do movimento reformador ao qual se filia o programa. A iniciativa 

satélite, tal qual a organização-mãe já praticava, absorveu os sindicatos de professores 

como constrangedores da expansão do seu trabalho. Outra assimilação importante é a da 

disputa pelo fundo público de educação como elemento central para a sustentação 

financeira do projeto. Mesmo no país da filantropia, no seu berço de nascimento, a rede 

sempre contou com o poder público como financiador. A proposta neoliberalizante 

consubstanciada no desenho do programa era, portando, parasitária do modelo de 

educação universalista, público e gratuito. Existia para superá-lo, para flexibilizar a 

estrutura burocrática e trabalhista, para romper os consensos e acúmulos produzidos no 

campo educacional, na formação de professores. Mas para tanto assumia um mandato 

pela educação pública, um compromisso de transformá-la desde dentro, de implodir o 

sistema (capítulo 3) a partir das inovações de seu método transformativo. 

E quanto ao futuro? Como a organização, que naquele momento estava encerrando 

seu primeiro ano de atuação numa rede pública, projetava seus próximos cinco anos? 

Conforme compartilharam com seus pares, a grande prioridade era se tornar um 

movimento nacional, sustentado financeiramente por parcerias governamentais, e garantir 

um caminho alternativo para certificação de professores no país: 

Three to five years from now, Ensina will officially be a national movement, 

having a presence in at least 3 major cities in Brazil, first starting with Sao 

Paulo in 2013 and Pernambuco in the northwest of the country by 2015. In the 

near future, Ensina’s main priority is securing a multi-year partnership that 

will ensure government funding as well as an alternative path to teacher 

certification (TEACH FOR ALL, 2011b, p. 9, grifo meu).  

                                                           
144 Em português: contribuições significativas do governo (tradução minha). 
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Portanto, o destino projetado pelo programa sempre passou pela ideia de, em 

algum momento, poder assumir a titularidade de salas de aulas de escolas públicas no 

Brasil. Tais objetivo nunca foram coletiva e explicitamente compartilhados com os seus 

agentes recrutados. À medida que íamos descobrindo as grandes bandeiras da organização 

internacionalmente, isto ia ficando cada vez mais evidente. Entretanto, nunca houve 

transparência sobre estes caminhos futuros.  

Talvez a ação mais notória que a organização tenha dado nesse sentido, de se 

posicionar como uma defensora política de uma rota alternativa para certificação/ 

formação de professores, tenha sido feita em setembro de 2012, cerca de um mês depois 

de eu ter deixado o programa, após ter pedido demissão. Eu recebi uma mensagem em 

meu email pessoal, com o seguinte título: “Um convite para pensar junto”. Era um pedido 

de um dos diretores, destinado originalmente aos ensinas, mas encaminhado a mim e 

outro ex-integrante. Dizia respeito a uma pesquisa interna que começavam a desenvolver 

com vistas ao futuro da organização, queriam subsídios para pensar em estratégias. Eram 

dois temas e uma série de perguntas relacionadas a eles. Como eu não estava mais na 

ONG e minhas posições sobre este movimento eram conhecidas, o apelo pode ter sido no 

sentido de ouvir o que vozes críticas tinham a dizer sobre aqueles processos. Houve a 

preocupação em frisar que eram só perguntas e que não necessariamente a ONG 

concordava ou iria fazer algo naquele sentido. O fato é que nunca cheguei a responder 

aquela mensagem, mas os questionamentos eram reveladores: 

A- Caminhos para certificação de professores no Brasil.  

Além da licenciatura tradicional e da graduação em pedagogia, quais são os 

outros caminhos que certificam um profissional para lecionar em escolas 

públicas e/ou privadas?  

Perguntas adicionais:  

- Quais são as limitações de uma licenciatura curta (em termos de o que ela 

credencia o profissional a realizar)? 

- Há certificações alternativas, paralelas (enquanto leciona) ou mistas 

(combinadas com outro tipo de formação)?  

- Em que casos cada uma das certificações acima pode ser aplicada? 

- Que instituições são credenciadas para certificar professores em regimes não 

tradicionais? 

- Existem números sobre estes outros tipos de certificação? 

- Existem estudos sobre estes outros tipos de certificação (limitações, análises, 

virtudes, etc.)? 

- Quais são as motivações para que alguém procure estes outros tipos de 

certificação? 

- Este tipo de certificação é válido para o país? Por quê? 

- Existem exemplos/referências internacionais relevantes 

- Vocês conseguem pensar em mais perguntas? 

 

B- Alternativas para inserção de um professor ou profissional na rede 

pública de ensino.  
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Sabemos que o concurso público é a forma mais justa para que profissionais 

de ensino ocupem posições em escolas públicas. Conhecemos também, ao 

menos e parte, as limitações do modelo (qualidade de parte dos aprovados, 

escassez em alguns estados brasileiros e grande número de aulas não 

atribuídas). Tendo esse panorama em vista, formulamos algumas perguntas: 

- De que maneiras profissionais de outras formações podem hoje ocupar 

posições de ensino em escolas públicas, ainda que de maneira temporária e, 

obviamente, dentro da lei. 

- Quais são as limitações, em geral, do regime de professor temporário?  

- Quais são as implicações e usos políticos do regime de professor temporário? 

- Existem pesquisas ou estudos acadêmicos recentes sobre este tema no Brasil? 

- Quais são as motivações para que alguém procure estes outros tipos de 

inserção (gestor público e profissional)? 

- Existe algum caso de combinação de certificação alternativa + inserção não 

tradicional (via prova, não concurso)? 

- Estas vias alternativas são válidas para o país? Por quê? 

- Existem exemplos/referências internacionais relevantes? 

- Vocês conseguem pensar em mais perguntas?  

(CAMPOS, 2012). 

Esse e-mail, esquecido na minha caixa de mensagem e redescoberto apenas no 

contexto desta pesquisa, é um importante elemento de compreensão do que veio a se 

tornar a nova versão do Ensina!Brasil, agora apenas Ensina Brasil. O reaparecimento da 

organização, quatro anos depois, já implementando exatamente seu modelo original, 

conseguindo introduzir seus novos recrutados como professores titulares em escolas 

públicas de diversos estados demonstra que este movimento reformista encontrou 

respostas e caminhos para muitas destas questões. Novas pesquisas precisão enfrentar o 

desafio de compreensão deste interstício, deste hiato que separou uma experiência 

frustrada de atuação no Rio de Janeiro de um retorno, por que não dizer, triunfal, na 

medida em que conquistou um de seus mais auspiciosos objetivos: a introdução de 

professores de novo tipo nas salas de aula das escolas públicas ao redor do mundo.  

A passagem do Ensina!Brasil pelas escolas da prefeitura do Rio de Janeiro chegou 

a reverberar politicamente mesmo após o encerramento do convênio. Em 2013, a 

insatisfação dos profissionais da educação da rede municipal com a reforma liderada pela 

gestão de Cláudia Costin chegou ao seu ápice. A gota d’água veio com a proposta da 

prefeitura de um novo plano de cargos e salários, recebido como danoso para muitos 

daqueles professores (DALMON; SIQUEIRA; BRAGA, 2018). O movimento de 

introdução de personagens externos às escolas para assumir parte do processo de 

aprendizagem, as inúmeras parcerias privadas, o conteúdo meritocrático presente na 

política das bonificações e sansões e diversas insatisfações relacionadas ao controle do 

processo de trabalho dos docentes eclodiram numa histórica greve, a primeira em 

dezenove anos na esfera municipal.  O movimento se estendeu de 8 de agosto a 25 de 
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outubro daquele ano, com pequenas interrupções entre 11 e 19 de setembro (SOUZA; 

PINA; SOUZA, 2018). 

É nesse contexto grevista acalorado que o vereador Leonel Brizola Neto, apoiador 

dos protestos docentes, discursava em sessão ordinária da Câmara dos Vereadores no dia 

25 de setembro de 2013. O parlamentar denunciava um lesivo processo de privatização 

da Secretaria de Educação, segundo ele um verdadeiro “crime de lesa-pátria”. Dirigindo 

sua crítica a Cláudia Costin, Brizola Neto faz menção a “algum dos convênios que ela 

traz para a Secretaria Municipal de Educação – gravíssimo!”. O convênio em questão era 

“com uma empresa americana chamada Teach for All, ensino para todos. Nome bonito... 

Is a global... Na casa dos milhões! Na casa dos milhões!”, exasperava (RIO DE 

JANEIRO, 2013b s/p.). A inconformada falação do vereador continuava com um 

importante elemento relacionado ao fim daquele ciclo do Ensina! na prefeitura: 

Em 2011 e 2012 esse tal de Ensina – não Messina, mas é tudo parecido – 

recebeu milhões da Prefeitura para atuar como reforço escolar nas escolas 

vulneráveis à violência. Disputaram alunos com professores regentes. Foram 

hostilizados. Tiveram um contingente ínfimo e, ao terminar, ninguém sabe ao 

certo no que deu tal iniciativa. Os agentes do Ensina não são professores; são 

jovens recém-formados, estão querendo ter um encaminhamento e foram 

abandonados no meio do caminho. Caíram na escola seguindo uma formação 

importada dos Estados Unidos. A maioria desses jovens começou a questionar 

o projeto: “Ora, o que a gente quer ensinar não é isso aqui pronto e enlatado 

dos Estados Unidos.” 

Hoje, esses agentes estão, em sua maioria, desempregados. E bastante 

insatisfeitos com tudo o que lhes foi prometido pela Secretária Cláudia Costin. 

Os gestores, não! Olhem aí! Sabem onde estão os gestores, Srs. Vereadores? 

Sabem onde estão os gestores? 

Estou acabando... Estou acabando.. 

Esses se deram muito bem! Estão na Prefeitura, empregados na prefeitura. 

Suspeita-se, no mínimo, de desperdício de dinheiro público, para não dizer 

corrupção! (RIO DE JANEIRO, 2013b s/p.). 

Esta revoltada manifestação, apesar de toda a retórica e grandiloquência típica de 

um discurso político em um parlamento, contém fatos relevantes para o que tenho 

argumentado até aqui. Havia uma relação orgânica entre Ensina!Brasil e Secretaria 

Municipal de Educação, que redimensionou as fronteiras entre o público e o privado. A 

menção aos gestores da organização empregados enquanto os agentes de reforço estavam 

sem empregos possui uma evidência de materialidade constrangedora. O então principal 

diretor do Ensina!Brasil, o responsável pelo encerramento das atividades junto a 

prefeitura, foi convidado imediatamente para coordenar o programa Escolas do Amanhã, 

iniciativa da secretaria ao qual estava vinculado o Ensina!. Não houve intervalo entre 

estas duas experiências, segundo o seu próprio currículo, disponibilizado em plataformas 

profissionais na internet. 
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 A ação de absorver o diretor de uma organização parceira que havia acabado de 

romper um convênio com a própria secretaria era um sinal claro e notório de que o 

fracasso naquele processo não fora atribuído aos seus executores, as lideranças 

responsáveis por desenvolver aquele modelo no país. O discurso da responsabilização, 

tão caro à rede TFA quando se tratava de uma cobrança aguda dos professores em sala de 

aula, submergiu em função dos laços estreitos de cumplicidade e fidelidade entre a gestão 

da secretaria, reformadores educacionais e empresariado, todos envolvidos naquela 

experiência de importação da marca. Não foi surpreendente constatar que este mesmo 

diretor manteve firmes laços com iniciativas da família Lemann, sendo beneficiado 

posteriormente pelo seu programa de bolsas, o Lemann Fellowship.  

 

5.5 Considerações do capítulo: a “pura ficção” das evidências  

No início deste capítulo busquei compreender de que maneira foi constituída a 

cadeia de comando do Ensina!Brasil. A rede global Teach For All anuncia que as 

organizações locais são independentes, munidas de autonomia e com lideranças próprias. 

Minha experiência como um egresso do programa, como um recrutado da primeira 

geração, tornava esta questão ainda mais complexa. Eu passei quase dois anos sob uma 

hierarquia de trabalho cujo topo, o lugar mais alto nessa estrutura decisória, era ocupado 

por uma diretora executiva, a grande porta voz do programa. Eu tinha certa noção, que 

foi se tornando uma forte convicção, de que existiam outros personagens relevantes 

envolvidos nas decisões e posicionamentos dessa equipe. A parte oculta daquele 

organograma, entretanto, eu só consegui esboçar mais de uma década depois, como fruto 

desta tese. 

Por um lado, a gestão central da rede TFAll exige fidelidade aos seus valores e 

princípios mais caros, tem domínio sobre o material e método aplicado e controla os mais 

caros dos ativos desse movimento reformador, principalmente para uma ONG novata: a 

história quase mítica de nascimento do modelo, as credenciais de sucesso construídas ao 

longo de décadas e a narrativa das boas práticas internacionalmente testadas. A partir 

destes recursos simbólicos a rede também lega uma série de parceiros e potencias 

investidores. Foi interessante notar, contudo, como um dos grandes empresários 

nacionais, um já conhecido investidor em programas de formação de lideranças se une 

aquela empreitada. Era alguém não só com convergência ideológica mais ampla, mas que 

em alguma medida já promovia a ideia do desenvolvimento de líderes corporativos 
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nacionais através de iniciativas próprias (como a Fundação Estudar). Jorge Paulo Lemann 

se torna o principal apoiador financeiro do Ensina!, com conexão direta com todas as 

associadas fundadoras, uma dais quais sua própria filha. Chamei atenção para a estreita 

convergência entre o nascimento da iniciativa e a criação de um fundo de capital de risco 

exclusivo para educação, criado por uma das associadas do programa em parceira com 

Lemann. Encontrei sinais de que a mesma síntese criativa neoliberal que busca pacificar 

demandas antagônicas, ou unir polos divergentes num mesmo discurso, era modulada 

tanto pelo Ensina!Brasil, uma associação privada sem fins lucrativos, quanto pelo Gera 

Venture Capital, um exemplar puro do mercado de capitais. 

A prática política desenvolvida pelo Ensina!Brasil, como que transitando pelo 

“melhor dos dois mundos”, implicava num exercício complexo de ser uma organização 

sensível socialmente, preservando um discurso de cuidado e priorização total aos alunos 

e, ao mesmo tempo, exercer sua vocação corporativa, voltada as metas, resultados e 

responsabilização. Diante de um órgão de controle, precisou, junto com a prefeitura, 

acionar toda sua capacidade retórica, para convencer o TCM-RJ de que não era apenas 

uma ONG que acabara de ser criada, sem qualquer experiência pregressa e sem expressão 

no campo educacional. Como procurei demonstrar, a reivindicação era de que um braço 

de uma aclamada rede internacional, com mais de vinte anos de história, era quem 

chegava as escolas do Rio de Janeiro. Tratava-se de uma organização satélite que possuía 

o direito exclusivo sobre aquele modelo, ninguém mais poderia utilizá-lo no país. Ao 

mesmo tempo o discurso público girava em torno de noção de que aquelas boas práticas 

e todo aquele conhecimento precisavam urgentemente serem disseminados: novamente a 

união ambígua de dois princípios, o exclusivo, mas para todos.  

A abordagem que pretendida construir um modelo para todos, desde que sob o 

controle estratégico da rede, coincidia com as premissas de Chubb e Moe (1990), 

abordadas no capítulo 3. O problema central dos sistemas públicos de educação se 

relacionaria justamente aos institutos de controle democrático, imersos na burocracia, em 

visões diversas e plurais, dificilmente administradas, com uma autonomia limitada por 

barreiras regulatórias. A transferência do processo educativo para outro tipo de regulação, 

a das forças de mercado, proporcionaria uma customização e controle mais preciso das 

demandas dos alunos. Grande parte das garantias ou prerrogativas para que o modelo do 

Ensina! funcionasse passava por estes princípios. Não à toa se pleiteava mais 

flexibilização para a certificação de professores, menor influência dos sindicatos e acesso 
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ao fundo público, para gerenciá-lo sob critérios corporativos e privados. Ainda que de 

forma escamoteada, a ideia da escola pública enquanto instituição democrática estava 

sendo fortemente contestada. 

O que a vasta documentação da diligência do TCM-RJ pôde explicitar foi 

justamente o choque entre estas duas lógicas. Por um lado, o órgão fiscalizador requeria 

as provas de que o convênio fora firmado sob processos democráticos, transparentes e 

isonômicos, que tivessem garantido uma concorrência justa, via processo seletivo, para a 

escolha de uma organização com comprovada experiência e capacidade técnica. Por outro 

lado, a Secretaria Municipal daquele período, mergulhada no gerencialismo, e tendo 

tomado decisões típicas da lógica privada, se via instada a ter que neutralizar as lacunas 

deixadas por tais práticas e decisões. Este capítulo demonstrou que a parceria entre SME-

RJ e Ensina! esgarçou as linhas entre o público e o privado, ocasionando situações 

altamente questionáveis sob o ponto de vista ético-político, como se evidenciou logo nos 

processos de articulação iniciais para a chegada do programa, liderado por uma gestora 

da secretaria, que em seguida se tornou sua associada fundadora. 

A força e o respaldo inicial impressionantes obtidos pela ONG, que a fez surgir 

em matérias nos principais jornais e revistas do país, garantiu a abertura para sua entrada 

em uma das maiores rede públicas de educação do país. Mas, em certa altura, a iniciativa 

local começou a construir sua própria série de evidências, um conjunto de elementos que 

comprovariam a relevância de seu método e a qualidade de seus serviços. A análise 

criteriosa destes dados revelou uma profunda incompatibilidade com a retórica da rede, 

baseada no rigor acadêmico, no compromisso com os números e com os resultados. Como 

foi possível notar, a sistematização de uma série de médias em avaliações, supostos 

resultados de sucesso, não foram sustentados por uma metodologia confiável que 

garantisse a mínima credibilidade àquelas informações. Ao mesmo tempo, o contexto de 

produção daqueles resultados não favoreceu a isenção e transparência mínimas exigidas 

de um serviço público. Além disto, ainda houve espaço para reforçar as credenciais da 

rede, evocando pesquisas de parceiros internacionais. Neste caso o que se viu, é preciso 

ser dito, foi um exercício puro de manipulação das conclusões de muitas destas pesquisas.  

As evidências do Ensina!, ainda que se desconsiderassem as flagrantes lacunas 

metodológicas e as quebras de neutralidade, tomadas em si, estavam longe de 

apresentarem resultados excepcionais. Elas não correspondiam minimamente ao 

investimento dispensado e a excepcionalidade propalada de seus agentes. A narrativa 
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grandiloquente sobre a mudança da educação na cidade do Rio de Janeiro encontrou uma 

dura realidade, que impossibilitou ao programa cumprir tarefas básicas dentro de seu 

escopo de atuação - como a continuidade do trabalho nas escolas, a própria formação de 

turmas de reforço e a constância de alunos nestas aulas. Estes problemas já eram 

conhecidos ao fim de 2011, quando se formalizou o convênio com a prefeitura e se previu 

transferir quase três milhões de reais para a ONG iniciante. O plano de trabalho e seus 

anexos, documento oficial registrado junto ao convênio, se constitui de fato numa grande 

evidência, diferente daquela originalmente elaborada. Os registros da presença da rede 

TFAll na prefeitura do Rio de Janeiro deixam um rastro indelével de um programa que 

não só não cumpriu com seus objetivos, mas fez dos números deste não cumprimento um 

instrumento de legitimação, fictício, de sua boa prática.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma das recordações mais vívidas em minha memória sobre a experiência de 

ensina é de junho de 2012, cerca de um mês antes de eu deixar a organização, quando 

faltava apenas um semestre para o término daquele ciclo – que significou o próprio 

encerramento do programa. Fui convidado para uma conversa por um dos diretores, o 

mesmo que havia feito minha entrevista final de ingresso no programa. Fora ele também 

que havia me ligado dando a boa notícia de que eu tinha sido selecionado, em fins de 

2010. O contraste entre aqueles dois momentos era tamanho. Em nossos primeiros 

encontros havia um misto de empolgação e confiança de que estaríamos iniciando uma 

trajetória de transformação na educação do Rio de Janeiro. Havia uma admiração 

recíproca entre recrutados e recrutadores. Por um lado, a direção, segura em suas próprias 

escolhas, imaginava estar em mãos com o que havia de melhor na cidade, com os 

potenciais líderes do futuro. Do nosso lado, nossos chefes eram pessoas com um discurso 

sempre positivo, centrado na mudança, o tempo inteiro focando suas preocupações com 

os alunos, em ampliar suas oportunidades educacionais. 

 Porém, o contexto daquele segundo encontro era completamente diferente. 

Internamente já tínhamos recebido a informação de que a renovação do convênio com a 

prefeitura era muito improvável. O Ensina! lutava contra a iminência da descontinuidade 

tentando estabelecer novas parcerias e ao mesmo tempo enfrentava uma insatisfação 

generalizada dos ensinas, fruto de múltiplas causalidades. Muitos estavam frustrados com 

a metodologia, desenho e mensagem do programa. Outros tantos perderam a crença na 

capacidade de organização e gestão da direção. Havia uma apreensão quanto ao futuro, 

com a proximidade do fim daquele contrato temporário de dois anos. A expectativa que 

a ONG tivesse força institucional para intermediar novas oportunidades e 

encaminhamentos profissionais, uma promessa constantemente difundida, não parecia ser 

verossímil. Não havia clareza quanto ao destino do projeto e a realidade do presente nas 

escolas estava longe de ser tranquila. Muitos já tinham abandonado qualquer identificação 

institucional e faziam um cálculo mais pragmático sobre sua subsistência, manteriam seu 

vínculo com o Ensina! até o fim, garantindo seguro-desemprego e acesso as contribuições 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

 Aquela conversa com o diretor foi, em grande medida, um pedido de ajuda. 

Encontrei alguém em grande medida devastado com aquela experiência profissional, 
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carregando um pouco do peso do fracasso daquele desmoronamento. Não posso avaliar, 

sendo sincero, se algum recurso que me fizesse gerar empatia por aquela situação foi 

acionado intencionalmente, mas de fato saí daquele encontro sensibilizado. O relato era 

de uma pessoa destroçada, utilizando remédios para dormir por conta daquela dinâmica 

de trabalho, frustrado com muitos daqueles profissionais que ele mesmo contratara. No 

encontro, obviamente, me poupou das reclamações, enalteceu minha maturidade, 

valorizou meu compromisso profissional, mesmo diante das críticas agudas que eu vinha 

estabelecendo.  

Mas o que ele buscava mais objetivamente com aquele convite? Que minhas 

críticas públicas nas rodas de discussão diminuíssem. Que eu procurasse a direção diante 

de alguma discordância antes influenciar o restante do grupo. O ambiente relativamente 

livre, é preciso reconhecer, para que manifestássemos nossas opiniões nas sessões 

formativas de fato alimentou visões alternativas ao modelo que vinha sendo trazido pela 

organização. Muitos de nós, durante aquela própria trajetória de treinamento, fomos 

trazendo nossas experiências e conhecimentos, inclusive teóricos e políticos, para a mesa 

de discussão. Embora a maioria não fosse oriunda do campo educacional e de seus debates 

específicos, parte do grupo tinha uma formação crítica que dirigiu à contestação de muitos 

dos pressupostos trazidos. 

Ainda que eu tenha me esforçado para atender aquele pedido – não queria ninguém 

em sofrimento por minha causa – a sugestão de levar as discordâncias para a direção 

seriam inócuas. Diferente de certa fração do grupo, meus questionamentos não se 

encerravam em aspectos procedimentais e organizativos. Eu tinha chegado ao ponto de 

compreensão de que não havia possibilidade de melhorar uma organização cujas 

premissas e princípios eu já discordava, desde o ponto de partida. Se tratava de uma crítica 

sistêmica àquele modelo, construída a medida que eu me situava sobre aquela rede global, 

aplicava sua proposta, observava, mesmo sem tantas informações, seus passos nos 

bastidores para influenciar as políticas, e, projetava na minha mente os possíveis efeitos 

daquela proposta para a educação pública brasileira.   

Essas minhas considerações, de mais de uma década atrás, não podem ser 

creditadas unicamente aquela experiência. Nenhum dos ensinas era uma tábula rasa a 

partir do qual a organização buscava introjetar seus valores. Entretanto, o confronto das 

teses do Ensina! com a realidade cotidiana das escolas tornava mais límpido pra mim que 

“o caminho que há entre esforço na sala de aula e mais oportunidades na vida” (ANEXO 
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F, p. 322), relação que a organização buscava estabelecer, não era uma medida justa nem 

tampouco válida. O tipo de esforço que se esperava, tanto de alunos oriundos da base da 

pirâmide social quanto do professorado responsabilizado por seu rendimento acadêmico, 

não guardava nenhuma isonomia com o tipo de dedicação que seria necessário aos 

oriundos das frações privilegiadas da sociedade. Pelo contrário, redes de contato e de 

apoio poderiam facilmente levar um estudante deste segundo perfil, sem tanto esforço, 

rumo aos seus anseios e objetivos de vida. A ideia de que “unfortunately, life is not easy” 

(KOOP, 2003, p. 171), justificativa para requerer das próprias vítimas da injustiça social 

um esforço “sem desculpas” rumo a realização acadêmica, nunca fez sentido pra mim. 

Ao aderir aquela mensagem e transmiti-la para aquelas populações de Santíssimo e Santa 

Cruz eu estaria consentindo com a ideia de individualização da baixa performance, 

deslocando para “dentro do corpo dos alunos” (ASHLEE ANDERSON, 2013b, p. 32) 

tanto a causa quanto a resolução das desigualdades. 

 O Ensina!Brasil chamou a minha atenção, e de tantos outros, por se apresentar 

como uma iniciativa preocupada com melhores e mais justas oportunidades para alunos 

das escolas de mais baixo desempenho da cidade. Era uma iniciativa em construção, 

diziam seus diretores, enquanto nos chamavam para auxiliar no seu desenvolvimento. As 

próprias expectativas de cada integrante, seja ensina ou chefia, iam se misturando naquele 

processo, apontando para um futuro promissor. Entretanto, ninguém daquela equipe havia 

estressado aquele modelo, refletido tão profundamente em seus efeitos, ouvido vozes 

dissonantes. A própria composição daquele grupo, de personagens externos as discussões 

educacionais, trazia um descompasso fundamental, fazendo do programa um reprodutor 

de práticas e princípios autorreferentes. As respostas aos inúmeros problemas a serem 

enfrentados vinham do receituário da própria rede, mesmo diante da alegada e relativa 

autonomia: problemas universais, soluções comuns. 

  Chego ao fim desta tese com a convicção de que o modelo encampado pelo 

Ensina!Brasil era a exata negação da possibilidade de construção de um movimento 

orgânico, de desenvolvimento coletivo e de respostas localmente situadas. O convite para 

participar da chegada e constituição de uma organização transformadora, ainda que fosse 

baseado em crenças genuínas, possuía vícios de origem. A teoria da transformação que 

haviam admitido, junto com todas as características de contestação do trabalho das 

escolas públicas, a aparente inovação trazida para o campo educacional, eram 

instrumentos de conservação da ordem social. Neste trabalho espero ter conseguido 
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demonstrar que a captura da ideia de mudança abraçada pela rede TFAll nasceu de uma 

síntese neoliberalizante que maquia, mas não esconde, sua vocação para produzir e 

reproduzir a razão de mercado como balizadora das atividades meio e dos próprios fins 

educacionais. O Ensina!, como produto e produtor da neoliberalização, procurei 

demonstrar ao longo do trabalho, absorveu em seu desenho elementos dinâmicos, 

inscritos culturalmente no nascedouro estadunidense, mas manejado para viajar 

globalmente, como uma solução para diferentes contextos. 

 Contudo, observei o limite desta conciliação, as contradições desta forma de 

sublimar os elementos estruturantes da desigualdade. A organização assumiu o mandato 

do TFA de encarar a injustiça através da individualização e esforço pessoal, apresentando 

uma solução reificante, no qual os salvadores, suas lideranças brilhantes, põem a 

disposição de populações pobres seu talento, também inscrito em seus corpos (e peles - 

majoritariamente brancas). A contestação aos professores e o desprezo aos pedagogos, 

como sujeitos que não são “academicamente mais promissores” ou incapazes de “exercer 

liderança excepcional” (PETRY, 2013, p. 22), eloquentemente anunciado pela liderança 

máxima da rede, sinalizam que o elitismo, privilégio de classe e mesmo racismo endêmico 

inerente ao modelo, longe de se tornarem uma solução para a desigualdade, são 

apaziguadores sociais de seus efeitos, proporcionando um horizonte utópico de 

transformação: “um dia todas as crianças…”. Essa exclusão do pedagogo, quis evidenciar 

pelas correlações demográficas, raciais e de classe, é a exclusão do próprio aluno alvo da 

rede TFAll, uma rejeição notável do mundo popular pelo fetiche da seletividade.  

 Ao ler os dois mandatos da organização como fronteiras de desbravamento, no 

sentido de dimensões civilizatórias a serem atingidas pela rede, defendi a unicidade destas 

duas frentes de atuação para compreender o potencial deste projeto. As salas de aulas e 

os objetivos de curto prazo, de elevação do rendimento acadêmico, juntamente com a 

exploração exaustiva de histórias de vida, são alimento para o componente de longo 

prazo, de transformação sistêmica e da busca por reformas estruturais rumo a 

flexibilização e mercantilização da educação. Do ponto de vista do esforço teórico-

analítico aqui empreendido, uma abordagem compreensiva destas fronteiras contribui 

para iluminar um aspecto importante pleiteado neste estudo: da importância de delimitar 

o neoliberalismo enquanto ideia ou projeto utópico e o neoliberalismo realmente 

existente. Estes dois neoliberalismos estão, por óbvio, dialeticamente imbricados, mas é 
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recorrente se tomar o primeiro - puro, encadeado e reificado - e negligenciar o segundo, 

que é naturalmente misturado e pervasivo.  

O neoliberalismo verdadeiramente existente do Ensina!Brasil e de sua rede é 

baseado numa arquitetura de autoproteção, que faz promessas grandiosas de mudança já 

para o agora, difundindo a razão de mercado para dentro do ambiente de ensino-

aprendizagem e alimentando o sistema educacional com um professor de novo tipo. O 

caráter protetivo se configura pela imunidade relativa que possui diante das possíveis 

sansões e constrangimentos, oriundos de suas irrealizações. Este escudo é proporcionado 

precisamente pela dimensão utópica fundida a noção da segunda fronteira: de que os 

líderes transformadores um dia serão tantos e em lugares estratégicos que protagonizarão 

a mudança sistêmica - já que só a incisão de curto alcance nas salas de aula, sozinha, não 

seria capaz de possibilitar.  

Junto a isto, o neoliberalismo da realidade concreta da organização ainda possui 

outro mecanismo de proteção, que chamei de reordenadores da prática. A premissa do 

trabalho incansável e obstinado em direção aos objetivos serve exatamente como um 

mecanismo de suavização dos problemas estruturais e de desenho do modelo. Assim, não 

responder a algum objetivo estabelecido nunca será admitido como uma falha 

organizativa, mas sim um problema de execução de um dos agentes envolvidos. Não é à 

toa que o método Teaching as Leadership utiliza tipos ideais de professores segundo uma 

escala de êxito e de comportamento. Os professores excelentes, que guardam todas 

aquelas características e respostas esperadas em determinada situação, jamais serão 

encontrados de fato na realidade concreta, ou se assim forem reconhecidos, novamente 

ganharão a distinção de serem especiais, exceções, uma raridade a ser cultiva e adornada. 

Novamente evidenciarão a irrealização a curto prazo da promessa de diminuição da 

desigualdade, já que se torna impossível massificar a exclusividade, brilhantismo e 

talento acima da média – com o risco de anular sua própria definição.  

A mobilidade deste protótipo neoliberal e sua disseminação policêntrica, que 

circula e se fortalece a partir desta trajetória, não pode ser confundida com a diminuição 

do poder de influência do país que foi, por sua pujança e hegemonia econômica e política, 

o celeiro de desenvolvimento de variadas experiências de políticas tecnocráticas. Sem 

dúvida que grande parte da credibilidade do programa e de seu poder de disseminação diz 

respeito ao seu país de origem e da força de seus validadores, lideranças do capitalismo 

global. Destaquei que, uma parte de nossa elite nacional, que cultiva admiração por tais 
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iniciativas, que estudara em instituições educativas desse país e reconhecia as ações do 

TFA, foi justamente quem construiu as pontes para a expansão do modelo por aqui. 

Neste encurtamento do ciclo político, onde pacotes de soluções são desenhados 

desde a origem para servirem de resposta transculturais a certo problema considerado 

universal, a velocidade com que ocorre a expansão do modelo é espetacular. Esta rapidez 

vence distâncias antes inimagináveis, na perspectiva de um espaço comprimido, cujas 

barreiras geográficas, culturais, de fusos e de escalas são vencidas por um fluxo 

permanente de trocas (JESSOP, 2000). A criação de uma organização local não orgânica, 

criada formalmente apenas para recepcionar uma metodologia desenvolvida em outro 

país, cuja direção é treinada e acompanhada por um consultor estrangeiro, é a consagração 

deste processo. Nada na experiência prévia do Ensina! apontava para um nascimento 

elaborado a partir de respostas locais. A agilidade com que emergiu da completa 

inexistência para a administração de um convênio milionário com uma das principais 

prefeituras do Brasil dá o tom dos atalhos possibilitados por este ciclo curto viabilizado 

pela globalização neoliberal. Entretanto, mesmo como solução genérica, já nesta 

trajetória de implementação, uma série de adaptações são manejadas para possibilitar a 

sobrevida deste projeto internacional, abrindo caminho, inclusive, para as contingências 

e imprevisibilidades. 

No Rio de Janeiro de 2010 por exemplo, a ideia de fronteira, a noção civilizatória 

incorporada pela rede a partir da cultura dos EUA e do nascimento do TFA, ganhou, do 

meu ponto de vista, a vinculação a um processo interno por que vinha passando o estado 

fluminense, a política de pacificação e o advento das UPPs. A noção de que o Estado 

assumia o controle territorial destas áreas até então dominadas pela violência conflagrada 

fazia emergir um consenso em torno da educação como o braço social e transformativo 

desta ocupação militar. A ideia de que se não existisse “educação, daqui a pouco nós 

vamos ter que colocar outras unidades pacificadoras” (PEDROSO, 2010b) era uma das 

bases a partir do qual se justificava uma mobilização especifica da sociedade nestas 

regiões. O programa Escolas do Amanhã, no qual foi alocado o Ensina!, materializava 

esta demanda. E, nada tão simbólico quanto jovens formados em direito e engenharia, em 

universidades de prestígio, dando aulas em regiões recém-pacificadas. 

O esforço para uma adaptação discursiva do modelo, portanto, buscou se vincular 

à dinâmica de desenvolvimento do Rio de Janeiro, ao contexto da pacificação e a 

organização dos mega eventos esportivos que seriam sediados na cidade. O plano de 
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trabalho da organização apresentava os ensinas e os alunos a serem assistidos como a 

projeção de um novo tempo, os líderes de um futuro em que o município restauraria o 

protagonismo de outrora, remetendo, eu interpreto, aos tempos áureos em que fora capital 

federal. Era um projeto educativo que ultrapassaria as salas de aula e legaria quadros 

dirigentes, formados na cultura de “esforços e resultados”, gerando uma reação em cadeia, 

efeitos “irreversíveis para a cidade do Rio” (ANEXO F, p. 320).  

A releitura nacional dos melhores e mais brilhantes também precisou de certa 

acomodação. A correspondente local das mais aclamadas universidades particulares dos 

EUA, especialmente aquelas da Ivy League, precisou ser admitida como sendo as 

instituições públicas. Destaquei que 60% dos selecionados eram oriundos de IES 

públicas, metade egressos apenas de três universidades do Rio de Janeiro - UFRJ, UFF e 

UERJ (Quadro 1). Uma organização filiada à um movimento vocacionado a questionar a 

coisa pública não se furtou a absorver os consensos locais, que reconheciam o ensino 

público superior como a vanguarda da formação de quadros profissionais. 

Mas, de fato, a maior guinada, jamais experimentada por nenhum integrante da 

rede até aquele momento, foi a solução de transformar os representantes da organização 

em agentes de reforço escolar, ao invés de professores regentes. Esta concessão tinha o 

poder de esvaziar o núcleo daquele movimento contestador, caso assim se acomodasse. 

Como demonstrei ao longo do trabalho, nunca foi intenção da rede abandonar seu modelo 

original. A entrada nesta condição foi uma contingência, encarada como um recuo 

estratégico, uma forma de iniciar o trabalho e construir pontes. Havia uma convicção de 

que, mesmo neste desenho modificado, a organização demonstraria seus resultados. Em 

tese, uma ONG de reforço escolar - dada a distância de suas atribuições comparada ao 

exercício pleno do magistério por um professor efetivo – não possuiria grandes interesses 

nem mesmo ferramental para estabelecer relações de comparação. Nada tão diferente do 

encontrado no Ensina!Brasil, uma ONG local que herdou o ethos contestador do trabalho 

docente, cujos princípios e valores eram balizados pela ideia de substituir aqueles 

profissionais tradicionais por um novo perfil.  

Portanto, o Ensina! nunca foi, em essência, um programa de reforço escolar. Era 

uma iniciativa de formação alternativa de professores, que, sem uma porta de entrada 

legal para fazer seus representantes assumirem plenamente as salas de aulas, 

estrategicamente os enviava ao contraturno escolar. Esta gênese e estruturação mais 

elementar da rede, seu peso ideacional e ideológico, e seus códigos inscritos 
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institucionalmente, afetavam definitivamente na dinâmica de trabalho, conduzindo 

naturalizadamente a uma crítica ao trabalho docente.  

Esta crítica, contudo, não significou um ataque ostensivo aos professores no 

debate público. Pelo contrário, a narrativa oficial da ONG buscava uma posição de 

conciliação, trazendo o serviço dos ensinas como complementar ao dos docentes e 

prevendo uma relação de parceria entre estes dois atores. A ideia dos titulares das salas 

de aula como padrinhos dos ensinas era muito mais uma sinalização política de que não 

haveria uma quebra nas hierarquias das escolas, mas de fato nunca foi previsto e nem 

registrado no modelo alguma orientação ou rubrica que tratasse do assunto. O que é 

possível perceber é que, como agentes de reforço escolar, a codependência dos 

professores estava necessariamente estabelecida. O Ensina! perseguia resultados 

acadêmicos e trabalhar de forma independente tornaria a elevação das notas muito menos 

provável. A experiência demonstrou que o programa esteve distante de uma articulação 

conjunta e de um trabalho alinhado com os docentes.  

À medida que aprofundava a análise pude notar uma inflexão importante da 

organização e de sua rede de suporte como um todo. Os inúmeros reveses do programa, 

a infrequência dos alunos, as turmas de contraturno esvaziadas, os resultados fracos (e 

nunca admitidos oficialmente), as descontinuidades em muitas escolas, seja por 

problemas estruturais seja pelo baixo engajamento da direção, levaram o Ensina! do 

entusiasmo à frustração: eles não mudariam a educação do Rio de Janeiro, como haviam 

anunciado. O problema, como venho apontando, foi respondido a partir dos escudos de 

proteção institucionais. Demonstrei que a narrativa posterior da rede buscou eclipsar os 

inúmeros fracassos e promessas não cumpridas a partir do argumento da impossibilidade 

de aplicação do desenho original: “esse não é nosso modelo”, defendeu Koop (PETRY, 

2013, p. 22). O insucesso não pertence à rede TFAll, é uma limitação do Estado, do 

município do Rio de Janeiro que não pode dar as condições mínimas para que uma 

proposta inovadora pudesse se desenvolver. Destaquei que, de maneira mais profunda, se 

tratava de uma crítica aos institutos de controle democrático, como em Chubb e Moe 

(1990). Mesmo com o apoio da gestão central, esta visão aponta para a burocracia, para 

a falta de flexibilização, para a pressão dos sindicatos e para as restrições e 

constrangimentos ao trabalho sem limites, como os verdadeiros responsáveis por frear a 

mudança. No caminho que o Ensina! ensaiava, o problema da desigualdade e da questão 

docente, no limite, era uma crítica generalizada ao sistema público. Mais do que uma 
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crítica política ou jurídica: uma verdadeira “crítica mercantil” (FOUCAULT, 2008, p. 

339). 

Estudar o nascimento do Ensina!Brasil possibilitou ver em ação algumas das 

engrenagens de suporte deste experimento regulatório. Seu sistema inerente de proteção 

é articulado a uma constelação de apoiadores também imergidos na relação produto/ 

produção da neoliberalização. O Rio de Janeiro fomentava uma massa crítica de 

defensores da reforma educacional, já organicamente articulados e com braços e 

influência no poder público municipal. A avaliação estratégica de que a gestão de 

Eduardo Paes e Cláudia Costin se configurava numa janela para a chegada do programa, 

colocou em curso as articulações para a sua chegada.  

 O papel da SME-RJ neste esforço foi decisivo. Como procurei destacar, houve um 

esgarçamento das linhas de demarcação entre o público e o privado. As fronteiras éticas 

também foram ultrapassadas, na medida em que agentes públicos articularam a chegada 

de uma organização no qual imediatamente depois seriam seus representantes legais. 

Ainda mais grave, na sequência, um convênio envolvendo transferência de recursos 

públicos favoreceria tal organização, sem que houvesse processo seletivo ou qualquer 

critério competitivo. O instituto da dispensa de licitação e da defesa da não concorrência, 

impossibilitando justamente a competição, uma negação de elementos do credo ideal da 

ONG, são manejados em função da própria expansão da disciplina de mercado. Tenho 

argumentado que isso não descaracteriza ou enfraquece a neoliberalização, posto integrar 

seu ethos constitutivo. Na experiência carioca tal processo foi engendrado em 

coacoplamento a estrutura legal-burocrática da Prefeitura.  

Uma das dimensões mais proeminentes deste processo de neoliberalização do 

campo educacional, chego à conclusão, diz respeito a já citada “reforma cultural orientada 

para promover uma redefinição dos significados e sentidos atribuídos à atividade 

educacional” (GENTILI, 1998a, p. 9). Como em experiências correlatas já identificadas 

em território nacional, como as lideranças empresarias reunidas em torno do organismo 

Todos pela Educação (Martins, 2009, p.22) a perspectiva de participação da sociedade na 

educação e as ideias de voluntariado são meios pelo qual se difundem “referências 

simbólicas e materiais para consolidar um padrão de sociabilidade”. O inegável caráter 

estratégico da educação e do professorado, sua estreita ligação com a produção social da 

força de trabalho e formação das massas trabalhadoras (HILL, 2003) explicam, em parte, 

o interesse do empresariado em assumir mais diretamente os processos de recrutamento, 
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seleção e formação de professores - exatamente o que ocorre no caso TFA/Ensina!, um 

representante direto destes princípios e valores. Demonstrei que este interesse foi 

explícito, verbalizado pela própria diretora da ONG: “O que este programa traz, na 

verdade, é reduzir o investimento das empresas na formação de seus profissionais”. Ao 

intervir nas escolas e investir em professores líderes, cunhados em seus valores, o 

empresariado reduzia consideravelmente seus custos com formação, levando desde cedo 

para as escolas, disposições, atitudes e comportamentos convergentes com seus 

interesses, já que “tudo que uma empresa espera é ter dentro do seu grupo de 

colaboradores empreendedores corporativos, lideranças, estrategistas, criativos, e na 

verdade isto leva anos para você construir dentro do universo corporativo” (PEDROSO, 

2010a) 

Por outro lado, o apadrinhamento de um dos grandes bilionários brasileiros, que 

marcou seu sobrenome na organização, revelou não só a sinergia entre os valores da ONG 

e os ideias de educação pensados pelo empresariado. Aquela vinculação, procurei 

evidenciar, não esteve relacionada apenas a dimensão ideacional, a da identificação com 

certos valores defendidas pelo mundo corporativo que deveriam ordenar a prática das 

escolas públicas, aumentando sua eficiência e gerando uma mão de obra mais qualificada. 

Defendo, a partir do entrecruzamento de iniciativas lideradas pelos seus associados 

fundadores, sob o suporte econômico dos Lemann, que a movimentação de chegada do 

Ensina! vincula-se, de igual modo, a uma guinada, ou um ataque mais incisivo, ao fundo 

público da educação básica. Tal movimentação, consubstanciada na entrada de um ator 

econômico brasileiro no investimento de alto risco no segmento educacional, une em duas 

mãos diferentes, uma de característica mais associada ao do trabalho voluntário e não 

lucrativo, e a outra especulativa e lucrativa, sob o mesmo corpus. É a tentativa de uma 

conciliação criativa do lucro com o impacto social, ou nos termos que venho apontado ao 

longo do trabalho: fazer o bem e “se dar bem” (LABAREE, 2010). Esta ambivalência 

esteve o tempo inteiro presenta nos discursos e na prática política do Ensina!Brasil: “O 

tempo inteiro a gente fala: gente, é o melhor dos dois mundos, né? (GLOBO NEWS, 

2011). 

 Investigando como a chegada do Ensina! foi recepcionada pela grande mídia, 

notei que, além do entusiasmo e papel propagandístico por trás da maioria daquelas 

inserções, houve a reprodução de uma mesma imagem idealizada dos agentes recrutados, 

uma releitura do brilhantismo disseminado via imprensa estadunidense nas primeiras 
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turmas do Teach For America. Esta recorrência, enaltecia a ideia de um serviço de doação 

feito por personagens alheios aquele mundo desfavorecido, que não precisavam estar nas 

escolas da periferia. O fato de um programa capturar estes talentos e introduzi-los na 

educação passou a ser considerado um sucesso per si do modelo. Neste sentido, o 

professor proposto pelo Ensina! é dotado de um atributo intrínseco, um qualificador de 

sua própria existência, que o torna mais nobre, valioso, altruísta, e também mais 

inteligente, audaz, de “um raciocínio assim impressionante” (GLOBO NEWS, 2011). Tal 

diferenciação já havia sido registrada na experiência do TFA nos EUA (MAIER, 2012). 

 Ao me debruçar sobre a produção de evidências do Ensina!Brasil, fonte de 

sustentação de seu trabalho, que se baseava na ideia da construção de políticas públicas 

orientadas por resultados, eu encontrei problemas de vários tipos. Um deles se relacionava 

às questões de isenção e transparência. Por vezes observou-se uma constrangedora 

situação em que a entidade demandada, que necessitava prestar contas, seria a própria 

criadora, receptora e sistematizadora destes resultados. Encontrei também importantes 

lacunas metodológicas que inviabilizavam qualquer tipo de conclusão sobre o rendimento 

dos alunos acompanhados, visto não terem seguido os mais elementares protocolos de 

controle de variáveis. Além disto, num exercício hipotético de tomar como razoáveis os 

caminhos de elaboração daqueles indicadores, e considerá-los em seus valores de face, 

ainda assim foram identificadas discrepâncias eminentes. Afinal, como o Ensina! 

explicaria que em duas situações, após o apoio extra de seus agentes, as médias dos alunos 

acompanhados havia sido inferior aos da turma sem acompanhamento?  

Na verdade, o que pode ser observado foi o uso não criterioso dos números e das 

aparentes evidências para sintetizar uma palavra de ordem: as coisas melhoravam a partir 

dos ensinas. Esta era uma crença tão anterior aos resultados, inscrita no próprio desenho 

organizacional e observada na aclamação midiática recebida que fazia parecer que, 

qualquer número ou valor que surgisse apontaria para o sucesso. A apresentação de 

pesquisas de integrantes da rede talvez tenha sido o momento mais explícito e deliberado 

de alteração cabal do sentido apontado. Como foi possível demonstrar, a reinterpretação 

daqueles achados foi um exercício puro de ficção, com o intuído de legitimar a ação da 

ONG nacional evocando feitos de sua rede mundo afora.  

Eu sugeri que parte do desleixo e falta de rigor com esse processo de apresentação 

das evidências, que mesmo mantendo seu estatuto ficcional, poderia ter sido melhor 

elaborado, tinha a ver com os respaldos que até aquele momento a organização vinha 
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recebendo. A SME-RJ não demandava previamente aqueles resultados, embora esperasse 

os efeitos daquele investimento em breve. Havia grande confiança nas credenciais da 

rede. Também é possível concluir que não havia, e até agora não há, mesmo diante da 

nova versão do programa, uma mobilização ativa e focada em contestar o trabalho do 

Ensina!Brasil. As oposições que enfrentaram, de sindicatos e do professorado, não 

ultrapassaram um enfrentamento mais direto e espontâneo no dia a dia das escolas. O 

programa tem experimentado um cenário relativamente estável para o desenvolvimento 

dos seus pressupostos, operando sempre nas brechas, testando possibilidades e caminhos 

de expansão. 

Eu ainda diria, por fim, que parte da fraqueza das evidências do programa e do 

relativo baixo investimento neste exercício de autoafirmação, liga-se a uma das 

características destes processos neoliberalizantes que defendi ao longo do trabalho, do 

seu caráter fortuito e imprevisível, que depende do caminho que vai trilhando, dos 

contextos de recepção encontrados e da própria dinâmica local. O Ensina!Brasil da 

realidade concreta em seus dois anos de implementação nas escolas municipais teve uma 

rodagem turbulenta. A ausência completa de organicidade com aquela pauta, já que fora 

criado apenas para reproduzir uma metodologia empacotada, exigiu enorme esforço de 

adaptação, gestão institucional, incorporação de materiais formativos e mesmo 

compreensão do próprio sentido daquela empreitada. Os reveses enfrentados, muitos dos 

quais jamais previstos e dimensionados, enfraqueceram qualquer iniciativa mais 

sofisticada de elaboração de evidências: era uma ONG que, ao fim do dia, apenas lutava 

para sobreviver por mais um ciclo.  

 Ao iniciar esta tese eu apontei que o atual Ensina Brasil busca se associar à 

transparência e boa gestão, como uma organização não governamental séria, de 

reconhecida idoneidade. Este caminho parece acintoso diante de seu histórico de 

constituição, como uma iniciativa emergida a partir de relações questionáveis com o 

poder público, de promessas não cumpridas, e que gritantemente esconde seu passado. 

Não me parece que estas ações de autoproteção, que escondem aspectos fundamentais de 

sua atuação, sejam uma inovação nacional. Existe uma herança institucional, de um 

modelo privatista, que tem enormes dificuldades em conciliar suas ações estratégicas – 

que envolvem inclusive ocultar, omitir, atrasar informações e blindar determinados 

temas. O TFA produziu uma agenda opaca (JACKSON, 2010) que quer intervir na 

política educacional e ao mesmo tempo não se posicionar abertamente na política, 
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preferindo os bastidores. O Ensina vai seguindo este mesmo caminho. Para conferir esta 

impressão, apresenta o seu estatuto como associação civil de direito privado. Porém, 

oculta o nome de seus associados fundadores. Salvo uma consulta (paga) e improvável 

ao cartório de registro civil de pessoas jurídicas não será possível chegar ao nome destes 

indivíduos. Ainda como validador destes princípios de transparência anuncia possuir o 

“selo doar de gestão e transparência” concedido por uma outra ONG especializada no 

assunto, conhecida como Instituto Doar. O leitor desta tese não precisará de muito ao 

constatar que tal instituto que atesta o Ensina como organização de boa gestão e 

transparência tem como um de seus patrocinadores justamente a AMBEV, empresa dos 

Lemann. As palavras de Bourdieu, neste trabalho já expressas, são precisas: o mundo que 

sustenta o neoliberalismo é também o mundo que ele mesmo em certa medida produz 

(1998b).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

ADRIÃO, Theresa; PERONI, Vera. Consequências da atuação do Instituto Ayrton Senna 

para a gestão da educação pública: observações sobre 10 estudos de caso. Práxis 

Educativa (Brasil), v. 6, n. 1, 2011. 

AFONSO, Almerindo Janela. Nem tudo o que conta em educação é mensurável ou 

comparável. Crítica à accountability baseada em testes estandardizados e rankings 

escolares. Revista Lusófona de educação, n. 13, p. 13-29, 2009. Disponível em: < 

https://www.redalyc.org/pdf/349/34912395002.pdf> Acesso em: 27 de set. 2022. 

AHMANN, Chloe. Teach for all: Storytelling “shared solutions” and scaling global 

reform. Education policy analysis archives, v. 23, n. 43, p. 1-23, 2015. Disponível em: 

<https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1784> Acesso em 21 mai. 2021.  

ALFONSO, Mariana; BASSI, Marina; BORJA, Christian. ¿Pueden docentes no 

tradicionales mejorar resultados de aprendizaje en lenguaje y matemáticas?. Aporte. 

Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID. Nº 15 - janeiro de 2012. Disponível 

em: <https://www.ensenachile.cl/wp-

content//uploads/2020/09/Pueden_docentes_no_tradicionales_mejorar_resultados_de_a

prendizaje_en_lenguaje_y_matematicas__.pdf> Acesso em 10 de jul. 2022. 

ALTMAN, Daniel. Neoliberalism? It dosen´t exist. New York Times. 16 de jun. 

2005.Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2005/07/16/business/worldbusiness/neoliberalism-it-doesnt-

exist.html> Acesso em 21 de mai. 2021. 

AMADO, Guilherme; GHIROTTO, Edoardo. Ex-diretora de escola da Eleva ataca venda 

da rede e métodos de ensino. Metrópoles, 2 de junho de 2022. Disponível em < 

https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/ex-diretora-de-escola-da-eleva-

ataca-venda-da-rede-e-metodos-de-ensino> Acesso em: 15 de out. 2022. 

ANDERSON, Ashlee. Teach For America and symbolic violence: A Bourdieuian 

analysis of education’s next quick-fix. The Urban Review, v. 45, n. 5, p. 684-700, 2013a. 

Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11256-013-0241-x> 

Acesso em: 7 de jul. 2021. 

ANDERSON, Ashlee. Teach for America and the dangers of deficit thinking. Critical 

Education, v. 4, n. 11, 2013b. Disponível em 

<https://ices.library.ubc.ca/index.php/criticaled/article/view/183936> Acesso em: 7 de 

jul. 2021. 

ANDERSON, G.; SCOTT, J. Investigando las políticas educativas: ¿Cómo teorizamos la 

“causalidad” entre lo macro y lo micro? In: TELLO, C. (Coord. y Comp.). 

Epistemologías de la política educativa: posicionamientos, perspectivas y enfoques. 

Campinas: Mercado de Letras, 2013. p. 527-532. 

ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir., GENTILI, 

Pablo. Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2012, p. 9-23. 



267 

 

ANDRADE, Daniel Pereira. O que é o neoliberalismo? A renovação do debate nas 

ciências sociais. Sociedade e Estado, v. 34, n. 1, p. 211-239, 2019. 

APPLE, Michael W. Educating the" right" way: Markets, standards, God, and 

inequality. Taylor & Francis, 2006. 

______; TEITELBAUN, Kenneth. Está o professorado perdendo o controle de suas 

qualificações e do currículo. Teoria & Educação, n. 4, p. 62-73, 1991. 

ARAÚJO, Flávia Monteiro De Barros; SOUZA, Juliana Rodrigues de Oliveira; 

MALDONADO, Beatriz. As Diretrizes Para Formação De Professores Do Banco 

Mundial: Um Breve Histórico. Brazilian Journal of Development, v. 6, n. 11, p. 88882-

88893, 2020. Disponível em: < 

https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/19994> Acesso 

em: 29 de dez. 2022.  

ARTHA EDUCAÇÃO. Fundadoras. Artha Educação, 2020. Disponível em: 

<https://www.artha.net.br/> Acesso em: 13 de out. 2022.  

AZEVEDO, Cecília. O sentido de missão no imaginário político norte-

americano. Revista de História Regional, v. 3, n. 2, p. 77-90, 1998. Disponível em: 

<https://revistas.uepg.br/index.php/rhr/article/view/109> Acesso em 06 de jun. 2021. 

BALL, Stephen J. The teacher's soul and the terrors of performativity. Journal of 

education policy, v. 18, n. 2, p. 215-228, 2003. 

BARNES, Michael C.; GERMAIN, Emily K.; VALENZUELA, Angela. Teach for 

America's Long Arc: A Critical Race Theory Textual Analysis of Wendy Kopp's 

Works. Education Policy Analysis Archives, v. 24, n. 14, p. n14, 2016. Disponível em: 

<https://eric.ed.gov/?id=EJ1092010 > Acesso em: 26 de set. 2022. 

BARNETT, Clive. The consolations of ‘neoliberalism’. Geoforum, v. 36, n. 1, p. 7-12, 

2005. Disponível em: <http://oro.open.ac.uk/26332/> Acesso em 20 Jan. 2020. 

BARROS, Ricardo Paes de. Formação Acadêmica do Professor. O que importa para o 

aprendizado escolar. Nota Técnica. Todos pela Educação, 2010. s/p.  Disponível em: 

<http://www.paramelhoraroaprendizado.org.br/Conteudo/verbete.aspx?canal=20100701

145550501160&subtema=20100615161126445512&verbete=2011041915134478633> 

Acesso em 28 de set. 2022. 

BAUER, Adriana; ALAVARSE, Ocimar Munhoz; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. 

Avaliações em larga escala: uma sistematização do debate. Educação e Pesquisa, v. 41, 

p. 1367-1384, 2015. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ep/a/PgMHxD3BYhzBr6B7CpB5BjS/?format=pdf&lang=pt> 

Acesso em 28 de set. 2022. 

BEITTEL, Adam D. Some Effects of the" Separate but Equal" Doctrine of 

Education. The Journal of Negro Education, v. 20, n. 2, p. 140-147, 1951. Disponível 

em: <https://www.jstor.org/stable/2966459> Acesso em: 27 de set. 2022. 

BELL, Terrel H. Reflections one decade after a nation at risk. Phi Delta Kappan, v. 74, 

n. 8, p. 592-597, 1993. 



268 

 

BERGERON, Suzanne. Shape‐shifting neoliberalism and World Bank education policy: 

a response to Steven Klees. Globalisation, Societies and Education, v. 6, n. 4, p. 349-

353, 2008. 

BERLINER, David. Escola Pública nos EUA: resistindo aos ataques do governo Trump. 

In: KRAWCZYK, Nora (org.). Escola pública: tempos difíceis, mas não impossíveis. 

Campinas, SP: FE/UNICAMP, Uberlândia, MG: Navegando, 2018. p.44-58. 

Disponível em: < https://www.editoranavegando.com/livro-unicamp> Acesso em: 20 de 

set. 2022. 

BERTA, Rubem. Escolas municipais terão reforço de trainees. O Globo – Rio. O Globo, 

17 de jul. 2010. s/p.  Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/escolas-municipais-

terao-reforco-de-trainees-2977626> Acesso em 10 de abr. 2022. s/p. 

BIEBRICHER, Thomas. The political theory of neoliberalism. Stanford University 

Press, 2019. 

BLUMENREICH, Megan; ROGERS, Bethany L. TFA and the magical thinking of the 

“best and the brightest”. Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de 

Políticas Educativas, v. 24, 2016. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/pdf/2750/275043450037.pdf> Acesso em: 7 de jul. 2021. 

BOAS, Taylor C.; GANS-MORSE, Jordan. Neoliberalism: From new liberal philosophy 

to anti-liberal slogan. Studies in comparative international development, v. 44, n. 2, 

p. 137-161, 2009. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12116-

009-9040 

5?fbclid=IwAR2mCPRwhf9TRAgsfAAM4oVDaldWtGEdtoqQxhhxnf_NxVsGXOyzZ

zbq9o> Acesso em 15 Jan. 2020 

BORGES, Doriam; RIBEIRO, Eduardo; CANO, Ignacio (Orgs.). Os Donos do morro: 

uma avaliação exploratória do impacto das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no 

Rio de Janeiro. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Rio de Janeiro: 

LAV/UERJ, 2012. Disponível em: 

<http://www.memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/68> Acesso em 

15 jul. 2022. 

BOURDIEU, Pierre. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Rio de 

Janeiro, Zahar, 1998a. 

______. Mars, L’essence du néolibéralisme. Le Monde diplomatique, 1998b. 

Disponível em: <http://infodidac.ch/Contenu/Page12_pre/presse/Utopie.pdf> Acesso 

em: 28 abr. 2021. 

______. A miséria do Mundo. 7ª ed. Petrópolis, Vozes, 2008. 

______. Sobre o Estado. 1ª ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2014. 576 pp. 

______. A distinção: crítica social do julgamento. 2ª ed. Porto Alegre: Zouk, 2017 

BOYD, Donald et al. How changes in entry requirements alter the teacher workforce and 

affect student achievement. Education Finance and Policy, v. 1, n. 2, p. 176-216, 2006. 

Disponível em: <https://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/edfp.2006.1.2.176> 

Acesso em 17 out. 2019. 



269 

 

BOYER, Robert. Théorie de la régulation: Les fondamentaux. Paris-França, La 

Découverte, 2000. p 123. 

BRACEY, Gerald W. April foolishness: The 20th anniversary of A Nation at Risk. Phi 

Delta Kappan, v. 84, n. 8, p. 616-621, 2003. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003172170308400815?journalCode=pd

ka> Acesso em: 9 de jul. 2021. 

BRANDÃO, Zaia. A dialética micro/macro na sociologia da educação. Cadernos de 

pesquisa, n. 113, p. 153-165, 2001. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010015742001000200008&script=sci_arttext&

tlng=pt> Acesso em 21 de mai. 2021. 

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acesso em: 23 de set. 2022. 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 28 mar. 2021. 

______. Emenda Constitucional nº 95, de 15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá 

outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm> Acesso 

em: 22 de mai. 2021. 

______. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional […]. 

Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/l13415.htm > Acesso em: 22 de mai. 2021. 

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista. trad. de Nathanael C. 

Caixeiro. Zahar, Rio de Janeiro, 1981. 

BRENNER, Neil; PECK, Jamie; THEODORE, Nik. Variegated neoliberalization: 

geographies, modalities, pathways. Global networks, v. 10, n. 2, p. 182-222, 2010. 

______. Após a neoliberalização?. Cadernos Metrópole, v. 14, n. 27, 2012. 

BRENNER, Neil; THEODORE, Nik. Cities and the geographies of “actually existing 

neoliberalism”. Antipode, v. 34, n. 3, p. 349-379, 2002. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8330.00246> Acesso em: 18 de 

abr. 2021. 

BREWER, T. Jameson; Kretchmar, Kerry. et al. Teach for America's Preferential 

Treatment: School District Contracts, Hiring Decisions, and Employment 

Practices. Education Policy Analysis Archives, v. 24, n. 15, 2016. Disponível em: 

<https://eric.ed.gov/?id=EJ1091933> Acesso em: 7 de jul. 2021. 

BROOKE, Nigel. Marcos históricos na reforma da educação. Belo Horizonte: Fino 

Traço, 2012. 520 p. 



270 

 

BROOKS, Erinn; GREENE, Kathleen. Problems, Politics, and Possibilities: Imagining a 

Teach for America that really is for America. Critical Education, v. 4, n. 13, 2013. 

Disponível em: <https://ices.library.ubc.ca/index.php/criticaled/article/view/183937> 

Acesso em: 11 de jul. 2021. 

BRUNS, Barbara; EVANS, David; LUQUE, Javier. Achieving world-class education 

in Brazil: The next agenda. Human Development Sector Management Unit Latin 

America and the Caribbean Regional Office. Document of the World Bank, 21 de dez. 

2010.  

BURGOS, Marcelo Baumann et al. O efeito UPP na percepção dos moradores das 

favelas. Desigualdade & Diversidade. v. 11, p. 49, 2011. Disponível em: 

<http://desigualdadediversidade.soc.puc-rio.br/media/4artigo11.pdf> Acesso em 20 set. 

2022 

CAETANO, Maria Raquel; DE OLIVEIRA COSTA, Marilda. Gerencialismo, 

Internacionalização da educação e o papel da Teach For All no Brasil. Revista Educação 

em Questão, v. 56, n. 48, 2018. Disponível em: 

<https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/15183> Acesso em: 22 de 

set. 2019. 

CAMPOS. Fábio. Pesquisa: Um convite para pensar junto [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por <elielsmoura@yahoo.com.br> em 05 de set. 2012. 

CANN, Colette N. What school movies and TFA teach us about who should teach urban 

youth: Dominant narratives as public pedagogy. Urban Education, v. 50, n. 3, p. 288-

315, 2015. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042085913507458 > Acesso em: 29 de 

set. 2022. 

CASASSUS, Juan. Política y metáforas: un análisis de la evaluación estandarizada en el 

contexto de la política educativa. Vinte e cinco de avaliação de sistemas educacionais 

no Brasil: origens e pressupostos. Florianópolis: Insular, 2013. s/p. Disponível em: 

<https://www.fcc.org.br/fcc/fcc-publicacoes/vinte-e-cinco-anos-de-avaliacao-de-

sistemas-educacionais-no-brasil-origem-e-pressupostos-volume-1/> Acesso em 28 de 

set. 2022. 

CASTREE, Noel. From neoliberalism to neoliberalisation: consolations, confusions, and 

necessary illusions. Environment and Planning A, v. 38, n. 1, p. 1-6, 2006. 

CERNY, Philip G. Embedding neoliberalism: the evolution of a hegemonic 

paradigm. The journal of international trade and diplomacy, v. 2, n. 1, p. 1-46, 2008. 

Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Philip-G-

Cerny/publication/253399605_Embedding_Neoliberalism_The_Evolution_of_a_Hege

monic_Paradigm/links/5846868a08aeda69681e4a6f/Embedding-Neoliberalism-The-

Evolution-of-a-Hegemonic-Paradigm.pdf> Acesso em 22 de abr. 2021. 

CHANG, Heewon. Autoethnography as method. New York: Routledge, 2016. 229p. 

CHUBB, John E.; MOE, Terry M. Politics, markets, and America's schools. Brookings 

Institution Press, 1990. 



271 

 

CLABAUGH, Gary K. The educational legacy of Ronald Reagan. Educational 

Horizons, v. 82, n. 4, p. 256-259, 2004. Disponível em: 

<https://www.jstor.org/stable/42926508?seq=1#metadata_info_tab_contents> Acesso 

em: 03 de jun. 2021. 

CLARK, Melissa A. et al. The Effectiveness of Secondary Math Teachers from Teach 

For America and the Teaching Fellows Programs. NCEE 2013-4015. National Center 

for Education Evaluation and Regional Assistance, 2013. Disponível em: 

<https://eric.ed.gov/?id=ED544171> Acesso em 25 ago. 2019. 

CLARKE, John. Living with/in and without neo-liberalism. Focaal, v. 2008, n. 51, p. 

135-147, 2008. 

COHEN, Louis; MANION, Lawrence; MORRISON, Keith. Research methods in 

education. Routledge, 2007. 638 p. 

CONWAY, Ed. Everyone has a word they love to hate. Mine is "neoliberalism". Sky 

Views: What is neoliberalism and why is it an insult? Sky News. 15 de mai. 2018. 

Disponível em: <https://news.sky.com/story/sky-views-what-is-neoliberalism-and-why-

is-it-an-insult-11373031> Acesso em: 21 de mai. 2021. 

COWEN, Robert. The transfer, translation and transformation of educational processes: 

and their shape‐shifting?. Comparative Education, v. 45, n. 3, p. 315-327, 2009. 

Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050060903184916> 

Acesso em: 26 de abr. 2021. 

DALE, Roger. O marketing do mercado educacional e a polarização da educação. In.: 

GENTILI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão–crítica ao neoliberalismo em 

educação, 19ª ed. 9, p. 129-158, Petrópolis, Vozes, 2013. 

DALMON, D. L.; SIQUEIRA, C.; BRAGA, F. M. Políticas educacionais no Brasil: o 

que podemos aprender com casos reais de implementação. São Paulo: Edições SM, 

2018. 

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo: ensaio sobre a 

sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016. 

DARLING-HAMMOND, Linda. Who Will Speak for the Children; How 'Teach for 

America' Hurts Urban Schools and Students. Phi Delta Kappan, v. 76, n. 1, p. 21-34, 

1994. Disponível em: <https://www.questia.com/library/journal/1G1-15806548/who-

will-speak-for-the-children-how-teach-for-america> Acesso em: 05 jan. 2019 

DECKER, P. T.; MAYER, D. P.; GLAZERMAN, S. The effects of Teach for America 

on students: Findings from a national evaluation. Mathematica Policy Research Inc, 

Princeton, 2004. Disponível em: <https://www.mathematicampr.com/our-publications-

and-findings/publications/the-effectsof-teach-for-america-on-students-findings-from-a-

national-evaluation> Acesso em: 21 dez. 2019. 

DEE, Thomas S. The “First Wave” of Accountability. In: PETERSON, Paul E.; WEST, 

Martin R. (Ed.). No child left behind? The politics and practice of school 

accountability. Brookings Institution Press, 2003. p. 215-241  

DE PAIVA, Edil Vasconcellos; ARAUJO, Flávia Monteiro De Barros. A política de 

formação de professores da UNESCO no Projeto Principal de Educação para América 



272 

 

Latina e Caribe. Educação, v. 31, n. 3, p. 217-222, 2008. Disponível em: < 
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/521/3393> Acesso 

em: 29 de dez. 2022. 

DOLOWITZ, David; MARSH, David. Who learns what from whom: a review of the 

policy transfer literature. Political studies, v. 44, n. 2, p. 343-357, 1996. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/j.1467-

9248.1996.tb00334.x?journalCode=psxa> Acesso em: 22 de abr. 2021. 

______. Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy‐
making. Governance, v. 13, n. 1, p. 5-23, 2000. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0952-1895.00121> Acesso em: 27 de 

abr. 2021. 

DOURADO, Luiz Fernandes. Reforma do Estado e as políticas para a educação superior 

no Brasil nos anos 90. Educ. Soc., Campinas, v. 23, n. 80, p. 234-252, Set.  2002. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302002008000012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 de Mai.  2021. 

DUMÉNIL, Gérard; LÉVY, Dominique. The neoliberal (counter-) revolution. In: 

SAAD-FILHO, Alfredo., JOHNSTON, Deborah. Neoliberalism: A critical reader; 

Pluto, London, p. 9-19, 2005. Disponível em: 

<https://we.riseup.net/assets/311680/Saad-Filho2004.pdf#page=18>. Acesso em: 17 de 

Mai.  2021. 

DUNN, Bill. Against Neoliberalism as a Concept. Capital & Class, v. 41, n. 3, p. 435, 

2017. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309816816678583> Acesso em: 10 Jan. 

2020. 

ECONODATA. Gera Venture Capital. s/d. Disponível em: 

<https://www.econodata.com.br/consulta-empresa/11565234000100-GERA-

PARTNERS-PARTICIPACOES-LTDA#receita-section> Acesso em: 17 de out. 2022. 

ENGUITA, Mariano F. A ambigüidade da docência: entre o profissionalismo e a 

proletarização. Teoria & Educação, v. 4, p. 41-61, 1991. 

ENSINA!BRASIL. A mudança. Página de internet. Agosto de 2010a. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20100820075306/http://www.ensina.org.br/ensina/a-

mudanca/> Acesso em: 10 de mar. 2022. 

______. Ensina! Site de internet. Agosto de 2010b. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20100820105232/http://www.ensina.org.br/> Acesso em: 

10 de mar. 2022 

______. Home. Site de internet. Página inicial. Agosto de 2010c. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20100820105232/http://www.ensina.org.br/> Acesso em: 

10 de mar. 2022. 

______. O programa. Página de internet. Agosto de 2010d. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20100820092617/http://www.ensina.org.br/ensina/o-

programa/> Acesso em: 10 de mar. 2022. 



273 

 

______. Resultado testes online [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<elielsmoura@yahoo.com.br> em 21 out. 2010e 

______. Seleção Tutor [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<elielsmoura@yahoo.com.br> em 29 out. 2010f 

______. Blog, 13 de jul.: Tirando o ensina do papel. Página de internet. Novembro de 

2010g. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20101128070454/http://www.ensina.org.br/blog/page/6/> 

Acesso em: 20 de mar. 2022 

______. Dúvidas. Página de internet. Novembro de 2010h. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20101128063430/http://www.ensina.org.br/inscricoes/duv

idas/> Acesso em: 20 de mar. 2022. 

______. Blog, 12 de ago: Treinamento dos Agentes Ensina! Dezembro de 2010i. Página 

de internet. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20101204012247/http://www.ensina.org.br/blog/page/5/> 

Acesso em: 24 de jul. 2022. 

______. Blog, 5 de out: Encerramento das Inscrições. Dezembro de 2010j. Página de 

internet. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20101204012233/http://www.ensina.org.br/blog/page/4/> 

Acesso em: 18 de jul. 2022. 

______. Blog, 12 de nov.: Chegaram os tutores. Agora só faltam os ensinas! Dezembro 

de 2010k. Página de internet. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20101226170049/http://www.ensina.org.br/blog/page/2/> 

Acesso em: 14 de jul. 2022.  

______. Blog, 17 de dez.: Fim da seleção. Início da Mudança. Dezembro de 2010l. Página 

de internet. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20101226163351/http://www.ensina.org.br/blog/> Acesso 

em: 19 de jul. 2022. 

______. Ensina!: Proposta de trabalho [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por 

<elielsmoura@yahoo.com.br> em 15 dez. 2010m 

______. Treinamento. Página de internet. Dezembro de 2010n. Disponível em: < 

https://web.archive.org/web/20101221001703/http://www.ensina.org.br:80/ensina/treina

mento/> Acesso em: 20 de mar. 2022. 

______. Parcerias. Página de internet. Fevereiro de 2011a. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20110220021243/http://www.ensina.org.br:80/parcerias/> 

Acesso em: 10 de mar. 2022. 

______. O Ensina! parte da rede global Teach for All, chega ao Brasil. Imprensa – Press 

Release. Página de internet. Setembro de 2011b. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20110921131049/http://www.ensina.org.br/imprensa/pres

s-releases/o-ensina-parte-da-rede-global-teach-for-all-chega-ao-brasil/> Acesso em: 8 de 

jul. 2022.  



274 

 

______. Ensina! aumenta drasticamente as médias de alunos da CDD. Imprensa – Press 

Release. Página de internet. Setembro de 2011c. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20110916214705/http://www.ensina.org.br/imprensa/pres

s-releases/ensina-aumenta-drasticamente-as-medias-de-alunos-da-cdd/> Acesso em: 8 de 

jul. 2022. 

______. Quem faz. Página de internet. Setembro de 2011d. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20120121002623/http://www.ensina.org.br/quemfaz/> 

Acesso em: 8 de jul. 2022. 

______. A mudança. Página de internet. Janeiro de 2012. Disponível em: < 

https://web.archive.org/web/20120121005756/http://www.ensina.org.br/ensina/a-

mudanca/> Acesso em: 15 de jul. 2022. 

ENSINA BRASIL. Estatuto Social do Ensina.BR (Consolidado), São Paulo, 2018. 

Disponível em: 

<https://www.ensinabrasil.org.br/_files/ugd/033518_c5e1db5e48c848c5afbd18d716f4e

ae9.pdf> Acesso em: 12 de set. 2022.  

______. Relatório de Atividades 2021-2022. Ensina Brasil, 2022. s/p. Disponível 

em:<https://drive.google.com/file/d/1k2QbBZqYzEBVLe8Av40Fl58qZJW7dMvk/vie> 

Acesso em: 29 de nov. 2022 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Presidente (1961-1963: John Fitzgerald Kennedy). 

Inaugural Address. Washington, D.C., 20 jan. 1961. Disponível em: 

<https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/inaugural-address> 

Acesso em: 05 de jul. 2021. 

______. Presidente (1981-1989: Ronald Wilson Reagan). Farewell Address to the 

Nation. Washington, D.C.,11 jan. 1989. 6f. Disponível em: 

<https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/farewell-address-nation> Acesso em: 2 

jun. 2021. 

______. Public Law 107–110, 107th Cong., 8 jan. 2002, chamado No Child Left Behind 

Act of 2001. Seção 9101, 8 jan., 2002. Disponível em: 

<https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-107publ110> Acesso em: 13 de jul. 2021. 

EVANS, Thomas. The Education of Ronald Reagan: The General Electric Years and 

the Untold Story of His Conversion to Conservatism. Columbia University Press, 2006. 

317 p.  

FARR, Steven et al. Teaching as leadership: The highly effective teacher's guide to 

closing the achievement gap. John Wiley & Sons, 2010. 

FERNANDES, Antônio Sérgio Araújo; BORGES, André. Ideias fora do lugar: o 

neoliberalismo como categoria de análise das políticas sociais no Brasil. Organizações 

& Sociedade, v. 15, n. 46, p. 13-37, 2008. 

FISHER-ARI, Teresa; KAVANAGH, Kara M.; MARTIN, Anne. Sisyphean neoliberal 

reforms: The intractable mythology of student growth and achievement master narratives 

within the testing and TFA era. Journal of Education Policy, v. 32, n. 3, p. 255-280, 

2016. Disponível em: 



275 

 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02680939.2016.1247466> Acesso em: 7 

de jul. 2021. 

FISKE, Edward B.. A Nation at a Loss. (Opinion). The New York Times, 25 abr. 2008, 

s/p. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2008/04/25/opinion/25fiske.html> 

Acesso em: 04 de jun. 2021. 

FLEURY, Sonia. Militarização do social como estratégia de integração: o caso da UPP 

do Santa Marta. Sociologias, v. 14, p. 194-222, 2012. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/soc/a/C5zZLV3fMdHxx3XDdSRY9sk/?lang=pt> Acesso em: 

20 set. 2022 

FONSECA. Priscilla Rodrigues. Por outros sentidos de Periferia: o caso de Campo 

Grande, Rio de Janeiro, 2021. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional). 

299f. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. 

FOOTE, Donna. Relentless pursuit: a year in the trenches with Teach for America. 

Vintage, 2008. 

FÓRUM DA LIBERDADE. Entrevista Diretora Executiva Ensina! Brasil. 24º Fórum da 

Liberdade. Instituto de Estudos Empresariais – IEE. Porto Alegre, 11 de abr. 2011. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NMJNnLhzcZM> Acesso em: 05 

de jul. 2022. 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France 

(1978-1979). Martins Fontes, 2008. 

FREIRE, Paulo. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la 

melhor através da ação. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa 

participantes. 8ª ed. São Paulo : Brasiliense, 2001, p. 35. 

FREIRE, Paulo. Política e educação - ensaios. 5. ed - São Paulo, Cortez, 2001. 

FREITAS, Luiz Carlos de. Qualidade negociada: avaliação e contra-regulação na escola 

pública. Educação & Sociedade, v. 26, p. 911-933, 2005. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/j/es/a/dRvdK8ZQCFhC5D7Fwj6hGDK/abstract/?lang=pt > 

Acesso em: 29 de set. 2022. 

______. Neotecnicismo e formação do educador. In.: ALVES, Nilda (org.). Formação 

de professores: pensar e fazer. 11ª ed. p. 95-108, São Paulo: Cortez, 2011. 

______. Os reformadores empresariais da educação: da desmoralização do magistério à 

destruição do sistema público de educação. Educação & Sociedade, v. 33, n. 119, 2012. 

______. Três teses sobre as reformas empresariais da educação: perdendo a 

ingenuidade. Cadernos Cedes, v. 36, p. 137-153, 2016. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/RmPTyx4p7KXfcQdSMkPGWFy> Acesso em: 29 de 

set. 2022. 

FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom - with new preface in the 40th 

anniversary edition. 2002.  

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo, Cortez, 

2010. 



276 

 

FUNDAÇÃO ESTUDAR. 30 anos de história. 1991: Criando oportunidades de Carreira 

e Estudo. Fundação Estudar, 2021. Disponível em 

<https://issuu.com/estudar/docs/relatorio_fe2021_passado_13dez_web> Acesso em: 17 

set. 2022. 

______. Relatório Anual 2011-2012. Fundação Estudar, 2012. Disponível em 

<https://issuu.com/estudar/docs/fn000112_relatorio_internet_final_pb> Acesso em: 17 

set. 2022. 

GALL, Norman; GUEDES, Patrícia Mota. A reforma educacional de Nova York: 

possibilidades para o Brasil. São Paulo: Fundação Itaú Social, 2009. Disponível em: 

<https://www.itausocial.org.br/wp-content/uploads/2018/05/14-reforma-educacional-

ny_1510177191.pdf?fbclid=IwAR2vqH4CmOTtx6oKKcVvkuWpFBk-

5ntBHLpgkYGGEIy5IXAfhswrywSCH-Y>. Acesso em: 16 jul. 2022. 

GARDNER, David P. et al. A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform. 

An Open Letter to the American People. A Report to the Nation and the Secretary of 

Education. 1983. Disponível em <https://www2.ed.gov/pubs/NatAtRisk/risk.html> 

Acesso em: 03 jan. 2021. 

GAUTREAUX, Michelle Therese. Neoliberal education reform's mouthpiece: Analyzing 

Education Week's discourse on Teach for America. Critical Education, v. 6, n. 11, 2015. 

Disponível em: <https://ices.library.ubc.ca/index.php/criticaled/article/view/185228> 

Acesso em: 10 de jul. 2021. 

GEIDEL, Molly. Peace Corps fantasies: How development shaped the global sixties. 

Paperback edition, University of Minnesota Press, 2015. 319 p. 

GENTILI, Pablo. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na reforma 

educacional do neoliberalismo. Petrópolis, Vozes, 1998a. 

______. Educar para o desemprego: a desintegração da promessa integradora. In: 

FRIGOTTO, Galdêncio. Educação e crise do trabalho: perspectivas de final de século. 

Petrópolis: Vozes, v. 2, p. 76-99, 1998b. 

______. et al. Reforma educativa y luchas docentes en América Latina. Educ. Soc., 

Campinas, v. 25, n. 89, p. 1251-1274, Dec.  2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302004000400009&l

ng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 Mai.  2021.   

GERA CAPITAL. Home. Gera Capital, 2022. s/p. Disponível em: 

<https://geracapital.com/> Acesso em: 14 de out. 2022. 

GIROUX, Henry. Utopian thinking under the sign of neoliberalism: Towards a critical 

pedagogy of educated hope. Democracy & Nature, v. 9, n. 1, p. 91-105, 2003. 

______. Hard lessons: neoliberalism, education, and the politics of disposability. Policy 

Futures in Education, v. 7, n. 5, p. 570-573, 2009. 

GLASER, Barney G.; STRAUSS, Anselm L. The discovery of grounded theory: 

Strategies for qualitative research. Aldine Transaction, New Brunswick, 1967. 

GLOBO NEWS. Número de alunos está diminuindo nas faculdades de pedagogia no país. 

Globo News Especial. Globo News. 10 de abr. 2011. Disponível em: 



277 

 

<https://canaisglobo.globo.com/assistir/globonews/globonews-especial/v/1481722/> 

Acesso em: 13 de jul. 2022. 

GOLDBAUM, Sérgio. Cláudia Costin. GV EXECUTIVO, v. 2, n. 3, p. 10-13, 2003. 

Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/gvexecutivo/article/view/34940> Acesso 

em: 17 de jun. 2022. 

GOLDSTEIN, Daniel M. Decolonialising ‘actually existing neoliberalism’. Social 

Anthropology, v. 20, n. 3, p. 304-309, 2012. 

GOTTFRIED, Michael A.; STRAUBHAAR, Rolf. The perceived role of the Teach For 

America program on teachers’ long-term career aspirations. Educational Studies, v. 41, 

n. 5, p. 481-498, 2015. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03055698.2015.1044248> Acesso em: 

13 de jul. 2021. 

GOULART, Nathalia. Eles trocam carreiras promissoras por uma vocação: ensinar. 

Educação-Veja. Revista Veja, 24 de jun. 2011. s/p. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/educacao/eles-trocam-carreiras-promissoras-por-uma-

vocacao-

ensinar/#:~:text=A%20proposta%20%C3%A9%20recrutar%20os,sobre%20alunos%20

do%20ensino%20b%C3%A1sico.> Acesso em: 11 de jul. 2022. s/p. 

GRÜN, Roberto. Neoliberalismo. In. CATANI, Afrânio Mendes et al. Vocabulário 

Bourdieu. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. p. 275-285. 

GUIMARÃES, Camila. Professores de Elite. Brasil - Época. Época, 29 de jul. 2010. s/p. 

Disponível em: <https://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI159122-

15223,00-PROFESSORES+DE+ELITE.html> Acesso em: 10 de jul. 2022. s/p. 

GUTHRIE, James W.; SPRINGER, Matthew G. A Nation at Risk Revisited: Did" 

Wrong" Reasoning Result in" Right" Results? At What Cost?. Peabody Journal of 

Education, v. 79, n. 1, p. 7-35, 2004. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327930pje7901_2> Acesso em: 9 de 

jul. 2021. 

HALPIN, David; TROYNA, Barry. The politics of education policy 

borrowing. Comparative Education, v. 31, n. 3, p. 303-310, 1995. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050069528994> Acesso em: 27 de 

abr. 2021. 

HANSEN, Michael et al. Examining Spillover Effects from Teach for America Corps 

Members in Miami-Dade County Public Schools. Working Paper 113. National Center 

for Analysis of Longitudinal Data in Education Research (CALDER), Miami, 2015, 44 

p. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED587173> Acesso em: 15 jul. 2019. 

HARTMAN, Andrew. Teach for America: Liberal mission helps conservative agenda. 

Local. The Washington Post, 25 de dez. 2011. s/p. Disponível em: 

<https://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/post/teach-for-america-liberal-

mission-helps-conservative-agenda/2011/12/25/gIQApoVZHP_blog.html> Acesso em: 

22 de jul. 2022.  



278 

 

HARVEY, David. Neo‐Liberalism as creative destruction. Geografiska Annaler: Series 

B, Human Geography, v. 88, n. 2, p. 145-158, 2006. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/j.0435-3684.2006.00211.x> Acesso em: 

08 abr. 2021. 

______. O neoliberalismo. História e implicações. São Paulo: Loyola, 2014.  

HAYEK, F.A. O caminho da servidão. Instituto Ludwig von Mises Brasil, São Paulo, 

2010. 

HEILIG, Julian Vasquez; JEZ, Su Jin. Teach for America: A review of the evidence. 

Boulder and Tempe: Education and the Public Interest Center & Education Policy 

Research Unit, 2010. Disponível em: <https://nepc.colorado.edu/publication/teach-for-

america> Acesso em: 06 mar. 2019. 

______. Teach For America: A return to the evidence. National Education Policy 

Center, 2014. Disponível em: <http://nepc.colorado.edu/publication/teach-for-america-

return> Acesso em: 21 de set. 2022. 

HILL, Dave. O neoliberalismo global, a resistência e a deformação da 

educação. Currículo sem fronteiras, v. 3, n. 2, p. 24-59, 2003. 

______; et al. Neoliberal and neoconservative immiseration capitalism in England: 

Policies and impacts on society and on education. Journal for Critical Education Policy 

Studies, v. 14, n. 2, p. 38-82, 2015. Disponível em: 

<https://repository.uel.ac.uk/item/85472> Acesso em: 8 de jun. 2021. 

HOBSBAWM, Eric J. The age of extremes: a history of the world, 1914-1991. Abacus, 

London, 1995. 

HUNT, Sandra L.; STATON, Ann Q. The communication of educational reform: A 

nation at risk. Communication Education, v. 45, n. 4, p. 271-292, 1996. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03634529609379058> Acesso em: 5 de 

jun. 2021. 

HURSH, David. Assessing No Child Left Behind and the rise of neoliberal education 

policies. American educational research journal, v. 44, n. 3, p. 493-518, 2007. 

Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0002831207306764> 

Aceso em: 13 de jul. 2021. 

HYPOLITO, Álvaro Moreira. Políticas curriculares, Estado e regulação. Educ. 

Soc., Campinas ,  v. 31, n. 113, p. 1337-1354,  Dec.  2010.   Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302010000400015&l

ng=en&nrm=iso>. Acesso em::  17 maio  2021. 

IANNI, Octavio. Globalização: novo paradigma das ciências sociais. Estudos 

avançados, v. 8, n. 21, p. 147-163, 1994. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

40141994000200009&script=sci_abstract&tlng=es> Acesso em: 22 abr. 2021. 

IBGE. As Fundações privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil: 2010. IBGE-

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE, Rio de Janeiro. 2012. 173p. 

Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-

catalogo?view=detalhes&id=280897> Acesso em: 17 de jul. 2022. 



279 

 

IDSA. Brand design, visual identity and signature for the Ensina Brasil social 

organization. Industrial Designers Society of America. Site de internet, 2022. Disponível 

em: <https://www.idsa.org/awards/idea/social-impact-design/brand-design-visual-

identity-and-signature-ensina-brasil-social > Acesso em: 20 de jun. 2022. 

INEP. Censo Escolar, 2011. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). Brasília: MEC, 2011. Disponível em: 

<https://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resum

o_tecnico_censo_educacao_basica_2011.pdf> Acesso em: 05 de set. 2022. 

INFOMONEY. Efeito coronavírus: “Conversei hoje com Guedes. Ele vai colocar mais 

de R$ 600 bilhões em circulação”, diz Abílio Diniz. Infomoney, 25 de março de 2020. 

s/p. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/negocios/abilio-diniz-e-outros-

executivos-do-varejo-falam-sobre-os-desafios-do-setor-acompanhe/> Acesso em: 07 de 

jun. 2020.  

JACKSON, Janine. Teach for America’s Opaque Agenda: Journalist Barbara Miner 

confronts a media darling. FAIR - Fairness & Accuracy in Reporting, 1º de setembro de 

2010. Disponível em: <https://fair.org/extra/teach-for-america8217s-opaque-agenda/> 

Acesso em: 22 de nov. 2022. 

JÁEN, Marta Jimenez. Os docentes e a racionalização do trabalho em 

educação. Elementos para uma crítica da teoria da proletarização dos docentes. Teoria & 

Educação. Porto Alegre, n. 4, p. 74-90, 1991. 

JESSOP, Bob. The crisis of the national spatio‐temporal fix and the tendential ecological 

dominance of globalizing capitalism. International journal of urban and regional 

research, v. 24, n. 2, p. 323-360, 2000. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1468-2427.00251> Acesso em: 2 de 

mai. 2021.  

______. Liberalism, neoliberalism, and urban governance: A state–theoretical 

perspective. Antipode, v. 34, n. 3, p. 452-472, 2002. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8330.00250> Acesso em: 2 de 

mai. 2021. 

______. Critical semiotic analysis and cultural political economy. Critical discourse 

studies, v. 1, n. 2, p. 159-174, 2004. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405900410001674506> Acesso em: 

21 de mai. 2021. 

______; SUM, Ngai-Ling. Beyond the regulation approach: putting capitalist 

economies in their place. Edward Elgar Publishing, 2006. 

______. Cultural political economy and critical policy studies. Critical Policy Studies, 

v. 3, n. 3-4, p. 336-356, 2010. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19460171003619741> Acesso em: 21 

de mai. 2021. 

______. Putting neoliberalism in its time and place: a response to the debate. Social 

Anthropology, v. 21, n. 1, p. 65-74, 2013. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-8676.12003> Acesso em: 2 mai. 

2021. 



280 

 

KATZ, Elvis Patrik; MUTZ, Andresa Silva da Costa. Escola sem Partido, neoliberalismo 

e conservadorismo: rastreando pontos de intersecção. Práxis Educativa (Brasil), v. 15, 

p. 1-16, 2020. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/journal/894/89462860092/89462860092.pdf> Acesso em: 2 

de jul. 2021. 

KAVANAGH, Kara M.; DUNN, Alyssa Hadley. Teach for America and the Political 

Spectacle of Recruiting the" Best and the Brightest". Critical Education, v. 4, n. 11, 

2013. Disponível em: 

<https://ices.library.ubc.ca/index.php/criticaled/article/view/183941> Acesso em: 10 de 

jul. 2021. 

KEAY, Douglas. "no such thing as society". Woman's Own. 23 set. 1987. Disponível 

em: <https://www.margaretthatcher.org/document/106689> Acesso em: 21 de mai. 2021. 

KLEES, Steven J. A quarter century of neoliberal thinking in education: Misleading 

analyses and failed policies. Globalisation, Societies and Education, v. 6, n. 4, p. 311-

348, 2008. 

KOPP, Wendy. An argument and plan for the creation of the teacher corps 

(Monografia de Graduação). Faculty of the Woodrow Wilson School of Public and 

International Affairs, Princeton University, New Jersey, 1989. Disponível em: 

<https://dataspace.princeton.edu/handle/88435/dsp016h440t26s?mode=full> Acesso 

em: de jul. 2021. 

______. The Driven—Yet Undirected-Generation... and the Difference We Can 

Make. NACADA Journal, v. 12, n. 1, p. 56-58, 1992. Disponível em: 

<https://www.nacadajournal.org/doi/pdf/10.12930/0271-9517-12.1.56> Acesso em: 05 

ago. 2020.  

______.  One day, all children...: The unlikely triumph of Teach for America and what 

I learned along the way. PublicAffairs, 2003.  

______. Building the movement to end educational inequity. Phi Delta Kappan, v. 89, 

n. 10, p. 734-736, 2008. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003172170808901009?journalCode=pd

ka> Acesso em: 6 de jul. 2021. 

______. A Chance to Make History: What Works and What Doesn’t in Providing an 

Excellent Education for All (with Steven Farr). New York: PublicAffairs, 2011. 

KRAWCZYK, Nora Rut. Políticas de regulação e mercantilização da educação: 

socialização para uma nova cidadania? Educação & Sociedade, v. 26, p. 799-819, 2005. 

Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/es/a/WFTJHBWDs9DMS6dCkJ7QyFD/abstract/?lang=pt> 

Acesso em: 5 de mai. 2021. 

______. Brasil–Estados Unidos: a trama de relações ocultas na destruição da escola 

pública. In: KRAWCZYK, Nora (org.). Escola pública: tempos difíceis, mas não 

impossíveis. Campinas, SP: FE/UNICAMP, Uberlândia, MG: Navegando, 2018. p. 59-

72. Disponível em: < https://www.editoranavegando.com/livro-unicamp> Acesso em: 20 

de set. 2022. 



281 

 

______. VIEIRA, Vera. Lúcia. Uma perspectiva histórico--sociológica da reforma 

educacional na América Latina: Argentina, Brasil, Chile e México nos anos 1990. Liber 

livro, Brasília, 2012. 

KRETCHMAR, Kerry. The revolution will be privatized: Teach For America and charter 

schools. The Urban Review, v. 46, n. 4, p. 632-653, 2014. Disponível em: 

<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11256-014-0271-z> Acesso em: 7 de jul. 

2021. 

KUENZER, Acacia Zeneida. Exclusão includente e inclusão excludente: a nova forma de 

dualidade estrutural que objetiva as novas relações entre educação e 

trabalho. Capitalismo, trabalho e educação, v. 3, p. 77-96, 2002. 

LABAREE, David. Teach for America and teacher ed: Heads they win, tails we 

lose. Journal of Teacher Education, v. 61, n. 1-2, p. 48-55, 2010. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487109347317> Acesso em: 10 de 

jun. 2021 

LACK, Brian. No Excuses: A Critique of the Knowledge Is Power Program (KIPP) within 

Charter Schools in the USA. Journal for Critical Education Policy Studies (JCEPS), 

v. 7, n. 2, 2009. Disponível em: <http://jceps.com/wp-content/uploads/PDFs/07-2-

06.pdf> Acesso em: 7 de jul. 2021. 

LACZKO-KERR, Ildiko; BERLINER, David C. The effectiveness of “Teach for 

America” and other under-certified teachers. Education Policy Analysis Archives, v. 

10, p. 37, 2002. Disponível em: <https://epaa.asu.edu/ojs/article/view/316> Acesso em: 

06 dez. 2019. 

LAGARES, Simone. Ensina!. Simone Lagares: branding, design gráfico. Site de internet. 

s/d. Disponível em: <https://simonelagares.com/ensina> Acesso em: 20 de jun. 2022. 

LAGE, Janaina; GOIS, Antônio. Ex-aluno de faculdade top dará aula em escola carente. 

Folha de São Paulo, 25 de jul. 2010a. Cotidiano. Folha de São Paulo. s/p.  Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2507201020.htm> Acesso em: 10 de 

jul. 2022. s/p. 

______. Depois de projeto, participantes continuam na área da educação. Folha de São 

Paulo, 25 de jul. 2010b. Cotidiano. Folha de São Paulo, 25 de jul. 2010b. s/p.  Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2507201021.htm> Acesso em: 10 de 

jul. 2022. s/p. 

LAHANN, Randall; REAGAN, Emilie Mitescu. Teach For America and the politics of 

progressive neoliberalism. Teacher Education Quarterly, v. 38, n. 1, p. 7-27, 2011. 

Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/23479639> Acesso em: 7 de jul. 2021. 

LAIDLAW, J. A slur for all seasons. Journal of the Royal Anthropological Institute 

21(4): 912–914, 2015. Disponível em: 

<https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/59897128/Neoliberalism_as_conce

ptual_obstacle.pdf> Acesso em: 18 abr. 2021. 

LAPAYESE, Yvette V.; ALDANA, Ursula S.; LARA, Eduardo. A Racio-Economic 

Analysis of Teach for America: Counterstories of TFA Teachers of Color. Penn GSE 



282 

 

Perspectives on Urban Education, v. 11, n. 1, p. 11-25, 2014. Disponível em: 

<https://eric.ed.gov/?id=EJ1022576> Acesso em: 28 de set. 2022. 

LAWN, Martin e OZGA, Jenny. The educational worker? A re-assessment of 

teachers.p.45-64. In:  BARTON, Len; WALKER, Stephen. Schools, Teachers and 

Teaching (RLE Edu N). Nova Iorque: Routledge, 2012. 368p.  

LAZZARINI, Sérgio G; PONGELUPPE, Leandro S; ITO, Nobuiuki C. GERA Venture 

Capital: Escalando Oportunidades Educacionais para Jovens de Baixa Renda (Parte A). 

Insper Metrics, novembro de 2014. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-

content/uploads/2018/09/GERA-Venture-Capital-Escalando-Oportunidades-

Educacionais-Jovens-Baixa-Renda-parte-A-versao10-06-15.pdf> Acesso em: 15 out. 

2022. 

LEHER, Roberto. Um novo senhor da educação? A política educacional do Banco 

Mundial para a periferia do capitalismo. Revista Outubro, v. 1, n. 3, p. 19-30, 1999. 

LEVIN, Henry M. Market approaches to education: vouchers and school 

choice. Economics of education review, v. 11, n. 4, p. 279-285, 1992. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0272775792900374> Acesso 

em: 9 de jul. 2021. 

LOPES, Karina Carrasqueira. A política de responsabilização educacional do 

município do Rio de Janeiro. 2013. 110f. Dissertação (Mestrado em Educação) -

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. 

LUZURIAGA, Lorenzo. História da Educação Pública. Tradução: L. Damasco Penna 

e JB Damasco Penna. São Paulo: CIA Editora Nacional, 1959. 

MAIER, Adam. Doing good and doing well: Credentialism and Teach for 

America. Journal of Teacher Education, v. 63, n. 1, p. 10-22, 2012. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487111422071> Acesso em: 06 de 

jul. 2021. 

MARGO, Robert A. Education Achievement in Segregated School Systems: The 

Effects of" Separate-But-Equal". National Bureau of Economic Research, 1985. 

Disponível em: <https://www.nber.org/papers/w1620> Acesso em: 21 de set. 2022. 

MARTINS, Roberto de Andrade. A maçã de Newton: história, lendas e tolices. In.: 

SILVA, Cibelle Celestino. Estudos de História e Filosofia das Ciências: subsídios para 

a aplicação no ensino. Editora Livraria da Física, 2006, pp. 167-189. 

MARTINS, André Silva. A educação básica no século XXI: o projeto do organismo 

“Todos pela Educação”. Práxis Educativa, v. 4, n. 1, p. 21-28, 2009. 

MASSIMO, Lucas. Como se explica o neoliberalismo no Brasil? uma análise crítica dos 

artigos publicados na Revista Dados. Revista de Sociologia e Política, v. 21, n. 47, p. 

133-153, 2013. 

MCCONNEY, A., PRICE, A.; WOODS-MCCONNEY, A. Fast track teacher education: 

A review of the research literature on Teach For All schemes. Perth: Murdoch University, 

Centre for Learning, Change and Development. Online Submission, 2012. 



283 

 

MEHTA, Jal; STEVEN, Teles."Jurisdictional Politics: A New Federal Role in 

Education." Carrots, Sticks and the Bully Pulpit: Lessons From a Half-Century of 

Federal Efforts to Improve America’s Schools. Cambridge: Harvard Education Press, 

2012. Disponível em: <http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:33063304> Acesso 

em: 7 de jul. 2021. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Vencimentos e vantagens dos servidores públicos. Revista 

de Direito Administrativo, v. 77, p. 13-30, 1964. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/25967> Acesso em: 28 de 

set. 2022. 

MELLO FILHO, Marcelo Soares Bandeira De. Economia Política da Era Reagan: 

Corporações, Ideologia Neoliberal, Políticas Fiscal e Tributária. OIKOS (Rio de 

Janeiro), v. 10, n. 2, 2011. Disponível em: 

<http://www.revistaoikos.org/seer/index.php/oikos/article/viewArticle/255> Acesso em: 

5 jun. 2021.   

MOODY, Kim. Workers in a lean world: Unions in the international economy. 

London: Verso, 1997. 

MOREIRA, Sandra. Escola pública adota projeto para melhorar média de alunos. 

Fantástico. Rede Globo de televisão, 23 de jan. 2011. Disponível em: 

<https://web.archive.org/web/20120113132155/http://fantastico.globo.com/Jornalismo/

FANT/0,,MUL1643459-15605,00.html> Acesso em: 12 de ago. 2022. 

MOTTA, Cláudio; BERTA, Ruben. Aprovação automática será abolida das escolas. O 

Globo, 08 de nov. 2008, p. 18. Disponível em: 

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/408571/noticia.htm?sequence=1

&isAllowed=y> Acesso em: 15 de set.2022. 

MOURA, Eliel. Quadro de Horários Eliel Moura - Ensina Brasil, 2011 [Arquivo Pessoal]. 

Rio de Janeiro, 2011. 

______. Quadro de Horários Eliel Moura - Ensina Brasil, 2012 [Arquivo Pessoal]. Rio de 

Janeiro, 2012. 

______; NAJJAR, Jorge; CARNEIRO, Waldeck. Neoliberalização e reforma 

educacional: a chegada da organização Teach for America no Brasil. Revista Brasileira 

de Política e Administração da Educação, v. 35, n. 2, p. 447, 2019. 

MUDGE, Stephanie Lee. What is neo-liberalism?. Socio-economic review, v. 6, n. 4, p. 

703-731, 2008. 

MUNGAL, Angus Shiva. Teach For America, Relay Graduate School, and charter school 

networks: The making of a parallel education structure. Education Policy Analysis 

Archives, v. 24, p. 17, 2016. Disponível em 

<https://www.redalyc.org/pdf/2750/275043450041.pdf> Acesso em: 7 de jul. 2021. 

NOVAES, Luiz Carlos. A formação des(continuada) dos professores temporários: 

provisoriedade e qualidade de ensino. Rev. Diálogo Educ. [online]. 2010, vol.10, n.30, 

pp.247-265. ISSN 1981-416X. Disponível em: < 

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1981-

416x2010000200002&script=sci_abstract&tlng=pt> Acesso em 10 de Jan. 2023. 



284 

 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. Política educacional e a re-estruturação do trabalho docente: 

reflexões sobre o contexto Latino-americano. Educ. Soc., Campinas,  v. 28, n. 99, p. 355-

375,  Aug.  2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302007000200004&l

ng=en&nrm=iso>. Acesso em: 17 de Mai.  2021 

OLSSEN, Mark. In defence of the welfare state and publicly provided education: A New 

Zealand perspective. Journal of Education Policy, v. 11, n. 3, p. 337-362, 1996. 

Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0268093960110305> 

Acesso em: 16 de mai. 2021. 

ORLEANS E BRAGANÇA, Luiz Philippe de. O Mito do Neoliberalismo no Brasil. Luiz 

Philippe de Orleans e Bragança – Site. 23 de ago. 2017. Disponível em: 

<https://www.lpbraganca.com.br/artigos/o-mito-do-neoliberalismo-no-brasil/> Acesso 

em: 21 de mai. 2021. 

OSÓRIO, Mauro. Rio nacional Rio local: mitos e visões da crise carioca e fluminense. 

Senac, Rio de Janeiro, 2005. 294p. 

PATTERSON, James T. et al. Brown v. Board of Education: A civil rights milestone 

and its troubled legacy. Oxford University Press, 2001. 285 p. 

PECK, Jamie. Geography and public policy: constructions of neoliberalism. Progress in 

human geography, v. 28, n. 3, p. 392-405, 2004. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0309132504ph492pr> Acesso em: 24 de 

set. 2022. 

______. Constructions of neoliberal reason. Oxford University Press, 2010. 

PECK, Jamie; TICKELL, Adam. Neoliberalizing space. Antipode, v. 34, n. 3, p. 380-

404, 2002. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-

8330.00247> Acesso em: 20 de abr. 2021. 

_______. Conceptualizing neoliberalism, thinking Thatcherism.  p. 26- 50. In: LEITNER, 

Helga; PECK, Jamie; SHEPPARD, Eric S. (Ed.). Contesting neoliberalism: Urban 

frontiers. Guilford Press, 2007. 340p. 

PECK, Jamie; THEODORE, Nik. Fast policy: Experimental statecraft at the thresholds 

of neoliberalism. U of Minnesota Press, 2015. 

PECK, Jamie; THEODORE, Nik; BRENNER, Neil. Postneoliberalism and its 

malcontents. Antipode, v. 41, p. 94-116, 2010. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8330.2009.00718.x> Acesso 

em: 20 de abr. 2021. 

PEDROSO, Maria Beatriz Mussnich. Lançamento do Ensina!- Teach for All no Brasil – 

Programa Global de Formação de Liderança em educação – Part.1. Youtube, 2 de ago. 

2010a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FYAAbi9jpV4&t=3s> 

Acesso em: 20 de jun. 2022. 

______. Lançamento do Ensina!- Teach for All no Brasil – Programa Global de Formação 

de Liderança em educação – Part.2 e 3. Youtube, 2 de ago. 2010b. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=jxPE9P6JSYA > Acesso em: 20 de jun. 2022. 



285 

 

PERONI, Vera Maria Vidal. Redefinições das fronteiras entre o público e o privado: 

implicações para a democratização da educação. Brasília: Liber Livro, p. 175-204, 

2013. 

PERRY, Laura B.; TOR, Geok-hwa. Understanding educational transfer: theoretical 

perspectives and conceptual frameworks. Prospects, v. 38, n. 4, p. 509-526, 2008. 

Disponível em: < https://link.springer.com/article/10.1007/s11125-009-9092-3> Acesso 

em: 27 de abr. 2021. 

PETRY, André. Entrevista Wendy Koop: Uma missionária da Educação. Revista Veja. 

Editora Abril, Edição 2319, ano 46, nº18. 1º de maio de 2013. p. 19-23. 

PHILLIPS, D.; OCHS, K. Processes of policy borrowing in education: Some explanatory 

and analytical devices. Comparative Education, 39(4), 451-461, 2003. 

______. Researching policy borrowing: Some methodological challenges in comparative 

education. British Educational Research Journal, v. 30, n. 6, p. 773-784, 2004. 

PITZER, Heidi Katherine. “What’s best for kids” vs. teacher unions: How teach for 

America blames teacher unions for the problems of urban schools. Workplace: A Journal 

for Academic Labor, n. 17, 2010. Disponível em: 

<https://ices.library.ubc.ca/index.php/workplace/article/view/182302> Acesso em: 07 de 

jul. 2021. 

RATCLIFFE, Susan. Concise Oxford Dictionary of Quotations. Oxford University 

Press, USA, 2011, 

RAUSCHENBERGER, Emilee. From Teach For America to Teach First: The Initial 

Expansion Overseas. In: THOMAS, Matthew; RAUSCHENBERGER, Emilee; 

CRAWFORD-GARRETT, Katherine. Examining Teach for All: International 

Perspectives on a Growing Global Network. London and New York: Routledge, 2021. p. 

13-35. 

RAVITCH, Diane. Vida e morte do grande sistema escolar americano: como os testes 

padronizados e o modelo de mercado ameaçam a educação. Editora Sulina, 2011. 318p. 

RAYMOND, Margaret; FLETCHER, Stephen H.; LUQUE, Javier. Teach for America: 

An evaluation of teacher differences and student outcomes in Houston, Texas. CREDO, 

Stanford, 2001. Disponível em: <https://credo.stanford.edu/downloads/tfa.pdf > Acesso 

em: 25 out. 2019. 

RECKHOW, Sarah; SNYDER, Jeffrey W. The expanding role of philanthropy in 

education politics. Educational Researcher, v. 43, n. 4, p. 186-195, 2014. Disponível 

em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0013189X14536607> Acesso em: 7 

de jul. 2021. 

REESE, William J. History, education, and the schools. New York, Palgrave 

Macmillan, 2010. 218 p. 

RHODES, Jesse H. An education in politics. Cornell University Press, 2012. 260 p. 

RIO DE JANEIRO. Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e 

Contabilidade Pública do Município do Rio De Janeiro. Decreto nº 3.221, de 18/09/1981, 

Consolidado pelo Decreto nº 15.350, de 06/12/1996. Disponível em: 



286 

 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/2852355/DLFE-243092.pdf/1.0> Acesso em: 

10 de out. 2022. 

______.  Lei nº 5026 de 19 de maio de 2009. Dispõe sobre a qualificação de entidades 

como organizações sociais e dá outras providências. 2009a. Disponível em: 

<https://cm-rio-de-janeiro.jusbrasil.com.br/legislacao/874335/lei-5026-

09#:~:text=DISP%C3%95E%20SOBRE%20A%20QUALIFICA%C3%87%C3%83O%

20DE,Ver%20t%C3%B3pico%20(4553%20documentos> Acesso em: 23 de set. 2022. 

______. Resolução “P” nº 5864. Secretário Chefe da Secretaria Municipal da Casa Civil. 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 24 de julho de 2009b. Disponível em: 

<https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/531#/p:5/e:531?find=Maria%20Ed

uarda%20de%20Arruda%20Falc%C3%A3o > Acesso em: 10 set. 2022. 

______. Despacho da subsecretária de ensino e do subsecretário de gestão expediente de 

03/09/2009. Processo nº 07/202899/2009 2009. Diário Oficial do Município do Rio de 

Janeiro, 8 de set. 2009c. Disponível em: 

<https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/734#/p:35/e:734?find=SANGARI

%20DO%20BRASIL%20LTDA.> Acesso em: 15 de jun. 2022. 

______. Resolução “P” nº 133. Secretário Chefe da Secretaria Municipal da Casa Civil. 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. 24 de fevereiro de 2010. Disponível em: 

<https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/1227#/p:4/e:1227?find=Maria%20

Eduarda%20de%20Arruda%20Falc%C3%A3o > Acesso em: 10 set. 2022. 

______.  Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Educação. Secretaria da Casa 

Civil – Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura do Rio de Janeiro, 17 de 

setembro de 2013a. Disponível em: 

<http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/126674/4108733/EducacaoRio_vf.pdf> Acesso 

em: 27 de set. 2022. 

______. Pela Ordem - Vereador Leonel Brizola Neto. Ordem do Dia - Sessão 

Ordinária, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2013b às 16h09, 

s/p. Disponível em: 

<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/discvot.nsf/5d50d39bd976391b8325653

6006a2502/9d69971c865691f403257bf10070af0b?OpenDocument&ExpandSection=1#

_Section1 > Acesso em: 20 de set. 2022. 

ROBERTSON, Susan L. " Reconstruir o Mundo": Neoliberalismo, a Transformação da 

Educação e da profissão (do) professor. Revista Lusófona de Educação, n. 9, p. 13-34, 

2007. 

ROSSI, Pedro et al. Austeridade fiscal e o financiamento da educação no 

Brasil. Educação & Sociedade, v. 40, 2019. 

ROTHSTEIN, Richard. The racial achievement gap, segregated schools, and segregated 

neighborhoods: A constitutional insult. Race and social problems, v. 7, n. 1, p. 21-30, 

2015. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12552-014-9134-1 > 

Acesso em: 26 de set. 2022. 



287 

 

SAAD-FILHO, Alfredo. Neoliberalismo: Uma análise marxista. Marx e o Marxismo-

Revista do NIEP-Marx, v. 3, n. 4, p. 58-72, 2015. 

SANDER, Benno. Educação na América Latina: identidade e globalização. Educação, 

v. 31, n. 2, 2008. 

SANTOMÉ, Jurjo T. O professorado em épocas de neoliberalismo: dimensões 

sociopolíticas de seu trabalho. In: LINHARES, Célia. (org). Os professores e a 

reeinvenção da escola: Brasil e Espanha. São Paulo, Cortez, 2001. 

SANTOS, J. C., & OLIVEIRA, L. A. O gerencialismo na educação pública da cidade do 

Rio de Janeiro (2009-2012): Origens, implantação e resultados. Educação, Teoria & 

Prática, 27(54), 2017, p.133-156. Disponível em 

<https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/educacao/article/view/10237> 

Acesso em: 02 de set. 2022 

SANTOS, Silvio Matheus Alves. O método da autoetnografia na pesquisa sociológica: 

atores, perspectivas e desafios. Plural: Revista de Ciências Sociais, v. 24, n. 1, p. 214-

241, 2017. 

SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. A Lei 13.415/2017 (Reforma do Ensino 

Médio) e os retrocessos contidos na previsão legal de professores com “notório 

saber”. Conhecimento & Diversidade, v. 9, n. 19, p. 71-81, 2018. Disponível em: 

<https://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/vie

w/4189> Acesso em: 07 de jun. 2021. 

SAVIANI, Dermeval. O neoprodutivismo e suas variantes: neo-escolanovismo, 

neoconstrutivismo, neotecnicismo (1991-2001). ______. História das idéias 

pedagógicas no Brasil, v. 2, 4ª ed. Campinas: Autores Associados, 2013. 

SCHNEIDER, Jack. Excellence for all: How a new breed of reformers is transforming 

America's public schools. Vanderbilt University Press, 2011. 190 p. 

SCHRIEWER, Jürgen. Globalisation in education: Process and discourse. Policy 

Futures in Education, v. 1, n. 2, p. 271-283, 2003. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/pfie.2003.1.2.6>. Acesso em: 27 de abr. 

2021. 

______. Comparative social science: Characteristic problems and changing problem 

solutions. Comparative education, v. 42, n. 3, p. 299-336, 2006. Disponível em: 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050060601022640> Acesso em: 27 de 

abr. 2021. 

SCOTT, Janelle; TRUJILLO, Tina; RIVERA, Marialena D. Reframing Teach For 

America: A conceptual framework for the next generation of scholarship. Education 

Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas, v. 24, 2016. 

Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/2750/275043450036.pdf> Acesso em: 7 

de jul. 2021. 

SEGALLA, Amauri; MENDES, Jaqueline. Conheça as empresas da área de educação 

que ensinam e dão lucro. Estado de Minas online, 5 de dezembro de 2017. s/p. Disponível 

em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/12/05/internas_economia,921982/



288 

 

conheca-as-empresas-da-area-de-educacao-que-ensinam-e-dao-lucro.shtml> Acesso em: 

10 de set. 2022. 

SETTI, Rennan. Nova dona da Escola Eleva, Inspired já começa a avaliar expansão pelo 

Brasil. Jornal O Globo online, 28 de outubro de 2022. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/blogs/capital/post/2022/10/nova-dona-da-escola-eleva-

inspired-ja-comeca-a-avaliar-expansao-pelo-brasil.ghtml> Acesso em: 29 de out. 2022. 

SHIROMA, Eneida Oto; DE MORAES, Maria Célia Marcondes; EVANGELISTA, 

Olinda. Política educacional. Rio de Janeiro, Lamparina, 2011. 

SIGNORE, Lúcio Carlos Junior. [Quantos anos vc tinha quando começou no 

Ensina?]. Aplicativo WhatsApp: 28 de set. 2022. 14h20. Mensagem de WhatsApp. 

SILVA, Tomas Tadeu da. A “Nova” direita e as transformações na pedagogia da política 

e na política da pedagogia. Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. 15ª Ed. 

Petrópolis, RJ. Vozes, p. 9-29, 2015. 

SILVA, Vandré Gomes da. A narrativa instrumental da qualidade na educação. Estudos 

em avaliação educacional, v. 19, n. 40, p. 191-221, 2008. Disponível em: 

<https://publicacoes.fcc.org.br/eae/article/view/2076> Acesso em: 10 set. 2022. 

SOUSA, Sandra Zákia. Concepções de qualidade da educação básica forjadas por meio 

de avaliações em larga escala. Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior 

(Campinas), v. 19, p. 407-420, 2014. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/aval/a/vBHXjvFnW6gk6DWpJZzTzNJ/abstract/?lang=pt> 

Acesso em: 29 de set. 2022. 

SOUZA, Laís Oliveira de; PINA, José Augusto; SOUZA, Katia Reis de. Resistência e 

práxis na greve dos professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro. Trabalho, 

Educação e Saúde, v. 17, 2018. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/tes/a/ph5xN6GtXDCxN6n5krFLQdz/?format=html&lang=pt> 

Acesso em: 20 de out. 2022. 

SP-ARTE. Conheça os palestrantes do segundo dia de debates da série Talks – Arte como 

valor. Editorial, SP-ARTE, 24 de março de 2015. Disponível em: <https://www.sp-

arte.com/editorial/conheca-os-palestrantes-do-segundo-dia-de-debates-da-serie-talks-

arte-como-valor/> Acesso em: 13 de out. 2022. 

STEINER-KHAMSI, Gita (Ed.). The global politics of educational borrowing and 

lending. Teachers College Press, 2004. 253p.  

STIGLITZ, Joseph E. More instruments and broader goals: moving toward the post-

Washington consensus. In: Wider perspectives on global development. Palgrave 

Macmillan, London, 2005. p. 16-48. 

STRAUBHAAR, Rolf. The Ideological Dominance of Market Logic: Adapting US-

based Education Reforms into Rio de Janeiro's Poorest Schools. University of California, 

Los Angeles, 2014. Tese (Doutorado em Educação). 185f. University of California, Los 

Angeles, 2014. 

______. Teaching for America across two hemispheres: Comparing the ideological 

appeal of the Teach for All teacher education model in the United States and 



289 

 

Brazil. Journal of Teacher Education, v. 71, n. 3, p. 307-318, 2020. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487119845635> Acesso em: 19 de 

set. 2022. 

______; FRIEDRICH, Daniel. Theorizing and documenting the spread of Teach For All 

and its impact on global education reform. Education policy analysis archives, v. 23, p. 

44, 2015. Disponível em: <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2055> Acesso em 08 set. 

2022. 

SUNO. Perfis: Thomaz Srougi. Empreendedores. Suno Research, 2022. Disponível em: 

<https://www.suno.com.br/tudo-sobre/thomaz-srougi/> Acesso em: 13 de out. 2022.  

TAUBE, Aaron. Why Google Loves Teach For America. Business Insider. 21 de out. 

2014. Disponível em: <https://www.businessinsider.com/why-google-loves-hiring-from-

teach-for-america-2014-10> Acesso em: 20 de jun. 2022. 

TEACH FOR ALL. Network Partners: Unifying Principles. Página de internet. Teach for 

All, 2002, s/p. Disponível em: < https://teachforall.org/network-partners#27446 > 

Acesso em: 07 de out. 2022.  

______. Teach For All: Local Social Enterprise Partnership Agreement. Template 

Partnership Agreement. Agosto de 2009. Disponível em: < 

https://vol10.cases.som.yale.edu/sites/default/files/cases/teach_for_all/Template%20Par

tnership%20Agreement.Aug2009.pdf> Acesso em: 20 de out. 2022. 

______. Overview: Our Theory of Change, History and Impact. Junho de 2011a. 40p. 

Disponível em: 

< https://vol10.cases.som.yale.edu/sites/default/files/cases/teach_for_all/toc.pdf> 

Acesso em 15 de set. 2022. 

______.  Network Organization Snapshot, Teach for All Annual Conference 2011. Teach 

for All, Mumbai, 2011b. 47 p. Disponível em: 

<https://vol10.cases.som.yale.edu/sites/default/files/cases/teach_for_all/Network%20Or

ganization%20Snapshots%20%202011%20Teach%20For%20All%20Global%20Confe

rence%20-%20Mumbai.pdf> Acesso em: 07 de out. 2022.  

TELLO, César (Coord. y Comp.) Epistemologías de la Política Educativa: 

posicionamentos, perspectivas y enfoques. Campinas: Mercado de Letras, 2013. 614 p. 

______; MAINARDES, Jefferson. Revisitando o enfoque das epistemologias da política 

educacional. Práxis Educativa, v. 10, n. 1, p. 153-178, 2015. Disponível em: 

<https://www.redalyc.org/pdf/894/89438282007.pdf> Acesso em: 21 de abr. 2021. 

THE ECONOMIST. Brazil takes off. Now the risk for Latin America’s big success story 

is hubris. The Economist, 12 de nov. 2009. s/p. Disponível em: 

<https://www.economist.com/leaders/2009/11/12/brazil-takes-off > Acesso em: 05 de 

jun. 2022. 

THOMAS, Matthew AM; LEFEBVRE, Elisabeth E. The dangers of relentless pursuit: 

Teaching, personal health, and the symbolic/real violence of Teach For 

America. Discourse: Studies in the cultural politics of education, v. 39, n. 6, p. 856-

867, 2017. Disponível em: 



290 

 

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01596306.2017.1311298> Acesso em: 7 

de jul. 2021. 

______; RAUSCHENBERGER, Emilee; CRAWFORD-GARRETT, 

Katherine. Examining Teach for All: International Perspectives on a Growing Global 

Network. London and New York: Routledge, 2021. 

TORRES, Carlos Alberto. Neoliberalism as a new historical bloc: A Gramscian analysis 

of neoliberalism’s common sense in education. International studies in Sociology of 

Education, v. 23, n. 2, p. 80-106, 2013. 

TROY, Gil. The Reagan revolution: A very short introduction. Oxford University Press, 

2009. 150 pp.  

TRUJILLO, Tina; SCOTT, Janelle; RIVERA, Marialena. Follow the yellow brick road: 

Teach For America and the making of educational leaders. American Journal of 

Education, v. 123, n. 3, p. 353-391, 2017. Disponível em: 

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/691232> Acesso em: 7 de jul. 

2021. 

TURNER, H. M. et al. Evaluation of Teach For America in texas schools. Edvance 

Research, Inc. San Antonio, TX, 2012. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/236333015_Evaluation_of_Teach_For_Ame

rica_in_Texas_Schools> Acesso em: 09 fev. 2019. 

UNESCO. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. 

Experiências Programas Escolas do Amanhã. Rio de Janeiro, março de 2016. Disponível 

em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244284>: Acesso em: 02 de set. 2022 

VALENTI, Graziella. Eleva: a tacada do grupo de educação eleito por Lemann para ser 

"o maior e melhor de educação". Revista Exame, 6 de março de 2021. s/p. Disponível 

em: <https://exame.com/exame-in/eleva-a-tacada-do-grupo-de-educacao-eleito-por-

lemann-para-ser-o-maior-e-melhor-de-educacao/> Acesso em: 9 de set. 2022. 

VELTRI, Barbara Torre; BREWER, T. Jameson. Comply, Embrace, Cope, 

Countercrusade, Subvert: Teach For America Corps Members Respond to (Internal) and 

External Mandates. Education and Urban Society, v. 52, n. 5, p. 675-703, 2019. 

Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0013124519883628> 

Acesso em: 7 de jul. 2021. 

VENUGOPAL, Rajesh. Neoliberalism as concept. Economy and Society, v. 44, n. 2, p. 

165-187, 2015. 

VINOKUR, Annie. Engaging with Steven J. Klees’. ‘A quarter century of neoliberal 

thinking in education: misleading analyses and failed policies’. Globalisation, Societies 

and education, v. 6, n. 4, p. 363-365, 2008. 

WACQUANT, Loïc. A tempestade global da lei e ordem: sobre punição e 

neoliberalismo. Revista de Sociologia e Política, v. 20, n. 41, p. 7-20, 2012a. Disponível 

em:<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010444782012000100002&script=sci_artte

xt&tlng=pt> Acesso em: 23 abr. 2021. 

______. Três etapas para uma antropologia histórica do neoliberalismo realmente 

existente. Caderno CRH, v. 25, n. 66, p. 505-518, 2012b. Disponível em: 



291 

 

<https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

49792012000300008&script=sci_arttext> Acesso em: 22 de mai. 2021. 

WERLE, Flávia Obino Corrêa. Políticas de avaliação em larga escala na educação básica: 

do controle de resultados à intervenção nos processos de operacionalização do 

ensino. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, v. 19, p. 769-792, 2011. 

Disponível em: 

<https://www.scielo.br/j/ensaio/a/KnxbVPCbHDBHKzHXwh66vkz/abstract/?lang=pt> 

Acesso em: 29 de set. 2022. 

WEST, Martin R.; PETERSON, Paul E. The politics and practice of accountability. In: 

PETERSON, Paul E.; WEST, Martin R. (Ed.). No child left behind?: The politics and 

practice of school accountability. Brookings Institution Press, 2003. p. 1-20.  

WHITTY, Geoff. Chapter 1: Creating quasi-markets in education: A review of recent 

research on parental choice and school autonomy in three countries. Review of research 

in education, v. 22, n. 1, p. 3-47, 1997. Disponível em: 

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0091732x022001003> Acesso em: 16 de 

mai. 2021. 

WILENTZ, Robert Sean. The age of Reagan: A history, 1974-2008. Harper Collins, 

2008. 564 p. 

WINERIP, Michael. A Chosen Few Are Teaching for America. On education. The New 

York Times, 11 de jul. 2010.s/p. Disponível em: 

<https://www.nytimes.com/2010/07/12/education/12winerip.html> Acesso em: 20 de 

ago. 2022.  

WWC. Quick Review of the Report “Making a Difference? The Effects of Teach for 

America in High School”. What Works Clearinghouse, Institute of Education Sciences 

– U.S. Department of Education, julho de 2008. s/p. Disponível em: 

<https://ies.ed.gov/ncee/wwc/Docs/QuickReview/tfa_071508.pdf> Acesso em: 26 de set. 

2022. 

XU, Zeyu; HANNAWAY, Jane; TAYLOR, Colin. Making a Difference? The Effects of 

Teach for America in High School. Working Paper 17. Revised. National Center for 

Analysis of Longitudinal Data in Education Research, 2009. Disponível em: 

<https://eric.ed.gov/?id=ED509654> Acesso em: 10 set. 2022. 

YALE. Partner Engagement Directors (PEDs). Teach For All: Yale School of 

Management Case Study. #11-013. Yale University, 08 de novembro de 2011. 

Disponível em: < https://vol10.cases.som.yale.edu/teach-all/early-development-and-

peds/partner-engagement-directors-peds> Acesso em: 21 de out. 2022. 

 

 

 

 

 



292 

 

ANEXOS 

ANEXO A – Ficha de Inscrição Ensina!Brasil 
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ANEXO B - Convênio SME nº 313/2011 
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ANEXO C- Ata da Assembleia Geral de Fundação do ENSINA.BR, realizada em 

17 de junho de 2010 
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ANEXO D - Primeiro Estatuto Social do ENSINA.BR 
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ANEXO E - Ata da Assembleia Geral Extraordinária do ENSINA.BR, realizada 

em 20 de junho de 2011 
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ANEXO F - Plano de Trabalho - Programa Ensina!: Formação de lideranças e 

ampliação de oportunidades para alunos da rede municipal de ensino do Rio de 

Janeiro 

 

 



320 

 

 

 

 



321 

 

 

 



322 

 

 

 



323 

 

 

 



324 

 

 

 



325 

 

 

 



326 

 

 

 



327 

 

 

 



328 

 

 



329 

 

 

 



330 

 

 

 



331 

 

 

 



332 

 

 

 



333 

 

 

 



334 

 

 

 

 



335 

 

 

 



336 

 

 



337 

 

 

 



338 

 

 

 



339 

 

 

 



340 

 

 

 



341 

 

 



342 

 

 



343 

 

 



344 

 

 

 



345 

 

 

 



346 

 

 

 



347 

 

 

 



348 

 

 



349 

 

 

 



350 

 

 



351 

 

 



352 

 

ANEXO G - Carta Teach for All – Ensina! como representante exclusivo da rede 

no Brasil 
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ANEXO H - Estudo com quadro comparativo: Agente de Reforço Escolar x 

Professor da Rede 

 

 



354 

 

 



355 

 

ANEXO I - Pela Diligência - Convênio nº 313/2011 - SGCE/3ª Inspetoria Geral - 2 

de maio de 2012 
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ANEXO J - TCM-RJ - 53ª Sessão Ordinária - 6 de agosto de 2012 
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ANEXO K -Recomenda Convênio, André Ramos - Escolas do Amanhã - 21 de 

outubro de 2011 
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ANEXO L - Resposta ao item 7 da diligência do TCM-RJ - 11 de dezembro de 201 
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ANEXO M - Pela manutenção da Diligência com recomendação - Convênio nº 

313/2011 - SGCE/3ª Inspetoria Geral - 22 de janeiro de 2013 
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ANEXO N - Em resposta à solicitação desta Chefia de Gabinete, em face a 

diligência baixada pelo TCM-RJ ao convênio 313/2011 - 18 de julho de 2013 
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ANEXO O - Ofício ESUB Nº 108 - 22 de novembro de 2012 
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ANEXO P - Em resposta ao Ofício ESUB Nº 108 - 29 de novembro de 2012 
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ANEXO Q - Ofício ESUB Nº 10 - 27 de fevereiro de 2013 

 



376 

 

ANEXO R - Resposta ao Ofício ESUB Nº 10 – 28 de fevereiro de 2013 
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ANEXO S - Termo de Rescisão nº 87/2013 ao Convênio nº 313/2011 
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ANEXO T - Lista de Escolas Ensina!Brasil 2012 

 

 


