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RESUMO 
 
Este estudo analisa as relações estabelecidas entre as redefinições no papel do Estado, as 
reformas instituídas na gestão pública, a inserção do Instituto Ayrton Senna na educação e as 
implicações decorrentes acerca da implantação do Programa Circuito Campeão na gestão 
pedagógica da escola no período de 2007 a 2010. As redefinições no papel do Estado a partir 
das reformas instituídas nos anos 90 do século passado e aprofundadas no atual período 
inseriram na sociedade novos sujeitos e introduziram na administração pública a gestão 
gerencial, trazendo a lógica do setor privado ao setor público, evidenciando consequências 
para a gestão da educação. A redefinição do papel do Estado não ocorre por acaso, uma vez 
que faz parte de um processo maior de crise estrutural do capital. Entre as estratégias 
utilizadas está a Terceira Via, que materializa o projeto do capital a partir do Terceiro Setor, e 
as parcerias entre o público e o privado concretizam esse projeto. No Rio Grande do Sul, 
assume, em 2007, um novo governo que implanta o Projeto Piloto de Alfabetização de 
Crianças com Seis Anos em parceria com três instituições não governamentais e financiadas 
pelo setor privado. O Instituto Ayrton Senna é uma das instituições parceiras do Estado e, 
através do Programa Circuito Campeão, propõe o gerenciamento da aprendizagem através das 
ferramentas de gestão gerencial. O estudo analisou a gestão pedagógica do Programa Circuito 
Campeão com ênfase nos seguintes eixos: currículo, planejamento, avaliação, formação 
continuada de professores e o papel do coordenador pedagógico nesse projeto. Parte do 
entendimento de que a gestão pedagógica define e propicia a direção de sentido das práticas 
educativas e da intencionalidade da escola.O estudo demonstrou que a implantação do 
Programa Circuito Campeão em uma escola municipal trouxe implicações para a gestão 
pedagógica da educação. 
 
Palavras-Chave: Administração Pública. Gestão da Educação. Gestão Pedagógica. Instituto 
Ayrton Senna. Programa Circuito Campeão. 
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ABSTRACT 

 
This study analyzes the relationships between redefinitions in the role of the state, instituted 
reforms in public administration, the insertion of the Instituto Ayrton Senna in the public 
education system and the implications regarding the implementation of the Programa Circuito 
Campeão in the pedagogical management of the school from 2007 to 2010. The redefinitions 
of the role of the state from the reforms instituted in the 90s of last century and deepened in 
the current period inserted in society  new subjects and they also introduced  in the public 
administration the private way of management, bringing the private logic to the public sector, 
highlighting the consequences for management education. The redefinition of the role of the 
State does not occur by chance, on the contrary, it is part of a larger process of structural crisis 
of the capital. Among the strategies used is the Third Way, which embodies the design of the 
capital from the Third Sector, and the partnerships between the public and private materialize 
this project. Brazilian Rio Grande do Sul State assumes, in 2007, a new government that 
deploys the Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças com Seis Anos in partnership with 
three non-governmental institutions and funded by the private sector. The Instituto Ayrton 
Senna is one of the partner institutions of the State and through the Programa Circuito 
Campeão  offers the management of education through private management tools. The study 
examined the pedagogical management of Programa Circuito Campeão with emphasis in the 
following areas: curriculum, planning, evaluation, teacher continuing education and the role 
of pedagogical coordinator on this project. The study shares the comprehension that the 
educational management provides and define the direction of the educational practices and the 
intentionality of the school. The study showed that implantation of the Programa Circuito 
Campeão in a public school brought pedagogical implications for management education. 
 
Keywords: Public Administration. Management Education. Pedagogical Management. 
Instituto Ayrton Senna. Programa Circuito Campeão. 
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RESUMEN 
 
Este estudio analiza las relaciones establecidas entre las redefiniciones en el papel del estado, 
las reformas instituidas en la administración pública, la inserción del Instituto Ayrton Senna 
en la educación y las implicaciones relativas a la inplantación del Programa Circuito Campeão 
en la gestión pedagógica de la escuela desde 2007 hasta 2010. Las redefiniciones del papel del 
estado a partir de las reformas introducidas en los años 90 del siglo pasado y profundizadas en 
el período actual insirieron en la sociedad nuevos sujetos e introdujeron en la administración 
pública la gestión gerencial, trayendo la lógica del sector privado al sector público, tornando 
evidente consecuencias para la gestión de la educación. La redefinición del papel del Estado 
no se produce por casualidad, una vez que hace parte de un proceso más amplio de la crisis 
estructural del capital. Entre las estrategias utilizadas está la Tercera Vía, que materializa el 
proyecto del capital a partir del Tercer Sector y las asociaciones entre los sectores público y 
privado que concretizan  este proyecto. En Rio Grande do Sul, asume, en 2007, un nuevo 
gobierno que implementa el Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças com Seis Anos en 
colaboración con tres instituciones no gubernamentales y financiadas por el sector privado. El 
Instituto Ayrton Senna es una de las instituciones colaboradoras del  Estado y, mediante el 
Programa de Circuito Campeão, propone la gestión del aprendizaje a través de herramientas 
de gestión de gerencial. El estudio examinó la gestión pedagógica del Programa de Circuito 
Campeão con énfasis en los siguientes ejes: plan de estudios, la planificación, la evaluación, 
la formación docente continua y el rol del coordinador pedagógico en este proyecto. Parte del 
entendimiento de que la  gestión educativa define y proporciona una dirección de sentido de 
las prácticas educativas y de la intencionalidad de la escuela. El estudio demostró que la 
implantación del Programa Circuito Campeão en una escuela municipal trajo implicaciones 
para la gestión pedagógica de la educación. 
 
Palabras Claves: Administración Pública. Gestión de la Educación.  Gestión Pedagógica. 
Instituto Ayrton Senna. Programa Circuito Campeão.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Este estudo apresenta os resultados da pesquisa intitulada “Relações entre o público e o 

privado: a gestão pedagógica da educação no Programa Circuito Campeão do Instituto Ayrton 

Senna (2007-2010)”, fruto da minha inserção enquanto acadêmica no Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa 

Políticas e Gestão de Processos Educacionais. 

O interesse em estudar as políticas educacionais, a gestão da educação e a gestão da 

escola são motivos constantes de minhas preocupações enquanto professora da escola básica e 

também do ensino superior. Desafiam-me, neste estudo, análises supérfluas acerca da educação 

e da escola vistas apenas como resultado de um mundo em constante transformação. Como 

professora do curso de Pedagogia, as alterações nas Diretrizes Curriculares me inquietam para 

além do proposto e vivido. Também, minhas indagações a respeito da formação inicial de 

professores ultrapassam a ideia de formação de um profissional reflexivo como as Diretrizes do 

Curso de Pedagogia e demais teóricos apresentam, a partir de uma formação na prática e para a 

prática. Embora a prática seja um espaço importante de formação, a relação entre teoria e 

prática são aspectos distintos, mas inseparáveis, cabendo à teoria esclarecer a prática.  

Dito isso, na continuidade dessas reflexões iniciais, no ano de 2007, assume o governo, 

no estado do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius. O primeiro programa apresentado na área da 

educação à sociedade foi o Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos em 

parceria com três instituições privadas, sem consulta aos professores da rede estadual que até 

então desconheciam a nova proposta. Alguns profissionais e gestores públicos da educação, 

considerados até então críticos, apoiaram a execução do projeto apresentado. Essa ação 

permitiu-me, nesse contexto, verificar que não se tratava de um projeto qualquer, que agora 

ocupava a mídia, mas de uma iniciativa de terceirizar a educação pública. A execução e a 

implantação dessa nova proposta seria uma responsabilidade das três instituições, sendo o 

financiamento realizado através de parcerias com a iniciativa privada. 

A partir dessas constatações e me inserindo no grupo de pesquisa da professora Dra. 

Vera Maria Vidal Peroni, notei que minhas indagações não estavam equivocadas. A educação e 

a escola estavam sendo apropriadas pelos programas privados, residindo na desvalorização da 

transmissão de um saber objetivo, na diminuição do papel da escola em transmitir esse saber, na 

descaracterização do professor enquanto profissional que detém esse saber e na própria negação 

do ato de ensinar.   
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Dessa forma, essas questões fizeram-se o centro das minhas reflexões. Além disso, as 

formas alienadas e esvaziadas às quais a escola estava sendo cooptada pelas diferentes 

propostas para a educação escolar, em especial a alfabetização, passaram a fazer parte deste 

estudo. 

A suposta neutralidade das propostas e das discussões realizadas pelos educadores e 

gestores é ideológica e não desinteressada, portanto, a neutralidade nesse contexto exposto é 

impossível. A educação não é neutra. Questionava-me como o aluno pode aprender a julgar 

diferentes concepções e adotar seu próprio ponto de vista se os professores omitirem suas 

opções e julgamentos. Pode o educador ser neutro do ponto de vista pedagógico, científico ou 

filosófico?  

Ao contextualizar este trabalho, percebemos que o interesse em pesquisar as influências 

que esse pensamento opera na gestão da escola era apenas a aparência, pois a essência era muito 

mais desafiadora do que imaginávamos. Por isso, tivemos que ampliar nosso estudo para chegar 

à essência do objeto que ora nos propomos a pesquisar. 

Para compreender a proposta deste estudo, partimos de uma concepção ampla, em que 

buscamos desvelar o contexto de que a crise evidenciada no Brasil a partir dos anos 90, como 

suposta crise do Estado, era uma crise estrutural do capital, que, a partir de suas estratégias de 

superação, visou instituir na administração pública e, consequentemente, nas escolas públicas, 

um novo padrão de gestão, intitulada de gerencial ou gerencialista.  

As reformas educacionais propuseram alterar as estruturas da escola, promovendo 

mudanças administrativas e pedagógicas com a implantação de uma gestão educacional apoiada 

no modelo empresarial, orientadas pelos princípios gerenciais. A ênfase dada à gestão gerencial 

na educação, a partir dos anos 90, no Brasil, deve ser analisada na construção do discurso de 

que a qualidade na educação depende da eficiência e eficácia do sistema público de ensino 

representado através dos resultados e da alteração na lógica da gestão da educação. A falta de 

produtividade da escola vem alicerçando as justificativas para a expansão do setor privado e do 

terceiro setor mercantil, mediando, assim, a produtividade para o mercado. 

Essa é uma das justificativas que faz com que o Estado estabeleça parcerias com o setor 

privado para executarem programas de intervenção pedagógica, modificando, assim, a lógica do 

público e trazendo a suposta eficiência do setor privado à educação pública. E essa lógica de 

adequação da educação depende, nesse contexto, da gestão escolar. As parcerias público-

privadas se tornam uma prática de gestão adotada pelos sistemas públicos para imprimirem uma 

suposta qualidade na educação sob a ótica dos resultados, utilizando-se de diversas estratégias. 
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Dessa forma, no Rio Grande do Sul (RS), em 2007, foi instituído o Projeto Piloto de 

Alfabetização de Crianças aos Seis Anos com o objetivo de implantar, no sistema estadual, 

através de parcerias com três instituições não governamentais, processos de “intervenção 

pedagógica” nas escolas para criar uma matriz de habilidades e competências para essa nova 

série. Para complementar esse assunto, iniciamos o curso de doutorado em 2008, visando 

investigar o Projeto Piloto de Alfabetização e a parceria realizada com o Instituto Ayrton Senna 

através do Programa Circuito Campeão. A partir das construções realizadas ao longo do curso, 

redefinimos a temática e o foco da pesquisa: a gestão pedagógica da educação no Programa 

Circuito Campeão e sua inserção no Rio Grande do Sul, através do Projeto Piloto de 

Alfabetização. O município de Igrejinha, no Vale do Paranhana, foi utilizado como 

materialidade da proposta. Aprofundamos ainda mais este estudo com a participação de uma 

escola municipal na qual concentramos nosso estudo, constituindo-se a instituição no arcabouço 

empírico desta pesquisa. 

A participação no grupo de pesquisa acerca dos “Novos contornos da parceria 

público/privada na Gestão da Escola Pública” (2008-2011), cujo objetivo foi analisar as 

mudanças ocorridas no papel do Estado e as conexões entre o público e o privado através do 

estudo dos Programas da Rede Vencer, coordenados pelo Instituto Ayrton Senna (IAS) e 

desenvolvidos em redes municipais de ensino do RS sob a orientação da professora Dra. Vera 

Maria Vidal Peroni, fomentou ainda mais as minhas indagações. 

Participamos também da pesquisa nacional “Análise das consequências de parcerias 

firmadas entre municípios brasileiros e a Fundação Ayrton Senna para a oferta educacional” 

(2008-2011) cujo objetivo foi analisar as características dos Programas Escola Campeã e Gestão 

Nota 10, propostos pelo Instituto Ayrton Senna, e as consequências de sua implantação para a 

oferta e a gestão da educação em nove municípios localizados em, também, nove Estados 

brasileiros, sob a coordenação da professora Dra. Vera Maria Vidal Peroni e da Dra. Theresa 

Maria de Freitas Adrião. 

A partir desse grupo de pesquisa, outros trabalhos com a temática já foram 

desenvolvidos. Entre esses estão as dissertações de mestrado de Daniela Pires(2010), que 

estudou a  configuração jurídica do público-privado na educação na parceria entre a rede 

municipal de ensino de Sapiranga e o Instituto Ayrton Senna, e a de Juliana Selau Lumertz 

(2010), que pesquisou a parceria público-privada na educação: implicações para a gestão da 

escola.   

Já entre as teses de doutorado destacam-se as de Dalva Valente Guimarães 

Gutierres(2010), que buscou compreender  a Política de Municipalização do Ensino 
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Fundamental no Estado do Pará: Implicações para a democracia educacional em municípios 

Paraenses; a de Josiane Carolina Soares Ramos do Amaral(2010), que propõe um estudo sobre 

a  política de gestão da educação básica na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul(2007-

2010): o fortalecimento da gestão gerencial; a de Maria Otilia Kroeff Susin(2009), que 

desenvolveu a pesquisa sobre a  qualidade na Educação Infantil comunitária em Porto Alegre: 

estudo de caso em quatro creches conveniadas; e a de Lucia Camini(2009), cujo objetivo foi 

compreender a política de gestão do Plano de Desenvolvimento da Educação na perspectiva da 

gestão democrática do ensino, importante referencial para compreender o PDE- Compromisso 

Todos pela Educação do MEC. 

Além dessas, destaca-se também a tese de Marilda de Oliveira Costa que buscou 

analisar a parceria público-privada e as conseqências para a gestão democrática da educação 

municipal a partir da parceria com o Instituto Ayrton Senna, nos programas que integram a 

Rede Vencer. Como anunciado, o grupo de pesquisa sob a orientação da professora Dra.Vera 

Peroni constitui um banco considerável de produções realizadas através de pesquisas que visam 

demonstrar as relações público-privadas através de parcerias sejam com escolas, municípios, 

estados ou mesmo em nível federal. 

Na revisão bibliográfica realizada, não encontramos estudos acerca desse tema, pois a 

nossa delimitação evidencia-se nas implicações decorrentes da implantação do Programa 

Circuito Campeão na gestão pedagógica da educação. 

Como questão de pesquisa, apresentamos: “Quais as relações estabelecidas entre as 

redefinições no papel do Estado, as reformas instituídas na gestão pública, a inserção do 

Instituto Ayrton Senna na educação e as implicações decorrentes da implantação do Programa 

Circuito Campeão na gestão pedagógica da  educação?” 

Para alcançar esse fim, o estudo propõe como objetivos específicos: 

a)Compreender o contexto de redefinição do papel do estado e as diferentes estratégias 

adotadas para a gestão pública que surgiram diante das reformas empreendidas a partir de 1990, 

evidenciando a relação com a educação; 

b)Compreender a inserção da Terceira Via e a ampliação do Terceiro Setor no Brasil e 

as consequências para a ampliação da atuação do setor privado na educação pública; 

c)Analisar as concepções de  gestão pedagógica do Programa Circuito Campeão, 

visando entender o conteúdo proposto e a lógica de sua inserção na educação e na escola; 

d)Apresentar a gestão democrática da educação e da escola como um  direito 

conquistado através da legislação e do seu conteúdo educacional fundamental para a formação 

de sujeitos históricos sociais; 
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e)Analisar as implicações do Programa Circuito Campeão e as alterações  realizadas  na 

gestão pedagógica da educação e de uma escola municipal de Igrejinha-RS a partir da 

implantação do programa. 

A proposta de pesquisa está estruturada em cinco capítulos. Optamos por apresentar 

após a introdução, o referencial teórico-metodológico e a exposição da investigação. Discutimos 

as questões relativas aos procedimentos teórico-metodológicos concebidos para a realização da 

pesquisa. Realizamos uma reflexão em torno da importância da escolha do referencial teórico-

metodológico que busca analisar a totalidade dos fatos para um estudo mais aprofundado das 

implicações do objeto de estudo e de alguns conceitos que sustentam as análises nesta pesquisa. 

O segundo capítulo, intitulado “O contexto mundial e a redefinição do papel do estado a 

partir dos anos 90 e a educação”, aborda o contexto no qual o papel do estado vem se 

redefinindo, ou seja, apresenta a crise estrutural do capital e as estratégias utilizadas pelo capital 

para enfrentar a crise, dando ênfase à Terceira Via e à ampliação do Terceiro Setor no Brasil. 

Também abordamos, nesta etapa, a reforma na administração pública e a influência da Terceira 

Via e da inserção do Terceiro Setor nas propostas educacionais, enfatizando o Plano de 

Desenvolvimento da Educação lançado em 2007, pelo governo Lula, e a inserção das 

instituições privadas, como o Instituto Ayrton Senna, na educação pública. 

No terceiro capítulo, “Gestão Democrática da Educação e da Escola”, apresentamos os 

conceitos que fundamentam a gestão democrática da educação e da escola, enfatizando as bases 

históricas, filosóficas e pedagógicas da educação, as diferentes tendências educacionais ao 

longo da história e suas concepções pedagógicas que sustentarão as análises dos conceitos do 

programa. 

O quarto capítulo aborda o Instituto Ayrton Senna, seus objetivos e sua inserção na 

educação pública através de diferentes programas. Visa analisar o Programa Circuito Campeão 

e os conceitos que fundamentam a gestão pedagógica. Buscamos destacar, neste capítulo, 

conceitos/eixos pedagógicos, a partir de análises e relações com as teorias.  

Ainda no capitulo quatro, procuramos compreender as concepções de gestão utilizadas 

no governo do estado do Rio Grande do Sul no período de 2007-2010 e na Secretaria de 

Educação do Estado, destacando, em especial, o conceito e a articulação dos sujeitos e das 

instituições públicas e privadas e a parceria realizada entre o Instituto Ayrton Senna e o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul na implantação do Projeto Piloto de Alfabetização de 

Crianças aos Seis Anos que influenciou a implantação de três programas privados em 

municípios e escolas públicas do RS. 
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No quinto capítulo, apresentamos o estudo realizado no município de Igrejinha, seus 

aspectos históricos, culturais e a relação com o voluntariado. Evidenciamos as características de 

um município voltado para a produção calçadista e sua relação com a cultura da fábrica que 

influencia as relações com a escola. Além disso, citamos as características educacionais, em que 

circunstâncias ocorreu a implantação do Projeto Piloto de Alfabetização e as implicações do 

programa na rede municipal a partir dos eixos selecionados para o estudo: projeto político 

pedagógico, currículo, planejamento, avaliação, formação continuada dos professores e papel 

do coordenador pedagógico. 

Nesse capítulo, abordamos, também, a gestão pedagógica na escola e a aula, partindo 

das entrevistas realizadas e das observações feitas em sala de aula. Por fim, tratamos de 

apresentar as implicações do Programa Circuito Campeão na gestão pedagógica da escola e da 

sala de aula. 

Concluindo este estudo, as considerações finais registram, a partir dos eixos 

desenvolvidos nesta pesquisa, que as relações estabelecidas entre as redefinições no papel do 

Estado, as reformas instituídas na gestão pública, a inserção do Instituto Ayrton Senna na 

educação trazem implicações para a gestão pedagógica da educação. 

 

 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO E EXPOSIÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 

A intenção deste capítulo é explicitar as bases teórico-metodológicas a partir das quais 

buscamos compreender e analisar as “Relações entre o público e o privado: a gestão pedagógica 

da educação no Programa Circuito Campeão do Instituto Ayrton Senna (2007-2010)”. No que 

se refere ao processo da pesquisa, este capítulo apresentará os caminhos teórico-metodológicos 

percorridos buscando discorrer sobre a tese apresentada. 

O trabalho proposto fundamenta-se no reconhecimento de que esse não se desenvolve 

sem esforço e orientação teórico–metodológica, evidenciando-se, assim, a importância do 

método dialético e o reconhecimento das categorias que sustentam a produção de 

conhecimento. E esse método implica, conforme a introdução de A Ideologia Alemã, em “[...] 

severa disciplina do pensar que objetiva reproduzir conceitualmente o real na totalidade 

inacabada dos seus elementos e processos.” (MARX; ENGELS, 1998, p. 32). 

Para Thompson (1981, p.48), há a necessidade de uma lógica de análise histórica 

adequada aos fenômenos que estão sempre em movimento, “que evidenciam – mesmo num 
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único momento, manifestações contraditórias, assim como o objeto de investigação se modifica 

também se modificam as questões adequadas”. 

Partindo das contribuições de Thompson, a historicidade e a totalidade nesta pesquisa 

buscam revelar as relações da educação com a redefinição do papel do Estado, analisando o 

contexto nacional e internacional para compreender as reformas dos anos 90 até os dias atuais e 

relacionar o contexto local através da inserção do Programa Circuito Campeão do Instituto 

Ayrton Senna no estado do Rio Grande do Sul através das parcerias com o setor privado. 

Especificamente, buscaremos relacionar a inserção dessa lógica no município de Igrejinha, em 

uma escola municipal, avaliando as implicações desse programa na gestão pedagógica da 

instituição.  

A presente pesquisa parte do princípio de que não existe método, mas métodos. Assim 

também não existe a política social, mas políticas sociais. Admite-se a existência de um método 

quando se segue determinado caminho, uma trajetória teórica, buscando atingir um fim 

(VIEIRA, 2007). É nesse sentido, a partir das palavras do autor, que optamos pelo método que 

permite fazer o caminho de ascensão do abstrato ao concreto, que é o caminho do pensamento 

para a construção do conhecimento. 

 
O método da ascensão do abstrato ao concreto é o método do pensamento; em outras 
palavras, é um movimento que atua nos conceitos, no elemento da abstração. A 
ascensão do abstrato ao concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para 
outro plano (racional); é um movimento no pensamento e do pensamento. [...] O 
processo do abstrato ao concreto, como método materialista do conhecimento da 
realidade, é a dialética da totalidade concreta, na qual se reproduz idealmente a 
realidade em todos os seus planos e dimensões. O processo do pensamento não se 
limita a transformar o todo caótico das representações no todo transparente dos 
conceitos; no curso do processo. O próprio todo é concomitante delineado, 
determinado e compreendido. (KOSIK, 1976, p. 36-37). 

 

Para alcançar esse resultado, utilizamos, como procedimentos metodológicos, a análise 

documental e as entrevistas formais, além da observação do trabalho realizado em sala de aula. 

Como ferramentas epistemológicas, adotamos as categorias do materialismo histórico - a 

Totalidade, a Particularidade, a Contradição e a Mediação - construídas a partir da leitura da 

obra de Marx.  

Para Ciavatta (2001, p.132), em um processo de investigação, precisamos entender que 

estão postas duas questões: “primeiro, recusamos, nós também, todo o dogmatismo e as 

concepções evolucionistas da história; segundo, recusamos toda visão cética e fragmentada do 

mundo e o relativismo como ponto de partida”. Sendo assim, buscaremos as articulações que 

possam explicar os nexos e os significados do real, no caso, o nosso objeto de estudo, a gestão 
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pedagógica do Programa Circuito Campeão e as implicações para a escola, assim como seu 

movimento espaço-temporal, na busca de reconstruir totalidades a partir das particularidades 

que dialogam entre si.  

Essa questão se desdobra nas ações dos sujeitos sobre o entendimento da crise do 

capitalismo e como as estratégias de superação têm revelado implicações nas reformas do 

Estado e, consequentemente, na gestão pública, alterando sua lógica. A gestão da educação e da 

escola sofrem alterações a partir das ações e reações do objeto sobre os sujeitos, particularmente 

representadas pelos sujeitos da educação e da escola. Nesse sentido, não se pode racionalizar ou 

criar modelos explicativos para um conjunto dinâmico de relações dentro da totalidade social 

observada, esperando que esses venham a ser claramente reconhecidos pelos sujeitos sociais.  

Em geral, os professores envolvidos no processo, assim como parte dos gestores 

educacionais, não apreendem por si mesmos a totalidade social na qual se inserem: o referente 

histórico, material, afetivo e ou moral das relações postas. Por tal motivo, a tarefa do 

pesquisador se faz tão pertinente: observar e analisar, reconstruindo o objeto científico desde a 

gênese dos processos sociais mais amplos, para, então, reconstruí-lo a partir de uma realidade 

que, segundo Ciavatta (2001, p.133) é “sempre complexa, aberta às transformações sob a ação 

dos sujeitos sociais”, fazendo com que a história passe a ser a estrutura do próprio método de 

análise.  

Isso quer dizer que, para compreender a materialidade histórica e dialética, é preciso 

apreender a construção do conhecimento científico como questão política e social. É nesse 

contexto que discordamos das orientações e avaliações do Instituto Ayrton Senna, através do 

Programa Circuito Campeão e de seus pressupostos de gestão em prol do desenvolvimento da 

educação, na medida em que desconsidera o pedagógico como apresentaremos nessa tese 

porque visa, antes de tudo, reproduzir em larga escala seus programas nas redes públicas tendo 

como foco os resultados. No Brasil, o IAS vem imprimindo a lógica da empresa privada no 

sistema público, trazendo consequências para o processo de ensino e aprendizagem da escola 

pública, tema desta pesquisa. 

Nesse sentido, escolhemos apreender a Totalidade e a Particularidade do objeto com 

base no método materialista histórico: 

 
No sentido marxiano, a totalidade é um conjunto de fatos articulados ou o contexto de 
um objeto com suas múltiplas relações ou, ainda, um todo estruturado que se 
desenvolve e se cria como produção social do homem. A dialética da totalidade é uma 
teoria da realidade onde os seres humanos e os objetos existem em situação de relação, 
e nunca isolados, como alguns processos analíticos podem fazer crer (KOSIK, 1976). 
 



25 

 

Neste sentido, “a dialética da totalidade é um princípio epistemológico e um método 

de reprodução do conhecimento. Estudar um objeto é concebê-lo na totalidade das relações 

que o determinam, sejam elas de nível econômico, social, cultural etc.” (CIAVATTA, 2001, 

p.132). 

Contudo, alerta-nos Vieira de que “métodos distintos acarretam diferentes 

entendimentos do significado de política social”(2007, p.149). Portanto, o primeiro passo é 

fazer um exame do papel mediador das políticas sociais – no caso, a educação, a concepção 

de gestão pedagógica do Programa Circuito Campeão e a escola, articulados a partir de dada 

realidade – e da política do Estado(Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos) 

de buscar parcerias com programas privados, desconstruindo  a educação pública, para, assim, 

distinguirmos certas parcelas do real com as suas múltiplas determinações. Por isso, 

precisamos delimitar o objeto e utilizar as categorias para apreendê-lo em sua essência e não 

nos limitando à aparência dada pelos fatos.  

As categorias são relativas ao movimento que se dá no real e no pensamento, podendo 

pertencer a um campo de conhecimento e, ao mesmo tempo, indicar aspectos objetivos do 

objeto; não podem ser analisadas isoladamente umas das outras, sob a prerrogativa de 

petrificar conceitualmente o objeto e, ao não abordar seu movimento contraditório, falsificar a 

conceituação. Essa, por sua vez, ultrapassa o real porque inclui o seu movimento e incorpora a 

sua representação (a essência e a aparência), apontando múltiplas determinações que nos dão 

sua síntese e o concreto como um todo articulado, um concreto pensado. 

Primeiramente, escolhemos tratar das categorias Totalidade e Historicidade para 

abordar o contexto mundial em que se dá a redefinição do papel do estado e pelas estratégias 

de superação da crise do capital que, segundo Peroni (2007), são o Neoliberalismo, a Terceira 

Via e a Reestruturação Produtiva, estampados nas ações do Estado, fomentando reformas em 

todo o mundo e, em especial, no Brasil. Também se inserem, nessas categorias, a lógica 

gerencial utilizada na reforma do Estado e aprofundada até os dias atuais, as estratégias de 

inserção da gestão privada na educação básica como proposta de melhoria da qualidade e as 

políticas nacionais que viabilizam a reprodução do capital pela educação como mercadoria e 

seus reflexos na gestão da escola. 

 
Estes movimentos, que são iniciativas do capital para superar a sua crise, minimizam 
os direitos sociais e apresentam o mercado como parâmetro de qualidade. Neste 
contexto, a relação público/privado ganha novos contornos, ou mudando a execução 
das políticas, repassando para o público não-estatal ou o privado, ou mudando a 
lógica de gestão do público, tendo como parâmetro o privado. (PIRES; PERONI, 
2010, p.1). 
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Cabe observarmos que o Terceiro Setor é a estratégia utilizada pela Terceira Via para 

materializar o projeto do capital. Peroni (2008) destaca que as teorias Neoliberal e Terceira 

Via têm em comum o diagnóstico da crise do capital, de que o culpado é o Estado, mas 

propõem estratégias diferentes de superação: o Neoliberalismo defende a privatização, e a 

Terceira Via, o Terceiro Setor1. “Nos dois, o Estado não é mais o responsável pela execução 

das políticas sociais: um repassa para o mercado e o outro para a chamada sociedade civil sem 

fins lucrativos” (PERONI, 2008, p. 2). O repasse das políticas sociais, neste caso, a educação, 

é firmado através de parcerias, que acontecem na medida em que há transferências de 

responsabilidades, assinalando que “esta transferência é chamada, ideologicamente, de 

parceria entre o Estado e a sociedade civil, com o Estado supostamente contribuindo, 

financeira e legalmente, para propiciar a participação da sociedade civil.”(MONTÃNO, 2002, 

p.5). 

No entanto, Wood (2003, p. 206) chama a atenção para o fato de que o conceito 

moderno de “sociedade civil” é bastante diferente daquele utilizado anteriormente. 

 
[...] embora o conceito moderno de ‘sociedade civil’ esteja associado às relações de 
propriedade específicas do capitalismo, trata-se ainda assim de uma variação sobre 
um velho tema. [...] sociedade civil representa uma esfera diferenciada do Estado, 
separada das relações e das atividades humanas, mas nem pública nem privada, ou 
talvez as duas coisas ao mesmo tempo, incorporando toda uma gama de interações 
sociais fora da esfera privada do lar e da esfera do mercado, a arena de produção, 
distribuição e troca. (WOOD, 2003, p. 206) 

 

A “sociedade civil”, que inicialmente representava o próprio Estado, no conceito 

moderno, se dissociou do mesmo, representando uma esfera diferente. Wood (2003) chama a 

atenção, ainda, para o problema decorrente disso, que é a atribuição de responsabilidades do 

Estado à “sociedade civil.”. Assim se expressa Wood (2003, p. 209, grifo do autor): “O 

conceito de ‘sociedade civil’ está sendo mobilizado para servir tantos e tão variados fins que é 

impossível isolar uma única escola de pensamento associada a ele [...]. Os principais usos se 

originaram da distinção entre sociedade civil e Estado.” 

“Estado é aqui entendido como Estado histórico, concreto, de classe, e, nesse sentido, 

Estado máximo para o capital, já que, no processo de correlação de forças em curso, é o 

capital que detém a hegemonia”, conforme Peroni (2007, p.1). Com base em autores como 

Mészàros (2002), Antunes (1999) e Harvey (1989), a autora defende a tese contrária. Segundo 

                                                 
1 O Terceiro Setor é aqui entendido como terceiro setor mercantil, em que sua própria organização se comporta 

como uma empresa. 
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ela, a crise atual não se encontra no Estado, mas é uma crise estrutural do capital(idem) que 

provocou a crise fiscal e consequentemente afeta o Estado. 

O conceito de hegemonia é abordado neste trabalho a partir de Gramsci(1991) e 

adquire significado como a organização do consenso. Ou seja, uma classe ou fração de classe 

no poder torna-se efetivamente hegemônica  

 
a partir do momento em que consegue obter, tanto por parte das classes aliadas 
quanto por parte das classes subalternas, uma identificação destas com o seu projeto 
ideológico de dominação; quando sua visão de mundo particular universaliza-se, 
sendo compartilhada como própria   pelas demais classes. (GRAMSCI, 1991, p. 185). 

 

Ainda levando em conta o princípio da Totalidade e da Historicidade de todo fenômeno 

social, podemos dizer que, para Thompson (1981), entender um processo histórico é buscar, por 

meio das evidências históricas, apreender como homens e mulheres agem e pensam dentro de 

determinadas condições. Prossegue o autor afirmando que: “Estamos falando de homens e 

mulheres, em sua vida material, em suas relações determinadas, em sua experiência dessas 

relações e em sua autoconsciência dessa experiência. Por ‘relações determinadas’ indicamos 

relações estruturadas em termos de classe, dentro de formações sociais particulares.” 

(THOMPSON, 1981, p. 111, grifo do autor). 

Entendemos, também, que a realidade é composta pela essência e pela aparência, mas 

a essência se manifesta de maneira diferente da que aparece na realidade. No nosso trabalho, 

as propostas de parceria entre o Estado e o IAS podem se manifestar na esfera dos resultados 

sobre a educação pública, mas, na realidade, podem esconder estratégias de modificação da 

lógica de gestão da educação e da escola. Contudo, fazer as costuras teóricas e realizar a 

desconstrução do mundo da pseudoconcreticidade exige o estabelecimento de mediações. 

A Mediação é, neste trabalho, uma das categorias centrais para desvelarmos as 

estratégias do IAS e sua atuação na esfera pública na área da educação, apontando possíveis 

desdobramentos para a escola. 

Mas Vieira (2004) assinala que o método materialista histórico e dialético pode revelar 

a política social como parte da estratégia da classe dominante (p.151). Ainda a política social 

pode ser uma estratégia capaz de conservar a desigualdade social, colaborando no 

funcionamento do capitalismo (idem). 

É a partir dessa questão que atentaremos para o movimento da política educacional a 

partir de uma articulação complexa entre o público e o privado. Essa articulação, nesta 

pesquisa, ganha amplitude teórica a partir do momento em que liga a educação à reforma 
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gerencial implantada a partir da década de 90, a Terceira Via e o Terceiro Setor ao conceito 

de desenvolvimento humano, na ótica da UNESCO e do IAS, e a formação de capital humano 

ao desenvolvimento do país.  

Frigotto (1984), ao fazer a crítica da Teoria do Capital Humano, diz que a escola passa 

a ter certa produtividade para o capital, ao ser improdutiva, especialmente para a classe 

trabalhadora: gera formas de reprodução do capital e mão de obra barata justificada pela 

escolarização deficitária para os parâmetros exigidos pelo capital. A inserção da educação no 

movimento da reforma do Estado foi um processo histórico que deu origem a diferentes 

mediações, e essas compõem o movimento de inserção das instituições privadas, como o 

Instituto Ayrton Senna, entre outros, na educação básica pública com o apoio do Estado. 

“O vínculo não é direto, pela própria natureza e especificidade da prática educativa, 

que não se constitui numa prática social fundamental, mas numa prática mediadora”. 

(FRIGOTTO, 1989, p.23). 

 
A mediação é, assim, a visão historicizada do objeto singular, cujo conhecimento 
deve ser buscado nas suas determinações mais gerais, nos seus universais, assim 
como ser situada no tempo e no espaço, isto é, na sua contextualização histórica. São 
as determinações histórico-sociais, o campo do particular, que permitem a apreensão 
de um objeto à luz das determinações mais gerais. (LUKÁCS, 1978, p. 146). 

 
O particular representa a expressão lógica das categorias de mediação entre os homens 

singulares e a sociedade em geral. A particularidade do objeto ou do processo possibilita a 

análise esmiuçada da rica diversidade da produção e das relações sociais humanas, bem como 

das leis da natureza. 

O movimento do singular ao universal e vice-versa é sempre mediatizado pelo 

particular; ele é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva quanto no 

pensamento que a reflete de um modo aproximativamente adequado. Ele é, porém, um 

membro intermediário com características bastante específicas. (LUKÁCS, 1978, p. 93 - 112).  

Ao considerar o particular como mediador do movimento do pensamento, tem-se que 

“o singular é o ponto de partida que será elevado às mais altas abstrações, e destas novamente 

à realidade concreta, a qual com a ajuda das abstrações – pode agora ser compreendida de um 

modo cada vez mais aproximativamente do exato” (LUKÁCS, 1978, p. 103).  

Do ponto de vista metodológico, a categoria da Particularidade vai nos permitir retirar 

as relações entre o público e o privado e a inserção do Instituto Ayrton Senna na esfera 

pública, articulando parcerias com o MEC, os estados e os municípios de sua generalidade, e 

apreendê-la como mediação privilegiada de um processo em curso na sociedade, nas diversas 
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conjunturas histórico-sociais. Assim, a categoria Particularidade ajudou-nos a pensar a 

aparência do fenômeno, seu movimento específico de atuação na área da educação, no Brasil, 

buscando essência.  

Particularizar as práticas pedagógicas do IAS facilitou-nos a operar uma cisão do todo, 

sem, no entanto, fragmentá-lo, isolando as partes, mas realizando um trabalho em que os fatos 

e os dados puderam ser observados e analisados em termos de tempo e espaço, delimitando o 

objeto e sinalizando os limites necessários ao campo de investigação. 

A categoria Totalidade ajuda-nos a entender as relações entre os sujeitos que se 

estabeleceram entre o IAS, através do Programa Circuito Campeão, o estado do RS, a 

secretaria municipal de educação e a escola estudada. Buscamos, assim, a relação entre o fato e 

o todo no movimento do objeto e suas contradições. A categoria Contradição se faz presente 

dentro da Totalidade e é nela que, segundo Cury (1992, p.32), está o que há de comum a todos 

os fenômenos e o que há de específico em cada um deles. Construir tal paralelo leva-nos ao 

momento no qual nos conscientizamos da contradição, que passa a ser o próprio princípio 

explicativo do real, reveladora do problema central no objeto em si. A nosso ver, mostra 

especificamente a totalidade do objeto no contexto das relações entre o público e o privado e a 

inserção da lógica do privado no público, ou seja, o embate entre a gestão pública e a gestão 

privada, a gestão democrática e a gestão gerencial na formação do cidadão ou do trabalhador 

do século XXI. 

É através da contradição entre a gestão democrática da educação que defendemos e a 

proposta de educação e  gestão do IAS, a  implantação do PPA no estado do RS e no município 

e a influência do Programa Circuito Campeão do Instituto Ayrton Senna na gestão pedagógica 

da escola que este trabalho de pesquisa busca captar como se dá o movimento do objeto em 

estudo. No caso, a inserção do Instituto Ayrton Senna na área educacional conduz à 

observação dessa contradição.  

 Para compreender as relações entre os sujeitos, utilizamos a concepção de Thompson 

que, desafiando recuperar o papel dos sujeitos na história, diz que se trata da experiência de 

“homens e mulheres” reais, em contextos determinados material e culturalmente. A partir da 

experiência que vivenciam no seu dia a dia, podem reproduzir práticas, pensamentos e 

sentimentos dominantes, como também alterá-los, dar-lhes novo significado e mesmo 

transformá-los. É assim que analisamos as relações de Viviane Senna com instituições públicas 

e privadas e a influência que exerce através do Instituto Ayrton Senna com a pretensão de levar 

uma suposta qualidade à educação pública. 
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Procuramos estabelecer uma unidade como resultado da relação entre contrários, em 

um movimento dialético, tal como é o movimento do capital em desqualificar a educação e a 

escola e, ao mesmo tempo, propor sua requalificação baseada em programas padronizados, 

com a lógica da gestão privada muito própria desse “período particular do capitalismo” 

(PERONI, 2007). 

Retomando os procedimentos metodológicos adotados, fizemos o levantamento e a 

análise de referenciais bibliográficos e documentos que evidenciassem as relações entre as 

reformas do Estado e da educação nos anos 90 e seu aprofundamento na gestão do governo 

Lula para compreender como essas influenciam a gestão da educação e da escola.  

Destacamos pontos que apresentam as propostas de mudança substanciais para a gestão 

pública, as influências mundiais, relacionando-as com o movimento empresarial, bem como as 

ligações que os mesmos articulam na obtenção de consenso sobre a educação pública e as 

modificações na lógica da gestão dos sistemas públicos. 

Priorizamos informações que demonstram as relações estabelecidas entre a empresária 

Viviane Senna, presidente do IAS, e empresários do capital, instituições públicas como o 

CDES e o MEC no processo de inserção da lógica da gestão privada no sistema público. Além 

disso, realizamos um levantamento sobre o Instituto Ayrton Senna para compreender os 

conceitos com os quais desenvolve seus projetos educacionais. Para tanto, efetuamos uma 

minuciosa investigação nos documentos, revistas, sites para contextualizar o objeto durante o 

desdobramento dos programas. Já que esses dados não estão condensados em um único 

documento, tivemos que garimpar essas informações em diferentes fontes. 

Ainda fizemos uma pesquisa detalhada em documentos, entrevistas, sites oficiais sobre 

as concepções de gestão pública no governo Yeda Crussius (2007-2010), visando compreender 

as relações desse governo com os empresários, o Programa Gaúcho da Qualidade e a Agenda 

2020. Investigamos essa inserção na educação cujo objetivo era instituir uma profunda reforma 

na educação pública do estado do Rio Grande do Sul, priorizando as parcerias com instituições 

privadas, instituídas através do Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos e a 

inserção do Instituto Ayrton Senna com o Programa Circuito Campeão.  

Através de entrevistas, observações e estudo de documentos, analisamos a parceria 

entre o Instituto Ayrton Senna e o município de Igrejinha nas suas múltiplas relações, sendo 

mediador para essa implantação o Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos, 

instituído em 2007, a partir de uma parceria com a União Nacional de Dirigentes Municipais 

de Educação que justifica, em parte, a adoção do programa no município. O estudo demonstra 

a inserção do Programa Circuito Campeão na gestão pedagógica da educação e da escola no 
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município de Igrejinha como um exemplo concreto de como um programa privado influencia o 

sistema público, uma vez que estudamos a gestão pedagógica desse programa na sua 

implantação nessa escola municipal e as suas implicações para a educação no município. 

Visamos, assim, demonstrar que tal processo, iniciado nos anos de 1990, foi marcado 

pela interferência dos organismos internacionais na gestão pública e, no caso específico, nos 

conceitos trazidos para a gestão da educação e, consequentemente, para a escola. Esses 

conceitos que não são neutros trazem uma concepção de homem que se pretende formar, 

relacionado ao sistema vigente e à tentativa de utilizar a escola como um meio de formação 

desse sujeito. 

O estudo se caracteriza pela abordagem qualitativa (OLIVEIRA, 2007), que supõe o 

contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação a ser investigada 

através do trabalho de campo. Também é um processo de reflexão e análise da realidade 

através da “utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo 

em seu contexto histórico” (OLIVEIRA, 2007, p. 37). Nesse tipo de pesquisa, há uma maior 

preocupação com o processo, pois, ao estudar determinado problema, o interesse se volta à 

forma como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas. 

Segundo Oliveira (2007), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção dos dados descritivos, 

adquiridos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfocando a perspectiva 

dos sujeitos. 

Além da análise documental, que envolveu planos de governo, programas, material 

distribuído em reuniões, consulta a sites e material divulgado pela imprensa, na intenção de 

captar os movimentos do real nesta pesquisa, também foram utilizadas, como fontes de 

informações primárias, entrevistas realizadas junto a oito sujeitos que, de alguma forma, 

vivenciaram a educação durante o processo de implantação dos programas e ao longo de sua 

execução. Além disso, as conversas informais com professores, coordenadores e pais serviram 

de base para a organização dos instrumentos da coleta de dados. Para entender os sujeitos desta 

pesquisa, buscamos em Thompson (1981) a compreensão do papel ativo dos sujeitos no 

“fazer” de suas experiências.  

O quadro a seguir demonstra as afirmações anteriores: 
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Sujeitos a serem entrevistados Quantidade de entrevistas 
Secretária Municipal de Educação do município pesquisado e 
Presidente da UNDIME (2007-2010) 

2 em períodos diferentes 

Coordenadora do Projeto Piloto de Alfabetização da rede 
Municipal 

3 em períodos diferentes 

Coordenadora da escola  5 entrevistas 
Professora 1 da escola  2 
Professora 2 da escola  2 
Presidente do CPERS-Sindicato em 2007 1 
Diretor da escola A 1 

Quadro 1 - Sujeitos entrevistados 

 

A análise das informações disponibilizadas pelo IAS no site do projeto, da SEDUC, 

bem como notícias e artigos em revistas auxiliaram no encaminhamento da pesquisa na escola 

e na definição dos pontos essenciais a serem incluídos nas entrevistas e nas observações.  

Uma das técnicas utilizadas foi a observação das aulas, que propicia um contato direto 

com o que será pesquisado, possibilitando a sua verificação e a descoberta de novos aspectos 

relacionados às questões de pesquisa. Para Minayo (2008), ao acompanhar as experiências 

diárias, o pesquisador pode captar a visão dos sujeitos envolvidos no decorrer de suas 

atividades. Com o processo de observação da aula proposto nesta pesquisa, buscamos 

caracterizar a atuação de dois professores no cotidiano escolar e de que forma desenvolvem 

suas aulas, utilizando a proposta do Programa Circuito Campeão. Considerando que a rotina é 

a mesma, optamos por descrever e analisar apenas uma das aulas, que será utilizada como 

exemplo de materialidade da inserção do Programa Circuito Campeão na gestão pedagógica. 

Por fim, a entrevista é utilizada com o objetivo de construir informações pertinentes ao 

objeto de pesquisa. As entrevistas podem ser consideradas como conversas com finalidade 

(MINAYO, 2008). O tipo de entrevista empregada foi a semiestruturada, que assegura o 

diálogo entre os sujeitos pesquisados e a investigadora, assim como oferece possibilidade de 

perceber cada vez mais as relações entre as falas e o problema a ser investigado. (TRIVIÑOS, 

1987).  

A tese desenvolvida no decorrer desta investigação procura demonstrar as relações 

entre a redefinição do papel do estado, tendo como base as reformas instituídas na gestão 

pública, a inserção do Instituto Ayrton Senna na educação e as implicações decorrentes da 

implantação do Programa Circuito Campeão na gestão pedagógica da escola. 

 



 

 

2 CONTEXTO MUNDIAL: A REDEFINIÇÃO NO PAPEL DO ESTADO A PARTIR 

DOS ANOS 90  

 

 

Neste capítulo, apresentaremos o contexto mundial em que vem ocorrendo a 

redefinição do papel do Estado neste período histórico e como ela se materializou no Brasil, a 

partir do Plano Diretor da Reforma do Estado, que instituiu a administração pública gerencial 

no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994-2001), intelectual orgânico da 

Terceira Via, em que uma das estratégias propostas é o Terceiro Setor, observando-se 

continuidades na gestão do presidente Lula da Silva (2003-2010). Por tal motivo, é essencial 

entendermos as contradições do sistema capitalista, que se manifestam em todas as esferas da 

vida, tarefa sobre a qual nos debruçaremos, abordando as relações entre o contexto mundial 

do capitalismo atual, a reforma do Estado, a gestão gerencial, a educação e as novas 

demandas para a formação de mão de obra com adequação [...] ao modo de acumulação 

flexível (HARVEY, 2004).  

A crise que o mundo enfrenta é uma “crise estrutural profunda e cada vez mais grave, 

que necessita da adoção de medidas estruturais abrangentes, a fim de alcançar uma solução 

sustentável” (MÉSZÁROS, 2011, p.3). Em conferência realizada em Salvador, no Brasil em 

13 de junho de 2011, o autor afirma que, apesar de comumente a crise ser apresentada como 

atual, ele discorda de que ela tenha se originado em 2007, com a explosão da bolha 

habitacional dos Estados Unidos. A crise teria começado na década de 70, e Mészáros já 

apresentava que seus desdobramentos “salientavam dramaticamente a intensificação da crise 

estrutural global do capital”.(idem, 2011,p.3). 

Para Mészáros (2007), a situação atual de desemprego estrutural que surge a partir da 

década de 70 com a nova crise do capital reflete a destrutividade que esse sistema 

sociometabólico necessita adotar a partir deste momento (idem). Posto que o sistema do 

capital é orientado para a expansão e movido pela acumulação, quando se põe qualquer 

restrição à efetivação dessas, ele se mostra disposto a todo tipo de resposta, até mesmo no 

sentido de uma autodestruição anunciada, se necessário, para manter seus ganhos econômicos. 

Nesse sentido, Mészáros (2002) coloca que, com a crise, o capital passa a avançar de maneira 

explosiva sob a natureza, o homem e o mundo do trabalho, criando uma situação 

insustentável. O autor aponta:  
O capitalismo consiste em um modo de produção voltado para a acumulação e o 
lucro, sendo para tanto necessária a sua contínua expansão e inovação. O capital não 
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é uma coisa, mas um processo em que o dinheiro é perpetuamente enviado em busca 
de mais dinheiro. (MÉSZÁROS, 2002, p. 41).  

 

Para ele, o capitalismo é um sistema inerentemente contraditório e que evolui de 

maneira aparentemente incontrolável. Ele foi construído ao longo de um processo histórico 

que se torna um controle totalizante na medida em que todos os seres humanos devem se 

ajustar a ele com o risco de não sobreviverem. A característica de engolir a tudo e a todos lhe 

concede o caráter de dinamismo que, por sua vez, conduz à ineficácia qualquer tentativa de 

controle. Para o autor, “ironicamente, na visão de seus defensores, se supõe esse sistema 

inteiramente democrático.” (MÉSZÁROS, 2002, p.72). O sistema de capital se articula e se 

consolida por necessidade como uma estrutura de mando, sendo as possibilidades de vida dos 

indivíduos determinadas de acordo com a posição que assume nessa estrutura e aos grupos 

sociais aos quais pertence (MÉSZÁROS, 2002). 

             Segundo Harvey (1992), em um processo de mundialização crescente do capital, ele 

mesmo tenta superar as barreiras da sua própria acumulação. O processo de reestruturação 

produtiva das empresas é uma forma como a reestruturação do capital se apresenta, visando 

assegurar sua expansão e acumulação, inaugurando uma nova fase da acumulação do capital, 

a qual Harvey denominou de acumulação flexível (idem). 

                Partindo dessas considerações, Harvey (2011) realiza um profundo diagnóstico de 

como o capital se movimenta em busca do lucro por diferentes esferas de atividades que estão 

inter-relacionadas. As esferas de atividade são: 1) tecnologias e formas de organização; 2) 

relações sociais; 3) arranjos institucionais e administrativos; 4) processos de produção e de 

trabalho; 5) relações com a natureza; 6) reprodução da vida cotidiana e da espécie e 7) 

concepções mentais do mundo. Destaca que, ao mesmo tempo em que estão interligadas, as 

esferas de atividade possuem uma lógica própria, evoluindo e se transformando em uma 

totalidade “socioecológica”, complexa e dialética. O fato das esferas estarem interligadas, mas 

cada uma possuindo uma lógica própria no processo evolutivo humano é o que produz tensões 

e contradições no capitalismo. “É o que leva, em determinado tempo e lugar, uma esfera se 

sobrepor a outra, assumindo o papel de vanguarda.” (idem, 2011, p.108). 

Esse é o processo que se desdobra como consequência das formas contemporâneas de 

avanço do capital e, entre elas, como parte das políticas neoliberais, as reformas da gestão 

pública, introdução da gestão gerencial como uma política que traz severas imposições ao 

Estado, à sociedade e à educação.  

É nesse contexto que as reformas instituídas nos anos 90 do século passado 

pretendiam instaurar um novo modelo de administração pública, chamada de “administração 
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pública gerencial”, que alterou o modelo de gestão pública e, consequentemente, de gestão da 

educação e da escola. Diante disso, pretendemos buscar a compreensão do contexto de 

redefinição do papel do Estado e as diferentes estratégias de gestão pública e privada que 

surgiram diante das reformas empreendidas a partir de então. Essa revisão histórica 

fundamenta-se na compreensão de que “qualquer momento histórico é ao mesmo tempo 

resultado de processos anteriores e um índice da direção de seu fluxo futuro.” (THOMPSON, 

1981, p. 58). Ou seja, os contextos que vamos apresentar a partir de agora não são isolados, 

eles são resultados de processos históricos. Para entendermos o presente, é necessário 

compreendermos a que momentos históricos eles se relacionam, e esse será nosso objetivo ao 

apresentar em que contexto ocorreram as reformas a partir dos anos 90. 

 

 

2.1 O CONTEXTO DAS REFORMAS A PARTIR DOS ANOS 90 

 

 

A reforma do Estado brasileiro, ocorrida a partir do início da década de 1990, vem 

reproduzindo o projeto do capital internacional, consubstanciado nos princípios do Consenso 

de Washington (GENTILI, 2001). Na América Latina, na segunda metade dos anos 1980, 

como uma resposta à crise econômica pela qual algumas nações desse continente passavam 

por conta da política econômica desenvolvimentista, o ideário liberal foi disseminado pelos 

organismos financeiros internacionais (FMI, Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BIRD). Isso ocorre em um quadro de renegociação das dívidas externas 

dessas nações, que, como uma receita, “deveriam desregular mercados, abrir suas economias, 

implementar práticas não intervencionistas, bem como abdicar de todo o projeto de cunho 

nacionalista-desenvolvimentista” (FIORI, 2003). 

Quanto a esse receituário prescrito pelos organismos financeiros, o símbolo de tais 

políticas foi o Consenso de Washington. Para expressar essas convicções, John Willianson2 

elaborou o modelo de reforma a ser aplicado pelos governos nacionais devedores aos 

organismos financeiros e credores internacionais. O documento conhecido como Consenso de 

Washington, segundo Kuzynski e Willianson (2004), definitivamente, imprimiu o modelo 

neoliberal de desenvolvimento econômico a ser implementado nas décadas seguintes. 

                                                 
2 “Consenso de Washington” - denominação criada, em 1989, por John Willianson - Senior Fellow, Institute for 

International Economics. 
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O resultado das análises foi o reconhecimento da excelência das reformas até então 

promovidas na região (com exceção do Brasil e do Peru). Foi referendada, sob a tutela do 

governo dos EUA, a recomendação da implantação das políticas neoliberais como condição 

para conceder “cooperação” financeira externa, bilateral ou multilateral (NOVAES, 2008). 

 Houve uma inversão da causa da grave crise econômica que a América Latina 

enfrentava, ou seja, a alta dos preços do petróleo, as altas taxas internacionais de juros e a 

deterioração dos termos de intercâmbio eram resultantes de problemas internos (políticas 

nacionalistas equivocadas, autoritarismo, etc.) e não de fatores externos(idem). Dessa forma, 

as propostas apresentadas pelo Consenso de Washington eram vistas como as soluções 

modernizadoras. 

Willianson (2003)3 afirmava que poderíamos resumir as propostas do Consenso de 

Washington, lançadas em 1989, por intermédio de dez medidas e acreditava que essas eram 

necessárias em quase todos os países da América Latina. As dez reformas são as seguintes: 

disciplina fiscal; uma mudança nas prioridades para despesas públicas; reforma tributária; 

liberalização do sistema financeiro; uma taxa de câmbio competitiva; liberalização comercial; 

liberalização da entrada do investimento direto; privatização das empresas estatais; 

desregulamentação; e direitos da propriedade assegurados.  

Na época da gestação do Consenso, o Chile, que vivia uma ditadura, servia como 

paradigma, uma vez que foi o país pioneiro, no continente, na implementação de políticas 

neoliberais. Assim, o Consenso de Washington, por meio da aplicabilidade desse receituário 

nos países latino-americanos, referia-se à governabilidade, ou seja, instaurar, nesses países 

assolados por uma profunda crise econômica, condições de restabelecimento de seus 

mercados principalmente. Esse modelo econômico neoliberal de mercado, consolidado no 

Consenso de Washington e reeditado como alternativa ao projeto Keynesiano4,  foi o resultado 

de uma nova hegemonia liberal conservadora, que contou com a formulação teórica de alguns 

economistas e cientistas políticos que reconstituíram antigos princípios liberais. 

                                                 
3 Palestra apresentada na FAAP, em São Paulo, em 25/8/2003. Cabe ressaltar que essas medidas foram extraídas 

do “Decálogo do Consenso” (Batista et al, 1995). 
4 Corrente econômica elaborada por John Keines, cujo objetivo era manter o crescimento da demanda em 

paridade com o aumento da capacidade produtiva da economia, de forma suficiente para garantir o pleno 
emprego, mas sem excesso, pois isso provocaria um aumento da inflação. Na década de 1970, o keynesianismo 
sofreu severas críticas por parte de uma nova doutrina econômica: o monetarismo. Em quase todos os países 
industrializados, o pleno emprego e o nível de vida crescente alcançados nos 25 anos posteriores à II Guerra 
Mundial foram seguidos pela inflação. Os keynesianos admitiram que seria difícil conciliar o pleno emprego e o 
controle da inflação, considerando, sobretudo, as negociações dos sindicatos com os empresários por aumentos 
salariais. Por essa razão, foram tomadas medidas que evitassem o crescimento dos salários e preços, mas, a partir 
da década de 1960, os índices de inflação foram acelerados de forma alarmante. Disponível em 
<http://www.economiabr.net/teoria_escolas/teoria_keynesiana.html>. Acesso em: 09 abr. 2010. 
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O projeto Keynesiano baseou-se em um conjunto de ideias que propunham a 

intervenção estatal na vida econômica com o objetivo de conduzir a um regime de pleno 

emprego e apresentou enorme influência na renovação das teorias clássicas e na reformulação 

da política de livre mercado. Acreditava-se que a economia seguiria o caminho do pleno 

emprego, sendo o desemprego uma situação temporária que desapareceria graças às forças do 

mercado. O keynesianismo gerou o Acordo de Bretton Woods5 e viabilizou a consolidação de 

políticas que deram origem ao Welfare State6. Segundo Melo (2004), depois de quinze anos 

de políticas protecionistas associadas ao controle norte-americano da liquidez mundial, e com 

o aumento e supremacia do seu poderio militar, o capital passou a se movimentar para fora do 

Consenso Keynesiano. O próprio keynesianismo teria criado as condições para um novo tipo 

de liberalização do capital e do trabalho no fim dos anos de 1970. 

Dentre os que defendem um novo projeto de sociabilidade contra o keynesianismo, 

podemos destacar Hayek (1990), ao defender também a liberação dos indivíduos das 

interferências do Estado, que deve garantir-lhes apenas a previsão da ação estatal de forma a 

possibilitar a utilização desses conhecimentos para a elaboração de seus próprios planos 

individuais. 

O indivíduo, a liberdade e a concorrência são os núcleos da teoria neoliberal, e o 

Estado deve limitar-se a estabelecer normas aplicáveis a situações gerais, deixando os 

indivíduos livres em tudo porque só os indivíduos conhecem plenamente as circunstâncias 

relativas a cada caso e a elas podem adaptar suas ações. Em sua obra “O Caminho da 

Servidão”, Hayek (1990) procurou resgatar o liberalismo clássico ao demonstrar argumentos 

para recuperar, com uma nova forma, atendendo a problemas de uma nova época, um novo 

liberalismo para responder às mudanças histórico-sociais do século. 

Também Milton Friedman, em 1946, ingressa como docente no Departamento de 

Economia da Universidade de Chicago, e sua visão do liberalismo responde de forma positiva 

à crise dos anos 70. Para Melo (2001), sua obra não só resgata princípios do individualismo 

econômico e valorização da livre concorrência expressa no mercado (é o mercado que produz, 

                                                 
5 Bretton Woods foi o nome dado a um acordo de 1944 no qual estiveram presentes 45 países aliados e que tinha 

como objetivo reger a política econômica mundial. Segundo o acordo de Bretton Woods, as moedas dos países 
membros passariam a estar ligadas ao dólar e a moeda norte-americana estaria ligada ao Ouro. Para que tudo 
funcionasse sem grandes sobressaltos, foram criadas duas entidades de supervisão, o FMI (Fundo Monetário 
Internacional) e o Banco Mundial. Assim, com o acordo de Bretton Woods, o dólar passou a ser a moeda forte do 
sistema financeiro mundial e os países membros utilizavam-na para financiar os seus desequilíbrios comerciais, 
minimizando custos de detenção de diversas moedas estrangeiras. Disponível em: 
<http://www.clubeinvest.com/_technical_analysis forex/ bretton_woods/ Bretton_woods.php>. Acesso em: 09 abr. 
2010. 

6 O Welfare State coloca o Estado como agente da promoção (protetor e defensor) social e organizador da 
economia. Cabe ao Estado do bem-estar social garantir serviços públicos e proteção à população. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem-estar_social
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regula e realiza os bens de que a sociedade necessita), como justifica uma visão minimalista 

do estado como órgão burocrático com funções jurídicas e de gerência mínimas. De acordo 

com Friedman (1977), a interferência do Estado na dinâmica econômica e política da 

sociedade conduz a um excesso de conformidade pelos indivíduos; portanto, a principal 

função do Estado é eximir-se de qualquer tipo de atuação econômica, garantindo a livre 

concorrência e a liberdade para que os indivíduos possam conquistar seus objetivos. 

Em relação à educação, Friedman afirma que “uma sociedade democrática, possuía 

dois objetivos: alfabetizar e ofertar conhecimentos para formar cidadãos e mediar junto a eles 

a aceitação de um conjunto comum de valores (FRIEDMAN, 1977, p. 79).” O referido autor 

distinguiu, também, educação e instrução, afirmando que a responsabilidade do governo para 

com a instrução é afetada por conta de o mesmo assumir todos os custos. Propôs, assim  

 
a redução dos gastos do Estado mediante a obrigatoriedade da divisão dos custos 
com as famílias dos educandos; a subvenção do treinamento vocacional; a 
concentração dos subsídios para as escolas primárias impondo um nível mínimo de 
instrução financiada pelo Estado, e, por fim, a organização de formas de 
nacionalização de boa parte da “indústria da educação” para promover uma base 
comum de valores necessários à estabilidade social, desde que adequada às 
demandas do capital (FRIEDMAN, 1977, p. 82) 

 

A ideia tinha por base criar uma combinação de escolas públicas e privadas, 

viabilizando a “transferência de fundo público para as escolas privadas, escolhidas pelos pais, 

que exigiriam do governo uma verba referente ao que o educando gastaria se estivesse na 

escola pública” (FRIEDMAN, 1977, p. 85), garantindo uma liberdade de escolha das famílias. 

Podemos dizer que as formulações teóricas dos economistas, centralizadas na ação do 

mercado e, em certa medida, dos herdeiros da escola de Chicago, segundo Hayek (1990) e 

Friedman (1977), constituíram ideologicamente as bases para a elaboração de um novo modo 

de regulamentação coerente com o regime de acumulação flexível, que tem como 

pressupostos o individualismo, a racionalidade econômica e a desorganização coletiva dos 

trabalhadores. A Escola de Chicago7 é uma grande referência para a organização do 

capitalismo contemporâneo, uma vez que suas teorias econômicas defendiam a redução do 

peso do Estado na economia. Acreditava que a livre atuação das pessoas e dos mercados faria 

com que a economia se desenvolvesse. 
                                                 
7 As teorias da Escola de Chicago estão por trás de muitas das políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional; instituições que, em certa medida, se caracterizam por seu apoio ao livre mercado. Apartados de 
instituições internacionais, muitos países também começaram a tomar em conta sua teoria econômica a partir 
dos anos 1980, sendo a década de 90 o período de maior auge das teorias econômicas liberais em boa parte do 
mundo, sendo a Escola de Chicago em parte responsável por este auge. A Escola de Chicago foi liderada por 
Milton Friedman. 

http://pt.wikilingue.com/es/Banco_Mundial
http://pt.wikilingue.com/es/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
http://pt.wikilingue.com/es/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional
http://pt.wikilingue.com/es/Livre_mercado
http://pt.wikilingue.com/es/1980
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Esses princípios teóricos materializaram-se em políticas públicas, principalmente, na 

década de 1990, com um conjunto de medidas vinculadas, especificamente, à reforma da 

estrutura burocrática do Estado. As reformas econômicas e administrativas, que pretendiam 

modernizar o Estado brasileiro, foram realizadas a partir da eleição do presidente da república 

Fernando Henrique Cardoso, que se tornou responsável por esse processo, no país, no período 

de 1995 a 2002. Na gestão Fernando Henrique Cardoso (FHC), o Brasil investe em um 

alinhamento com os EUA e em um projeto de globalização, acatando, conforme Fiori  

 
a internacionalização dos centros de decisão brasileiros e a fragilização estatal em 
troca de um projeto de governo global rigorosamente utópico, abandonando um 
modelo desenvolvimentista e optando pelas políticas econômicas que seguem 
rigorosamente esses princípios.(FIORI, 2003,p.) 

 

O projeto de alinhamento do governo FHC com organismos internacionais e com as 

reformas ocorridas em diferentes partes do mundo foi gestado em 1988 quando da 

organização do novo partido, o PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira. Guiot8 

pesquisou o partido e avalia que o PSDB recuperava as críticas populares a alguns problemas 

do Estado (burocratismo, cartorialismo, clientelismo, fisiologismo, etc.) e elaborava propostas 

para atacá-las, subordinando-as, porém, às percepções específicas das classes dominantes. Os 

contornos do ideário neoliberal já podiam ser percebidos no programa do partido em 1988, 

mais precisamente, quando tratava da reforma do Estado. 

A valorização da “eficiência”, envolvendo uma ampla reforma do setor público, não 

deveria abdicar, segundo eles, da democratização das decisões. Tratava-se, em linhas gerais, 

daquilo que, em outros documentos, os peessedebistas chamavam de “desprivatização do 

Estado”, isto é, o afastamento dos interesses privados e corporativos incrustados na 

administração pública em aliança com a burocracia. Para tanto, era preciso fomentar genuínos 

“mecanismos de controle público”, concomitante a uma completa profissionalização e 

reformulação dos serviços públicos, que visavam à sua “racionalização”. 

A “racionalização” defendida estava agregada à lógica da “eficiência” e 

“competitividade”, próprias do mercado, e ao elogio da “eficácia” das associações da 

sociedade civil na implementação de políticas sociais, pressuposto central do neoliberalismo e 

                                                 
8 Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado defendida em 2006 no Programa de Pós-Graduação em 

História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF), intitulado Um ‘moderno Príncipe’ para a 
burguesia brasileira: o PSDB (1988-2002) e orientada pela Prof.ª Dr.ª Virgínia Fontes. Artigo publicado em 
‘Usos do Passado’ — XII Encontro Regional de História ANPUH-RJ 2006: 3. 



40 

 

da Terceira Via. O grupo social que compunha o partido fazia parte das frações hegemônicas 

da burguesia9. 

Essa pesquisa trouxe à tona que o Estado-Maior do PSDB estava também presente e 

organizado, no decorrer dos anos 90 e nos primeiros anos da presente década, em uma vasta 

rede de associações da sociedade civil burguesas, destacando-se as organizações patronais 

mais tradicionais da estrutura corporativa de representação de interesses como Confederações, 

Federações, Centros e Associações Industriais, Comerciais e Bancárias10. Essas organizações 

traziam, em suas propostas, três tipos de associações da sociedade civil a que os dirigentes 

citados estavam vinculados: associações empresariais de cunho corporativo; associações de 

estudos econômicos e relações internacionais; associações de cunho pedagógico voltadas para 

os setores populares. 

Guiot (2006) contribui afirmando que o partido fazia a mediação entre as demandas 

dessas associações e o Estado na medida em que os dirigentes do partido estavam em ambas 

as esferas11. É importante destacar que esses sujeitos se prepararam para se qualificar junto ao 

capital como seus intelectuais orgânicos, valendo-se tanto das universidades públicas 

consagradas no Brasil, quanto de cursos de pós-graduação no exterior e atuações nas agências 

internacionais. Participaram também de uma rede de associações corporativas e de outras 

voltadas, especialmente, para a formulação da política econômica e da inserção internacional 

dos interesses de setores do capital. 

Esses sujeitos estiveram e ainda estão ligados ao meio empresarial, especialmente ao 

financeiro, mas se credenciaram, fundamentalmente, de gestores para banqueiros. Eles 

ocuparam o Estado, atuando para que as políticas estatais estivessem voltadas para a 

satisfação dos interesses hegemônicos do capital e não dos setores populares. Para estes, ao 

contrário, criaram e fomentaram ONGs, institutos e fundações voltadas para formas de 
                                                 
9 Para chegar a essa conclusão, Guiot (2006) pesquisou as bases sociais do partido, entendidas como o conjunto 

dos aparelhos privados de hegemonia, isto é, as organizações da sociedade civil ligadas aos setores 
empresariais ávidos pela difusão e implantação do modelo neoliberal. 

10 Dentre as demais associações da sociedade civil de que o staff dirigente do PSDB participava, destacamos o 
Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), o Centro Brasileiro de Relações Internacionais 
(CEBRI), as Câmaras de Comércio, a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transacionais e da 
Globalização Econômica (SOBEET), o Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, o Instituto Nacional de 
Altos Estudos (INAE), o Instituto de Estudos em Política Econômica (IEPE), o Instituto de Estudos Econômicos 
e Internacionais (IEEI), o Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), o Instituto Sérgio Motta, a ONG 
Comunidade Solidária (Comunistas), a Fundação Mário Covas, a Fundação Victor Civita e a Fundação Konrad 
Adenauer. 

11 A pesquisa também revelou as ligações orgânicas entre os dirigentes do PSDB e setores do capital. Podemos 
ver que muitos dirigentes eram gestores e administradores para o capital e, em menor número, proprietários 
dos meios de produção. Destacava-se, dentre eles, a forte presença do setor bancário e, em menor escala, do 
industrial. Podemos assim asseverar que o dirigente do PSDB não só se imbuía da lógica de classe das frações 
dominantes, como também passava a pertencer, em meteórica ascensão social, à própria classe. (GUIOT, 
2006, p. 6). 
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convencimento que incutiam a ideia de que são de responsabilidades desses setores a melhoria 

das áreas sociais sob a designação de “solidariedade”, “responsabilidade social”, 

“participação”, “parceria”, etc. 

Conseguiram ampliar, nos últimos anos, mediante posições ocupadas em várias esferas 

da sociedade civil e política, suas redes de relacionamento, legitimando suas influências 

perante a sociedade e o Estado brasileiro. Esse mesmo grupo foi responsável pela 

administração do Brasil de 1995 a 2002 e também foi responsável pela reforma do Estado 

cuja premissa principal foi a de que o Estado era burocrático e um obstáculo ao livre 

andamento do mercado. 

Para os neoliberais, não é o capitalismo que está em crise, mas o Estado. A estratégia é 

reformar o Estado e diminuir sua atuação para superar a crise. Para os neoliberais, caberá ao 

mercado superar as falhas do Estado (PERONI, 2009).  

Para Peroni que explicita o diagnóstico da crise para os neoliberais, “o diagnóstico é 

que o Estado entrou em crise porque gastou mais do que devia  para se legitimar, pois tinha 

que atender às demandas da população nas políticas sociais e, ao regulamentar a economia, 

atrapalhou a livre iniciativa do mercado”(idem,2009,p.5). Esse momento histórico, com suas 

especificidades no âmbito do modo de produção, necessita de uma ideologia para que tais 

particularidades sejam aceitas e incorporadas. “A crise fiscal é parte de um movimento maior 

de crise do capital e não a causadora da crise, como foi diagnosticado pelo neoliberalismo e 

pela Terceira Via” (PERONI, 2009, p. 2). 

Conforme já mencionamos, para Peroni (2007), os teóricos  da Terceira Via 

concordam com os neoliberais sobre o diagnóstico da crise. Para eles, o Estado  gastou mais 

do que podia em políticas sociais e provocou a crise fiscal, mas as estratégias de superação 

são diferentes. Os neoliberais utilizam a privatização, e a Terceira Via, o Terceiro Setor 

(PERONI, 2007). O neoliberalismo propõe o Estado mínimo, e a Terceira Via propõe 

reformar o Estado e repassar tarefas para a sociedade civil, sem fins lucrativos. Os dois 

querem diminuir os gastos do Estado com as políticas sociais e diminuir o papel das 

instituições públicas (idem, 2007). Além disso, o Estado foi considerado pela teoria neoliberal 

ineficiente e “culpado” pela crise. Como a Terceira Via não rompe com esse diagnóstico, ela 

propõe repassar para a sociedade civil as políticas sociais executadas pelo Estado. 

Para Giddens (1998), a Terceira Via se constitui como uma alternativa ao 

neoliberalismo e ao socialismo, “para além da esquerda e da direita” que afirma, ainda, que os 

conceitos de direita e esquerda não morreram, apenas não são propostas viáveis frente ao 

quadro mundial atual, demonstrando a impossibilidade de outro sistema econômico se tornar 
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hegemônico. Giddens (2001) afirma que a política da Terceira Via diz respeito à forma como 

os partidos de centro-esquerda devem responder a essas mudanças (também em seus aspectos 

ideológicos). 

O projeto da Terceira Via foi  apresentado por Antony Giddens – sociólogo britânico, 

reitor da London School of Economics, centro formulador do pensamento liberal europeu, 

assessor de Tony Blair, um dos articuladores políticos do Novo Trabalhismo inglês e 

organizador da Cúpula Mundial da Governança Progressista – como uma “filosofia política” 

sintonizada com as mudanças que estão ocorrendo no quadro mundial. Um programa de 

“modernização” da economia, do sistema político e do sistema de bem-estar social. 

Afirmando a possibilidade de articular ajuste fiscal com justiça social, a “Terceira 

Via” pleiteia para si o papel de teoria da sociedade e da política contemporâneas, 

apresentando os seguintes fundamentos básicos: 1) no nível da política, propõe a 

modernização do centro, a rejeição da política de classes e da igualdade econômica, 

procurando apoio político em todas as classes sociais; 2) no plano econômico, trata de 

equilibrar regulação e desregulação de uma economia mista, através de parcerias entre público 

e privado. 

Giddens (1998) classifica o projeto da Terceira Via como sendo de centro-esquerda, 

ou “centro radical”. Radical por não ter abandonado a política de solidariedade defendida pela 

esquerda e de centro por reconhecer a necessidade das alianças que possibilitem uma base 

para ações práticas. Os principais objetivos apontados por Giddens são a reforma do Estado, a 

revitalização da sociedade civil, a criação de fórmulas para o desenvolvimento sustentado e a 

preocupação com uma nova política internacional. Para o teórico,  a responsabilidade dos 

indivíduos está limitada ao crescimento econômico com justiça social. 

 
Responsabilidade também é uma das chaves para a atuação. Hoje é preciso que 
repudiemos o providencialismo – a ideia de que os seres humanos só se colocam 
problemas que podem resolver – junto com ele, temos de descartar a ideia de que 
existem agentes enviados para cumprir as finalidades da história, incluindo-se a 
ideia metafísica de que a história é ‘feita’ pelos despossuídos [...] não existe um 
único agente, grupo ou movimento que, como o proletariado de Marx deveria fazer, 
possa conter as esperanças da humanidade. (GIDDENS,1996, p. 30, grifo do autor). 

 

Como o socialismo está articulado à ideia de transição de um tipo de sociedade para 

outro, Giddens afirma sua derrota a partir da compreensão de que “a perda da ideia de 

revolução, enquanto revolução socialista - uma vez que é uma aspiração que certamente 

desapareceu -, é um dos principais fatores responsáveis pelo ‘encolhimento’ do socialismo, o 

que é visível atualmente em todos os lugares.” (1996, p. 77, grifo do autor). 
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Defende a construção de um programa político capaz de adaptar a social-democracia 

às transformações ocorridas no mundo nas últimas décadas do século XX, ou seja, reformar e 

governar o capitalismo, reafirmando, consequentemente, o projeto hegemônico de sociedade. 

 
[...] o grande desafio dos socialistas modernos é governar o capitalismo de forma 
mais competente e mais justa do que os capitalistas. Alguma forma de socialismo de 
mercado poderá ser alcançada no futuro. Agora, porém, quando a Nova Esquerda 
disputa eleições e assume os governos, ela não o faz para transformar o país em 
socialista em um breve espaço de tempo – essa ilusão voluntarista está descartada –, 
mas para aprofundar a democracia e promover uma maior igualdade de 
oportunidade, lograr melhores taxas de desenvolvimento econômico do que os 
partidos conservadores. (GIDDENS, 1999, p.13). 

 

A concepção de indivíduo no pensamento liberal será incorporada, porém criticando o 

neoliberalismo por entender individualismo como expressão do comportamento que é 

interesseiro e que tende à maximização dos lucros do mercado; diz que o novo individualismo 

proposto estimula a participação dos indivíduos em um conjunto de atividades pautadas na 

cooperação e na solidariedade social. 

 
O novo individualismo que acompanha a globalização não é refratário à cooperação 
e à colaboração – a cooperação (em vez da hierarquia) é positivamente estimulada 
por ele. O capital social se relaciona com as redes de confiança que os indivíduos 
podem formar para obter apoio social, assim como o capital financeiro pode ser 
formado para utilização em investimento. Como o capital financeiro, o capital social 
pode ser expandido – investido e reinvestido. (GIDDENS, 2001, p. 83). 

 

A liberdade individual, as noções de responsabilidade e solidariedade expressam 

uma concepção do indivíduo descolado da luta de classes. Esse descolamento está relacionado 

à existência de valores universais sobre a vida humana, dos direitos humanos universais, da 

importância da preservação das espécies e dos cuidados com as gerações futuras, fazendo com 

que a responsabilidade na implementação desse projeto político seja de todos os indivíduos. 

Essa responsabilidade individual vincula-se ao conceito de solidariedade social, na medida em 

que reduz os antagonismos de classe às incapacidades de indivíduos ou de grupos sociais. 

Para Lima (2008, p.62), que discorda de Giddens, “a luta de classes perde a 

centralidade e é substituída pela tentativa de conciliação dos interesses entre capital e 

trabalho.” É no bojo dessas propostas que, assim como no governo Fernando Henrique 

Cardoso, o governo Lula institui acordos que visam conciliar interesses dos mais diversos, 

que analisaremos na seção seguinte. 

A Terceira Via atua na formação de uma nova cultura, baseada na perda da 

centralidade da luta de classes e na mercantilização da vida social, na qual a educação é 
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considerada a principal estratégia política de conformação dos indivíduos à ordem do capital 

(LIMA, 2008). Articula a teoria do capital humano12 (capacidade individual e igualdade de 

oportunidades) com o capital social (responsabilidade e solidariedade social) na qual defende 

a humanização ou reforma do capitalismo. 

 
A principal força no desenvolvimento de capital humano obviamente deve ser a 
educação. É o principal investimento público que deve estimular a eficiência 
econômica e a coesão cívica. A educação precisa ser redefinida de forma a se 
concentrar nas capacidades que os indivíduos poderão desenvolver ao longo da vida. 
As escolas ortodoxas e outras instituições educacionais provavelmente estão 
cercadas, e de certa forma subvertidas, por uma diversidade de outras estruturas de 
aprendizagem. A tecnologia da internet, por exemplo, pode trazer oportunidades de 
educação para públicos de massa. Na velha ordem econômica, as competências 
básicas necessárias para os empregos permaneciam relativamente constantes. A 
aprendizagem (e o esquecimento – ser capaz de descartar os velhos hábitos) é 
essencial para o trabalho na economia do conhecimento. (GIDDENS, 2001, p. 78). 

 

Kátia Lima (2008), analisando a proposta de Giddens, entende que, para a Terceira 

Via, é necessária a ação do Estado, guardião dos contratos e da ordem estabelecida e, 

simultaneamente, estimulador de uma cultura cívica. Não se trata do Estado mínimo 

defendido pelo neoliberalismo, nem de um Estado grande, medido pelo número de 

funcionários e pelo tamanho de seu orçamento, mas de um Estado forte e ativo para fomentar 

o empreendedorismo e a responsabilidade social dos indivíduos, grupos e empresários sociais 

(LIMA, 2008)13. 

 
No passado, alguns membros da esquerda viam o ‘terceiro setor’ (o setor sem fins 
lucrativos) com suspeita. O governo e outros organismos profissionais devem o 
quanto for possível assumir os grupos do terceiro setor, que são com freqüência 
amadores e dependentes de impulsos caritativos erráticos. Para tanto, eles precisam 
ser ativos e empreendedores. Os empresários sociais podem ser inovadores muito 
eficazes no domínio da sociedade civil, ao mesmo tempo que contribuem para o 
desenvolvimento econômico. (GIDDENS, 2001, p. 86, grifo do autor). 

 
 

A Terceira Via utiliza como estratégia o repasse das políticas sociais ao Terceiro 

Setor. Por isso, a governança14, para além da ação política de um governo, significa a 

capacidade reguladora que articula a esfera estatal e a esfera privada (base de fundamentação 

                                                 
12 A Teoria do Capital Humano foi desenvolvida por Theodore Schultz(1962). Gentilli, Frigotto e Saviani 

abordam essa teoria em suas produções. 
13 Ver Kátia Regina de Souza Lima. Novas configurações da luta de classes e refundação do projeto burguês de 

sociabilidade. Trabalho necessário. Ano 6, nº6. 2008.A autora discute esse tema a partir de sua tese de 
doutorado Reforma da educação superior nos anos de  contra-revolução neoliberal: de Fernando Henrique 
Cardoso a Luis Inácio Lula da Silva.Universidade Federal Fluminense, 2005.Especificamente no capítulo dois 
da tese apresenta a discussão sobre a Terceira Via. 

14 O conceito de governança apresentaremos no capítulo a seguir. 
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do conceito de público não estatal) em âmbito nacional e internacional. Na atualidade, é 

fundamental a construção de uma agenda que busque a reforma das funções e do tamanho do 

Estado e da relação estabelecida entre o Estado e a sociedade civil para garantir a governança 

(LIMA, 2008), um dos enfoques dados pelo governo Lula com a criação do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social. 

Essa reforma precisa ter como centralidade a ampliação da esfera denominada de 

pública não estatal ou seja, a ampliação dos mecanismos de parceria para que o Estado possa 

dividir responsabilidades e ações com o setor privado. Portanto, é nesse processo que também 

se inserem as instituições do Terceiro Setor, como o Instituto Ayrton Senna. É através do 

ideário da Terceira Via que o Estado, não dando conta da sua função,  abre espaço para as 

instituições não estatais, como ONGs, fundações e institutos. Essas instituições assumem o 

papel do Estado na execução de programas, projetos e ações. Como as demandas por 

educação vêm aumentando à medida que o direito à população começa a ser garantido de uma 

forma ou de outra, o Estado não apresenta condições de atender a toda a demanda e busca, 

então, parcerias com o setor privado(MONTANO,2002). 

Conforme Lima, para viabilizar essas parcerias, “os incentivos fiscais podem ser 

mesclados com outras formas e regulamentação. Os incentivos positivos à filantropia, por 

exemplo, podem ter um papel tão significativo quanto o dos impostos na transmissão direta de 

riqueza” (GIDDENS, 2001, p. 105). O Estado cria ordenamentos políticos e jurídicos que 

favorecem tanto o envolvimento da sociedade civil, quanto a privatização de setores 

estratégicos, estimulando e expandindo o setor privado. Isso ocorre, por exemplo, através da 

renúncia fiscal, do repasse de dinheiro público através de convênios, parcerias ou outras 

formas de favorecimento a essas instituições. Giddens afirma que 

 
um clima positivo para a independência do empresariado e a iniciativa deve ser 
alimentado. Mercados flexíveis são essenciais para que se reaja com eficácia à 
mudança tecnológica. A expansão das empresas não deve ser obstruída por 
demasiados regulamentos e restrições. (2001, p. 16). 

 
O  papel do Estado, portanto, é “tentar criar a estabilidade macroeconômica, promover 

o investimento em educação e infraestrutura, refrear a desigualdade e garantir oportunidades 

para a realização pessoal dos indivíduos” (GIDDENS, 2001, p.166), através da 

regulamentação das ações do setor privado, do estímulo e colaboração da sociedade civil. Esta 

última é representada pelo Terceiro Setor e as organizações não governamentais, fomentando 

a responsabilidade social dos empresários por meio de incentivos fiscais.   
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A sociedade civil constitui-se como um elemento político fundamental para a Terceira 

Via, como um espaço de ajuda mútua, de solidariedade, de fundamento da cidadania e de 

diluição das fronteiras entre público e privado, ou seja, “a sociedade civil deve assumir tarefas 

que não podem ser realizadas pelo Estado”. Segundo Giddens (2001, p. 29), “temos de 

descobrir novas formas de defender o espaço público e redefinir as fronteiras entre o público e 

o privado”. Portanto, com base nas argumentações anteriores, o Terceiro Setor vem atuando 

no espaço do Estado, ou porque ele abre mão do seu papel ou porque ele não consegue 

atender às demandas da sociedade e precisa repassar a execução das políticas públicas para 

outras instituições e organizações da sociedade e/ou do mercado. 

A reforma gerencial implantada no Brasil a partir dos anos 90 tinha Fernando 

Henrique Cardoso e Bresser Pereira como seus principais intelectuais. Os dois eram ligados à 

Terceira Via de Blair e propunham como estratégia, para descentralizar serviços públicos, a 

criação de novos tipos de organizações, que recebem nomes variados, dependendo da 

finalidade a que se destinam: agência autônoma, organização social, agência executiva, 

fundação de serviços públicos, agência pública. 

Para Pereira, público não estatal está além da propriedade privada e da propriedade 

estatal existentes hoje no capitalismo. 

 
[...] se definirmos como público aquilo que está voltado para o interesse geral, e 
como privado aquilo que é voltado para o interesse de indivíduos e suas famílias, 
está claro que o público não pode ser limitado ao estatal, e que fundações e 
associações sem fins lucrativos e não voltadas para a defesa de interesses 
corporativos, mas para o interesse geral, não podem ser consideradas privadas. [...] 
Na verdade são entidades públicas não estatais (ou seja, são entidades sem fins 
lucrativos, são organizações não governamentais, organizações voluntárias). 
(PEREIRA, 1998, p. 67). 

 

O molde comum a todas essas designações é a de organização não estatal nem privada, 

sem fins lucrativos, cuja finalidade é a de executar serviços de interesse público, de natureza 

concorrencial, com financiamento público e métodos de funcionamento do setor privado 

(MORALES, 1998). 

Utilizando o Terceiro Setor como estratégia, especialmente a partir dos anos 90, o 

Estado abandona o papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se no papel 

de regulador e provedor ou promotor desses, principalmente dos serviços sociais, como 

educação e saúde, que são essenciais para o desenvolvimento na medida em que envolvem 

investimento em capital humano. Como promotor desses serviços, o Estado continua a 
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subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da 

sociedade, configurando-se como público não estatal. Nesse entendimento, alerta Peroni 

 
Com o público não estatal a propriedade é redefinida, deixa de ser estatal e passa a 
ser pública de direito privado. Verificamos dois movimentos que concretizam a 
passagem da execução das políticas sociais para o público não estatal: ou através do 
público que passa a ser de direito privado ou o estado faz parcerias com instituições 
do Terceiro Setor para a execução das políticas sociais. (PERONI, 2007, p.12). 

 

Para Giddens (2001, p. 109), a ideia é a parceria público-privada, tanto para a 

execução das políticas sociais como para o mercado e propõe “uma nova sinergia entre os 

setores público e privado, utilizando o dinamismo dos mercados, mas tendo em mente o 

interesse público”. 

 O caráter não governamental assumido pelo Terceiro Setor aponta uma importante 

questão na medida em que essas organizações têm um poder cada vez maior. Segundo 

Fernandes, “formam um mercado de trabalho específico, influenciam a legislação em seus 

mais variados domínios e condicionam os orçamentos dos governos, das empresas e dos 

indivíduos” (FERNANDES, 1984, p. 24). 

Confirmando os pressupostos anteriores, Montaño (2003, p. 53), apresentando o termo 

Terceiro Setor, diz que foi “cunhado por intelectuais orgânicos do capital, e isso sinaliza clara 

ligação com os interesses de classe nas transformações necessárias à burguesia”. Segundo ele, 

o termo é construído a partir de um recorte social em esferas: o Estado - primeiro setor, o 

mercado - segundo setor, e a sociedade civil - Terceiro Setor(idem). Não existe um consenso 

sobre sua origem, “nem sobre sua composição e características, pois pode abranger desde as 

organizações não governamentais até fundações e atividades sociais em qualquer âmbito, 

reunindo organizações formais e até atividades informais” (MONTAÑO, 2003, p. 53). 

Analisando o Terceiro Setor na América Latina, no Foro Latino-Americano de 

Políticas Educativas – FLAPE 15, em um estudo sobre o Brasil, Renato Ferreira (2009) 

conclui que o Terceiro Setor é essa nova forma de agir e pensar a educação e se desenvolve 

por ONGs e outras entidades. Esses novos agentes educacionais pertencem a uma rede de 

articulação privada em torno da educação. Ganham grande espaço na mídia e desenvolvem 

trabalhos com comunidades carentes, favelas, etc. Possuem, muitas vezes, amplos aportes de 

                                                 
15 LAS DESIGUALDADES EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA Estudio del Brasil. Por Renato Ferreira 

(2009). Advogado, mestre em Políticas Públicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador do 
LPP/UERJ Brasil. Este estudo trata de uma síntese de uma análise crítica para refletir a situação da política 
educativa nacional no Brasil no cenário pós-neoliberalismo. A pesquisa encontra-se correlacionada ao debate 
sobre educação e políticas públicas e integra o conjunto de estudos nacionais desenvolvidos pelo Fórum 
Latino- Americano de Políticas Educativas – FLAPE. 
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recursos públicos e acabam por substituir o Estado sendo a principal agência na construção do 

direito à educação. 

Segundo o autor, o Terceiro Setor está capilarizado por todo o país, estabelecendo-se 

como uma ampla rede privada de intervenção na educação, sobretudo na arena da disputa por 

recursos públicos. No estudo, Ferreira aponta que, hoje, as exigências e atuações desse grupo 

ocupam mais espaço na mídia e impactam mais na sociedade brasileira do que a atuação dos 

próprios sindicatos, exclusivamente na reivindicação justa de melhores salários e condições 

de trabalho. “Por outro lado, ONGs se multiplicam, ampliando o poder da esfera privada na 

elaboração e execução das políticas públicas” (FERREIRA, 2009, p. 5). 

Concordando com as atividades não exclusivas e com a introdução do Terceiro Setor, 

Morales (1998) afirma que as organizações não governamentais, a partir de meados da década 

de 70, cresceram a taxas muitos superiores a qualquer período anterior. Outro aspecto 

relevante desse surto recente é o reconhecimento e a legitimidade que essas organizações 

adquiriram junto à sociedade e aos governos. Morales (1998, p. 22) destaca que “Ainda tem 

valor crucial para o futuro das relações da sociedade com o Estado é que essas formas 

associativas criam, ao se condensarem em uma teia de relações, uma nova arena de relações 

sociais e políticas: o espaço público não estatal”. Outro ponto a ser destacado é a capacidade 

de articulação política combinada com a capacidade de prestar serviços sociais com alto grau 

de efetividade e eficiência. “Um último aspecto é o da diversidade e adaptabilidade; a 

diversidade refere-se à pluralidade interna das organizações e a adaptabilidade à flexibilidade 

das estruturas organizacionais” (MORALES, 1998, p. 23). 

Rubem César Fernandes define o Terceiro Setor como aquele em que agentes privados 

visam à produção de bens públicos. Classifica as organizações desse setor em quatro grandes 

grupos: 

 
a) as formas tradicionais de ajuda mútua, de caráter marcadamente assistencial; b) os 
movimentos sociais e associações civis, dedicados ao ‘trabalho de base’, feito junto 
às comunidades, a partir de problemas sociais que afetam o cotidiano dos cidadãos; 
c) as ONGs, expressão mais apurada do ‘setor privado com funções públicas’, 
dedicadas a desenhar estratégias e políticas para atender demandas socioculturais 
das associações comunitárias e dos movimentos sociais, que não são satisfeitas, nem 
pelo mercado, nem pelo Estado; d) a filantropia empresarial que, ainda incipiente na 
América Latina, vem crescendo na última década, junto com a afirmação da 
democracia social. (FERNANDEZ, 1992, p.29 ). 

 

O Estado, levado pela crise fiscal e pelo esgotamento da sua capacidade operacional, 

abre a possibilidade de dividir suas tarefas com outros atores sociais. Para Morales (1998), as 

organizações não governamentais e comunitárias procuram aproximar-se dos governos, na 
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busca de novas fontes de financiamento, face à redução da oferta de financiamento por parte 

dos parceiros tradicionais. A iniciativa privada interessa-se em executar apenas uma parcela 

restrita dos serviços sociais que permitem maximizar lucros. Os organismos internacionais 

favorecem as inversões de recursos públicos que envolvem as organizações públicas, porque 

as consideram de retorno social mais seguro. 

Nesse contexto, a sociedade civil é situada como esfera pública não estatal, espaço que 

possibilitaria reorganizar os recursos do Estado e da sociedade para atender às demandas da 

população. O movimento que envolveu a sociedade civil reduziu-a a um recurso gerencial, 

considerando que interesses,  grupos, indivíduos e comunidades foram chamados a participar 

no dever de organizarem-se, de forma autônoma, legalizados para receber recursos, dar 

sustentabilidade e, muitas vezes, executarem as políticas públicas. Ou seja, fortalece-se uma 

sociedade civil voltada à cooperação, parceria, colaboração, ação construtiva e não ao campo 

de lutas e oposições. 

Problematizando o tema, para Wood(2003), a sociedade civil constitui-se em um 

termo polissêmico e polêmico, nos tempos atuais, pois,   geralmente, é usado para identificar 

uma arena de liberdade fora do Estado; um espaço de autonomia, de associação voluntária, de 

pluralidade e mesmo de conflito; designar a multiplicidade plural e heterogênea da sociedade 

moderna contra as coerções do Estado e a economia capitalista; representar uma esfera maior 

de instituições e relações não estatais, como lares, sindicatos, associações voluntárias, 

hospitais, igrejas, mercado, empresas capitalistas. Para Wood (2003), essa redução do 

conceito pode ocultar as formas de dominação capitalista na sociedade. Portanto, 

 
Sociedade civil pode ser entendida como um código ou máscara para o capitalismo, 
e o mercado pode se juntar a outros bens menos ambíguos, como as liberdades 
políticas e intelectuais, como um objetivo desejável acima de qualquer dúvida. O 
perigo está no fato de a lógica totalizadora e o poder coercitivo do Capitalismo se 
tornarem invisíveis. [...] Essa redução é, de fato, a principal característica distintiva 
da sociedade civil nesta nova encarnação. (WOOD, 2003, p.210). 

 

Montaño (2002) evidencia a impropriedade da expressão “organizações da sociedade 

civil” ou “organizações do Terceiro Setor” e mesmo da expressão “entidades públicas não 

estatais”, na medida em que com elas “equalizam-se numa mesma categoria, um conjunto 

heteróclito e contraditório de setores, não apenas diversos, mas fundamentalmente 

antagônicos” (MONTAÑO, 2002, p. 274). Ao pensá-los como sujeitos unos, destituídos dos 

antagonismos e complexidades próprios das relações de classe, corre-se o risco de se adotar 

uma visão ideológica da sociedade civil, como se tudo o que daí proviesse estivesse 
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comprometido com objetivos de emancipação. Pelo contrário, como parte da totalidade social, 

a sociedade civil deve ser vista como complexidade, diversidade e até mesmo antagonismo, já 

que é composta por setores dos mais diversos interesses particulares e de classe. De fato, a 

visão de classe do MST –Movimento dos Trabalhadores sem Terra - certamente não é a 

mesma que a da FIERGS  - Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - , 

embora esses pertençam, genericamente, ao Terceiro Setor ou sociedade civil. 

Nessa perspectiva, segundo Montaño, seria mais apropriado falar de lutas na sociedade 

civil e não da sociedade civil, uma vez que as lutas aí travadas “não são lutas da sociedade 

civil contra o Estado, mas lutas dos trabalhadores contra o capital, desenvolvidas ora no 

Estado, ora na sociedade civil, ora no mercado, ora no espaço produtivo” (MONTAÑO, 2002, 

p. 276). Para ele, a mistificação, a personificação e a homogeneização da sociedade civil ou 

do Terceiro Setor “contribui para facilitar a hegemonia do capital” (ibidem, p.280) na medida 

em que desarticula a luta ao obscurecer as relações de classe presentes na sociedade. 

Montaño (2001, p. 22) assegura que “a desresponsabilização estatal das respostas às 

sequelas da questão social é (supostamente) compensada pela ampliação de sistemas privados: 

mercantis (empresariais, lucrativos) e filantrópico-voluntários (do chamado terceiro setor)”.  

Numa análise mais geral, o crescimento do Terceiro Setor reflete um conjunto de 

mudanças aliado à crise de confiança na capacidade do Estado. Assim, acredita-se que as 

instituições alternativas possam atender melhor às necessidades humanas, já que esse 

processo ocorre tanto em regimes democráticos quanto autoritários; países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. As entidades do chamado Terceiro Setor têm ocupado, no Estado 

brasileiro, o papel de executoras das políticas sociais, especialmente daquelas das quais o 

Estado se retira ou com que faz parcerias. Nesse caso, o Terceiro Setor entra onde o Estado 

não atua, abrindo espaço para que essas instituições ocupem um papel central na condução 

das políticas públicas, aliviando as pressões da população sobre o Estado, conforme já 

citamos. 

 

 

2.2 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

NO BRASIL DOS ANOS 90 AOS DIAS ATUAIS 

 

 

Os anos 90 foram férteis em respostas à crise fiscal que assolou o mundo. No Brasil, 

como em outros países, surgiu uma resposta com o desafio de superação da crise: a ideia da 



51 

 

reforma ou reconstrução do Estado de forma a resgatar sua autonomia financeira e sua 

capacidade de implementar políticas públicas. Para essa resposta, havia a Administração 

Pública Gerencial (1997) ou Nova Gerência Pública, que emergiu, na segunda metade do 

século XX, como resposta, de um lado, à expansão das funções econômicas e sociais do 

Estado e, de outro, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial, 

uma vez que ambos deixaram à mostra os problemas associados à adoção do modelo anterior. 

A eficiência da administração pública – a necessidade de reduzir custos e aumentar a 

qualidade dos serviços, tendo o cidadão como beneficiário – tornou-se então essencial. 

O modelo burocrático weberiano não respondia mais às demandas da sociedade atual. 

O esgotamento desse modelo proporcionou o surgimento do modelo gerencial na 

administração pública em que, entre suas tendências, se destacam o controle dos gastos 

públicos e a demanda pela melhor qualidade dos serviços públicos. O managerialismo ou 

gerencialismo se apresenta com um grande poder de transformação, incorporando as críticas à 

sua prática, modificando, assim, seus referenciais. 

Para Abrucio (1997), as atuais transformações apontam para uma pluralidade de 

concepções organizacionais que ultrapassam o mero gerencialismo, que nem sempre 

respondem à crise do modelo burocrático weberiano. 

A busca pela reconstrução do setor público encontra no managerialismo um de seus 

principais fundamentos. Para o autor, a ascensão do modelo gerencial ocorreu a partir das 

experiências anglo-americanas. Foi na Inglaterra, nos anos 80 e 90, que o modelo gerencial 

foi se modificando. Como resultado dessa evolução, Abrucio constata a existência de três 

tendências básicas: o “Modelo Gerencial Puro”, o “Consumerism” e a “Public Service 

Orientation”(PSO). 

A ascensão de teorias extremamente críticas às burocracias estatais e o ideário 

neoliberal de Hayek abriram espaço para o avanço do modelo gerencial como referência ao 

setor público já que imperava a crença de que o setor privado possuía o modelo ideal de 

gestão. Na Inglaterra, ocorreu o surgimento do managerialism aplicado ao governo.  

O “modelo gerencial puro” tinha como eixo central de sua proposta o conceito de 

produtividade. O primeiro passo desse modelo é o corte de custos e de pessoal. Além disso, 

prima pela eficiência; para tanto, diz que é necessário mudar as engrenagens do sistema. As 

técnicas de avaliação de desempenho e controle orçamentário são usadas para atingir esse fim. 

Depois, foram adotados, em larga escala, os instrumentos de avaliação de desempenho 

organizacional. 
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Destaca Abrucio (1999) que o modelo gerencial puro tem como base a separação entre 

a política e a administração. Assim, caberia aos reformadores implantar o managerialism na 

administração pública, independentemente do que ocorre na política.  

Consumerism pode ser considerado um novo paradigma que resultaria na síntese entre 

os antigos valores do serviço público e a orientação para uma melhor performance do setor 

público como um todo. Seria uma perspectiva voltada à satisfação do público, intitulada 

paradigma do consumidor. 

No consumerism, a estratégia voltada à satisfação dos consumidores é reforçada, na 

Inglaterra, pela adoção de três medidas que fazem parte de um conjunto de ações para tornar o 

poder público mais leve, ágil e competitivo. A primeira dessas medidas é a descentralização 

administrativa, em que há delegação de autoridade, partindo do princípio de quanto mais 

próximo estiver o serviço público do consumidor, mais fiscalizado pela população ele o será. 

A segunda diz respeito à competição entre as organizações do setor público, estabelecendo 

uma relação entre a competitividade e o aumento da qualidade dos serviços públicos. A 

terceira medida é a adoção de um novo modelo contratual para os serviços públicos em que a 

competição e a premiação estão agregadas nesse modelo. 

A Public Service Orientation (PSO) traz à reflexão os temas do republicanismo e da 

democracia, utilizando-se de conceitos como accountability16, transparência, participação 

política, equidade e justiça, questões praticamente ausentes do debate sobre o modelo 

gerencial. Para Abrucio (1999), é a partir do conceito de esfera pública que é estruturado o 

conjunto de ideias do Public Service Orientation. A esfera pública é vista como local de 

aprendizagem social. Isto é, a esfera pública não só como participação dos cidadãos, mas onde 

os cidadãos aprendem com o debate público. 

A PSO não nega as discussões sobre eficiência, qualidade, avaliação de desempenho, 

flexibilidade gerencial, planejamento estratégico, mas há a tentativa de aperfeiçoá-las dentro 

de um contexto em que o referencial da esfera pública é o mais importante. Destaca-se o 

conceito de esfera pública como lugar de transparência e de aprendizado social, que deve estar 

presente também na organização interna da administração pública, sobretudo no momento de 

elaboração das políticas públicas e a possibilidade de cooperação entre as agências de modo a 

obter um melhor resultado global na oferta de serviços públicos. 

                                                 
16 Para aprofundar o assunto, ver artigo Finanças Públicas, democracia e Accountability: debate teórico e o caso 

brasileiro. Fernando Abrucio e Maria Rita Loureiro. Accountability é um termo da língua inglesa, sem 
tradução exata para o português, que remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou 
representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados. Outro termo usado numa 
possível versão portuguesa é responsabilização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
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Nos Estados Unidos, o modelo utilizado foi criado por David Osborne e Ted Gaebler, 

em “Reinventando o governo”. Para os autores, “não necessitamos de mais ou menos 

governo: precisamos de melhor governo (1994, p.25)”. Para Osborne, transformar burocracias 

públicas em governos empreendedores, produtivos e eficientes tem uma relação estreita com a 

dúvida do cidadão sobre a capacidade do Estado em administrar a sociedade e satisfazer suas 

crescentes necessidades sociais. Em todas as partes do mundo, verifica-se o contexto de 

descrédito geral na administração pública. 

Conforme Machado (2001), Osborne destacou alguns princípios básicos a serem 

seguidos por um governo empreendedor: ser um governo catalisador, ser um governo 

competitivo, ser um governo  inspirado em missões, ser um governo orientado para 

resultados, ser um governo voltado para os clientes, ser um governo empreendedor, que ganha 

dinheiro com a venda de serviços públicos eficientes, em vez de só gastá-lo; ser um governo 

orientado para o mercado, que usa mecanismos do mercado para oferecer serviços públicos. O 

autor destaca que a essência do novo modelo de governo empreendedor é, justamente, 

conseguir implementar mudanças com eficiência, eficácia e efetividade. Nesse contexto, a 

qualidade total é um importante componente desse processo, pois traz da gestão privada 

elementos para a gestão pública. 

É importante destacar que vários autores afirmam que o modelo gerencial não possui 

um corpo teórico fechado. Ele vem sofrendo uma série de mudanças e sendo adaptado aos 

diferentes países do norte ou do sul em que se enraizou incorporando características de vários 

outros modelos como os citados anteriormente.  

As experiências do Reino Unido, da Austrália e da Nova Zelândia, tidas como 

referências nesse campo, têm sido recomendadas pelos organismos internacionais e, como 

consequência, vêm impactando as iniciativas recentes da reforma na América Latina 

(MAIRINI17, 2003). 

A reforma gerencial foi um movimento mundial em intensidades diferentes, mas 

marcada, predominantemente, por conceitos comuns, como valorização das funções 

gerenciais na administração pública, controle de resultados, autonomia de gestão, 

responsabilidade individual na prestação de serviços públicos baseados em metas de 

desempenho, desenvolvimento de instrumentos que visam à eficiência e à eficácia na gestão, 

                                                 
17 Foi diretor e superintendente do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) do Ministério da Fazenda, 

diretor na Secretaria de Reforma do Estado do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) e chefe da 
Assessoria Técnica da Secretaria de Estado da Administração e do Patrimônio (SEAP) do Ministério do Planejamento. Pertenceu 
aos quadros do Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD) e da Escola Interamericana de 
Administração Pública (EIAP) da FGV. 
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avaliação dos programas e medidas de incentivos aos administradores para melhorar a gestão 

(PEREIRA, 1998).  

Nesse sentido, elabora-se uma estrutura para o Estado brasileiro, constituída de um 

núcleo estratégico, em que seriam definidas as leis e as políticas públicas do Estado, de 

agências autônomas que devem realizar as atividades exclusivas do Estado, como a segurança 

pública, o controle, a fiscalização, os subsídios e a seguridade social, cuja forma de 

administração é gerencial e de serviços não exclusivos do Estado, como a educação, providos 

por meio das universidades, escolas técnicas, centros de pesquisa, dentre outros, 

transformando-se em organizações sociais recebedoras de recursos do orçamento público 

mediante a assinatura de contrato de gestão, mas com autonomia para fecharem acordos e 

parcerias com instituições privadas, tornando-se organizações públicas não estatais (BRASIL; 

MARE, 1995).  

A reforma gerencial do Estado brasileiro pretendia instaurar uma transformação 

cultural em relação aos princípios e valores que deveriam reger o processo público 

administrativo, fortalecendo o controle de desempenho, a avaliação, os resultados, a 

eficiência, o rendimento, etc. Nesse sentido, constituiu-se no Estado brasileiro, sobretudo após 

a instauração do modelo gerencial de administração pública, um processo de valorização da 

racionalidade econômica própria da iniciativa privada na condução dos negócios públicos. 

A Reforma Administrativa no Brasil incorpora as orientações da chamada 

“Administração Pública Gerencial”, também conhecida internacionalmente como “New 

Public Management”18, que representa uma múltipla e diversificada experiência teórica e 

aplicada, com variadas ênfases e formatos, na renovação da gestão nos Estados. Para Abrucio, 

o modelo gerencial e suas aplicações foram e estão sendo discutidos em toda parte: 

 
Modelos de avaliação de desempenho, novas formas de controlar o orçamento e 
serviços públicos direcionados às preferências dos “consumidores”, métodos típicos 
do managerialism, são hoje parâmetros fundamentais a partir dos quais diversos 
países, de acordo com as condições locais, modificam as antigas estruturas 
administrativas. (1997, p.5, grifo do autor). 

 

                                                 
18 New Public Management (NPM) tem como enfoque central que estava direcionado à adaptação e à transferência 

dos conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o público. Pressupunha-se com tal 
mudança a redução do tamanho da máquina administrativa, o aumento de sua eficiência e a criação de 
mecanismos voltados à responsabilização dos atores políticos. Abrucio (1997) afirma que, embora tenha 
surgido em governos de cunho neoliberal (Thatcher e Reagan), o modelo gerencial e o debate em torno dele 
não podem ser circunscritos apenas a este contexto. Pelo contrário, toda a discussão sobre a utilização do 
managerialism na administração pública faz parte de um contexto maior, caracterizado pela prioridade dada 
ao tema da reforma administrativa, seja na Europa ocidental , seja no Leste europeu ou ainda no Terceiro 
Mundo. 
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A Administração Pública Gerencial tem como princípios fundamentais a admissão, 

segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de 

remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A 

diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para 

concentrar-se nos resultados. 

 
Na administração pública gerencial a estratégia volta-se (1) para a definição precisa 
dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, (2) para a 
garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 
financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos 
contratados, e (3) para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados. (PDRE, 
1995, p.22). 

 

No entanto, pratica-se a competição administrada no interior do próprio Estado, 

quando há a possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. No plano da 

estrutura organizacional, a descentralização e a redução dos níveis hierárquicos tornam-se 

essenciais. Em suma, afirma-se que a administração pública deve ser permeável à maior 

participação dos agentes privados e/ou das organizações da sociedade civil e deslocar a ênfase 

dos procedimentos (meios) para os resultados (fins). 

A Administração Pública Gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e 

como cliente dos seus serviços. Os resultados da ação do Estado são considerados bons não 

porque os processos administrativos estão sob controle e são seguros, mas porque as 

necessidades do cidadão cliente estão sendo atendidas. (PDRE, 1995). 

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e 

da descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de 

estruturas, descentralização de funções, incentivos à criatividade, à avaliação sistemática, à 

recompensa pelo desempenho e à capacitação permanente, que já eram características da boa 

administração burocrática. Sobre essa questão, o PDRE indica que se acrescentam 

 
os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle por resultados e da 
competição administrada. Uma visão realista da reconstrução do aparelho do Estado 
em bases gerenciais deve levar em conta a necessidade de equacionar as assimetrias 
decorrentes da persistência de aspectos patrimonialistas na administração 
contemporânea, bem como dos excessos formais e anacronismos do modelo 
burocrático tradicional. Para isso, é fundamental ter clara a dinâmica da 
administração racional-legal ou burocrática. Não se trata simplesmente de descartá-
la, mas sim de considerar os aspectos em que está superada e as características que 
ainda se mantêm válidas como formas de garantir efetividade à administração 
pública. (PDRE, 1995, p.24). 

 

Para os intelectuais da Reforma do Estado ligados à Terceira Via - Pereira, Malan, 
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Cardoso e outros -, o modelo gerencial tornou-se realidade no mundo desenvolvido quando, 

através da definição clara de objetivos para cada unidade da administração, da 

descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de valores e de 

comportamentos modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de promover o 

aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor público. 

No caso brasileiro, o quadro administrativo é marcado por uma multiplicidade de 

situações, ou seja, por um modelo híbrido muito peculiar (ABRUCIO, 1997). Ele tem as 

situações mais diversas, em que convivem cargos em comissão e corpos burocráticos bem 

treinados; uma administração centralizada e outra, descentralizada, que convive na mesma 

situação, além de várias tendências na gestão administrativa. 

Esse hibridismo19 pôde ser encontrado também no governo do presidente Lula da 

Silva que assumiu a presidência do Brasil em 2003. Lula e o PT - Partido dos Trabalhadores - 

construíram uma ampla aliança com várias forças partidárias como o PL, o PCdoB, o PMN e 

o PCB. A esses vieram somar-se, no segundo turno, o PSB, o PPS, o PDT, o PV, o PTB, o 

PHS, o PSDC e o PGT. Essa ampla composição político-partidária pode ter sido um dos 

entraves na consecução do plano de governo nos primeiros anos de mandato, já que se 

somavam muitas forças antagônicas para governar o país. 

Nesse sentido, autores como Mairini (2003), Bresser (2004) e Abrucio (1997; 2011) 

apontam que houve continuidades em relação ao tipo de gestão desenvolvida pelo novo 

governo em relação ao anterior (FHC) - a gestão gerencial. Mesmo antes da posse, o 

presidente Lula fez questão de afirmar que não faria nenhuma mudança de rota que pusesse 

em risco a estabilidade econômica do país. “De fato, a escolha de Henrique Meirelles20, ex-

presidente do Banco de Boston e deputado eleito pelo PSDB, para a presidência do Banco 

Central e a nomeação de Antonio Palocci, ex-prefeito de Ribeirão Preto, para o Ministério da 

Fazenda, reforçou a decisão de firmeza no combate à inflação e de rigor no ajuste fiscal.” 

(LEITE JR, 2009, p.75), imprimindo no governo Lula a continuidade da política monetária e 

                                                 
19 A locução “organização híbrida” surgiu na literatura científica nos campos da gestão pública e das 

organizações sem fins lucrativos, na década de 2000, relacionado a organizações que operam na interface 
entre o setor público e o setor privado, atendendo tanto a demandas públicas como a demandas comerciais. 
Segundo tal literatura, exemplos de organizações híbridas incluem universidades públicas que prestam 
serviços de consultoria para empresas privadas e centros de pesquisa que desenvolvem estudos para 
laboratórios farmacêuticos (e.g., LAMB e DAVIDSON, 2004). A locução “organização híbrida” também é 
utilizada para designar organizações que combinam características de organizações sem fins lucrativos – tais 
como: voluntarismo, orientação para missão e foco na criação de valor social – com características de 
empresas comerciais – tais como: autointeresse, orientação para o mercado e foco na criação de valor 
econômico (veja ANHEIER e SCHRÖER, 2008; HUDNUT, BAUER e LORENZ, 2006; KOPPELL, 2003). 

20 Meirelles contava com amplo apoio do sistema financeiro e Palocci fora pioneiro na política de desestatização, 
quando abriu o capital da Companhia Telefônica de Ribeirão Preto, a Ceterp. 
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fiscal anterior. 

É mais correto analisar o período Lula como um caminho marcado por contradições e 

pela adoção fragmentada e difusa da gestão por resultados, em vez de classificá-lo 

predominantemente como uma rejeição integral das ideias de Pereira (ABRUCIO, 2011). 

Abrucio ainda complementa que: 
 

Mesmo tendo havido continuidades e avanços, o que pode caracterizar 
singularmente o Governo Lula é a falta de uma agenda prioritária e centralizada para 
a questão da gestão pública, resultando na adoção de novos modelos de gestão de 
forma dispersa e fragmentada nas políticas públicas. Inversamente ao período FHC, 
as políticas públicas é que puxaram a agenda da gestão. (ABRUCIO, 2011, p.123). 

 

Para Abrucio (2011), o que pode caracterizar o governo Lula em relação às 

continuidades e avanços é a falta de uma agenda prioritária e centralizada para a questão da 

gestão pública, resultando na adoção de antigos e novos modelos de gestão de forma dispersa 

e fragmentada nas políticas públicas. Inversamente ao governo anterior, no governo Lula, as 

políticas públicas é que puxaram a agenda da gestão. O autor sintetiza, na sua análise, que o 

governo Lula, no que tange à administração pública, buscou utilizar novas técnicas 

administrativas diretamente nas políticas públicas, independentemente de se ter uma diretriz 

geral. Em relação às continuidades, destaca-se a reforma da Previdência do servidor público – 

que FHC não conseguira fazer –, embora sua regulamentação tenha sido deixada pela metade. 

Houve a proposição da Fundação Estatal de Direito Privado para a área de saúde não tão 

distante da inspiração das Organizações Sociais. O governo Lula formulou e promulgou a Lei 

de Parcerias Público-Privado (PPPs), além de ter ocorrido um processo de concessão de 

estradas do mesmo modo que parcerias com o setor privado. Expandiu-se na esteira do Plano 

de Aceleração do Crescimento (PAC) e também na educação. 

No segundo mandato do governo Lula (2007-2010), a gestão “gerencial” foi pactuada 

entre o CONSAD e o Ministério de Planejamento e Gestão e ambos registraram o pacto na 

“Carta de Brasília” (2008), em que constam  as principais preocupações e diretrizes que 

devem orientar as estratégias e as ações em prol da construção de um pacto para melhorar a 

gestão pública.  

A carta expõe que a modernização da gestão implica em repensar a organização e o 

funcionamento da administração pública. Nesse contexto, alguns tópicos merecem destaque 

na condição de elementos estruturais para o bom desempenho da gestão pública. 

Destacaremos os itens 1, 2, 3, 6 e 7 por entendermos que são os mais significativos para este 

trabalho: 
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1. Gestão de pessoas – profissionalizar e capacitar continuamente a força de 
trabalho. Neste sentido, ganham especial importância: a criação e o gerenciamento 
de carreiras específicas alinhadas às necessidades da administração e pensadas em 
uma perspectiva estratégica; a definição de critérios para a ocupação dos cargos e 
funções comissionados; a introdução da lógica de gestão por competências para 
melhor alocação e uso dos talentos; e a implementação de sistemáticas de incentivo 
e responsabilização. 
2. Modelos de gestão – simplificar os processos de trabalho, diminuindo o excesso 
de regras e controles; orientar a atuação do Estado para resultados e rever os 
mecanismos e instrumentos destinados a avaliar o desempenho institucional e a 
incentivar a boa gestão. 
3. Instrumentos do ciclo de gestão – propiciar melhor articulação entre planejamento 
e orçamento e rever o modelo de gestão orçamentária de forma a orientá-lo para 
resultados, tornando-o menos rígido. 
6. Marco legal – rever o marco legal de forma a propiciar as condições estruturais 
necessárias e adequadas para a implementação de mudanças de paradigmas, com 
maior flexibilidade gerencial, em direção à excelência em gestão pública. Neste 
contexto, merecem destaque: alteração da lei de licitações; revisão das formas 
jurídico-institucionais vigentes; regulamentação do direito de greve no serviço 
público; regulamentação da relação de parceria do Estado com a sociedade civil; 
regulamentação da contratualização de desempenho institucional; diretrizes de 
gestão participativa para as estruturas colegiadas da Administração Pública Federal; 
e modernização da regulamentação que trata das transferências de recursos da União 
mediante convênios e contratos de repasse. 
7. Prevenção e combate à corrupção – reforçar os instrumentos de prevenção e 
combate à corrupção. Merecem destaque: a necessidade de reforçar e 
institucionalizar mecanismos de transparência e controle social; adoção de gestão da 
ética como uma medida relevante; e instituição de sistemas de alerta para subsidiar 
as decisões de alocação de recursos e para acompanhamento e atuação prévios. 
(CARTA DE BRASILIA, 2008). 

 

Os tópicos elencados reúnem um modelo de gestão pública preocupada em promover 

resultados e garantir que o tema seja incluído nas agendas dos governos. Outra questão é 

propiciar respostas à sociedade na demanda por uma melhoria nos serviços públicos prestados 

ao cidadão. A carta evidencia que o desafio de modernizar a gestão é responsabilidade de 

todos os três níveis de governo, de todos os Poderes e, também, da própria sociedade e, em 

particular, dos seus setores organizados. A carta de Brasília (CONSAD, 2008) não altera nem 

rompe com a proposta gerencial, mas, no nosso entendimento, busca reafirmar os princípios 

da gestão pública gerencial já apresentados. 

O item seis da carta permite essa clareza quando sugere a alteração da lei de licitações; 

revisão das formas jurídico-institucionais vigentes; “regulamentação da relação de parceria do 

Estado com a sociedade civil”. 

A crença de que a sociedade civil carrega virtudes contrapostas aos vícios estatais nem 

sempre é verdadeira. O empresariado brasileiro também se intitula sociedade civil assim como 

os movimentos populares. O conceito de sociedade civil é muito complexo. Percebemos a 

preferência pelo repasse das funções estatais para as mãos da sociedade civil, em especial na 

execução das políticas públicas em várias áreas sociais como saúde, educação e assistência 
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social. Essa hipótese também permitirá explicar, em parte, a adesão do governo a algumas 

políticas da gestão anterior e de inspiração privada como as parcerias com instituições do 

Terceiro Setor para a execução de programas na área educacional. Ainda vamos adiante: mais 

do que executar, “pensar” os programas educacionais, para que estados, municípios e escolas 

o executem como pacotes fechados. 

Ainda em 2003 foi publicado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o 

Plano de Gestão do Governo Lula – “Gestão Pública para um Brasil de Todos” que sugere 

transformações macroinstitucionais que afetarão o papel do Estado. O plano apresenta que “o 

quadro de desigualdades clama por um Estado ativista e requer um Estado regulador e uma 

gestão econômica consistente” (p.7). E continua: “a construção deste Estado requer esforços 

sistemáticos de transformação da gestão pública”. Inclui ainda a “construção de um novo 

padrão de relacionamento entre o governo e as empresas estatais, no qual fiquem definidos os 

marcos da gestão empresarial e da gestão voltada ao interesse público.” (p.8, grifo nosso). 

Percebemos, desse modo, que as proposições anteriormente apresentadas sobre a 

gestão no governo Lula trata-se, de um lado, de continuidades em relação ao governo FHC e, 

por outro, de avanços. Por um lado, o governo dá continuidade à gestão gerencial, e por outro 

apresenta a gestão voltada ao interesse público. Essa ambiguidade torna-se um referencial 

para compreender o processo de gestão nesse período, embora não seja o objetivo desta tese. 

Uma das propostas do governo Lula nesse documento é a “Revitalização do Estado”, o 

que muitos grupos dentro e fora do governo têm chamado de novo desenvolvimentismo. 

Aloísio Mercadante Oliva21, que defendeu sua tese de doutorado, na UNICAMP 

(2010), intitulada “As bases do novo desenvolvimentismo no Brasil: uma análise do governo 

Lula (2003-2010)”, afirma que o “novo desenvolvimentismo” começou a ser construído no 

Brasil e não surgiu de um grande esforço teórico de reflexão sobre o desenvolvimento 

brasileiro e nem de um planejamento estratégico prévio, mas sim da práxis de um governo 

popular que procurou, desde o início, reverter os danos causados ao país pela agenda 

neoliberal. Para ele: 

 
O Novo Desenvolvimentismo no Brasil é, assim, uma construção histórica coletiva 
que está sendo paulatinamente moldada por novas forças políticas, inéditos cenários 
internos e externos e demandas sociais seculares; um complexo processo em 
andamento que tem, ainda, a distinta marca pessoal da liderança do presidente Lula. 
(Idem, 2010, p.11). 

                                                 
21 Foi um dos fundadores do PT em fevereiro de 1980 e o vice-presidente do partido entre 1991 e 1999. Foi 

senador pelo estado de São Paulo entre 2003 e 2010. De 2011 a 2012, foi Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Brasil e, em 2012, tornou-se Ministro da Educação, devido à saída de Fernando Haddad para 
concorrer à Prefeitura de São Paulo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_ministros_da_Ci%C3%AAncia_e_Tecnologia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_ministros_da_Ci%C3%AAncia_e_Tecnologia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Haddad
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Ao usar o conceito de “Novo Desenvolvimentismo” para entender o recente período 

de desenvolvimento brasileiro, Mercadante estabelece um diálogo com a experiência teórica 

dos desenvolvimentistas clássicos, especialmente com Celso Furtado e suas reflexões sobre a 

“construção interrompida” do Brasil e o desafio de retomá-la, sem, contudo, procurar 

aprofundar o debate teórico já existente sobre o tema. Sua tese se caracteriza mais por um 

inventário de ações do governo Lula, do que propriamente um debate teórico sobre o tema. 

 Outros grupos no país também discutem o novo desenvolvimentismo. Lauro Mattei, 

professor de Economia da UFSC, em artigo intitulado “Gênese e agenda do novo 

desenvolvimentismo brasileiro” (2011), busca sistematizar as principais proposições da 

política econômica que visam implantar um novo modelo de desenvolvimento no país. 

Podemos citar pelo menos três: Pereira da FGV, os componentes do grupo de pesquisa sobre 

Moeda e Sistemas Financeiros, do Instituto de Economia da UFRJ, coordenados por João 

Sicsú, e o terceiro, grupo do IPEA, coordenado por Marcio Pochmann. 

O grupo coordenado por  Bresser Pereira (FGV) parte de interpretações da política 

econômica para explicar o novo desenvolvimentismo. Ressaltamos, aqui, que Bresser foi 

autor do Plano Diretor da Reforma do Estado Brasileiro e ministro no período FHC e, hoje, 

desponta como crítico à política econômica desse período. Segundo ele, o Brasil não alcançou 

a estabilidade macroeconômica depois de haver alcançado, em 1994, a estabilidade de preços, 

porque adotou uma agenda equivocada: não colocou como prioridade a estabilização das suas 

contas externas22. 

Bresser explica essa opção a partir de dois elementos: por um lado, o país seguiu 

acriticamente a receita de subdesenvolvimento do Segundo Consenso de Washington23 e, por 

outro, a alienação das elites que, da mesma forma que reproduzem os padrões de consumo do 

centro, reproduzem também suas ideias. Mattei (2011, p.4) explica que, segundo Bresser, 

esses mecanismos de política econômica (altas taxas de juros e elevado endividamento 

público) promovem uma brutal transferência monetária para os setores rentistas, além de 

impedir o pleno emprego e inviabilizar a retomada do desenvolvimento. 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento econômico é um fenômeno 

histórico relacionado com a formação dos estados-nação e com os mercados, uma estratégia 

nacional desenvolvimentista deve combinar o uso dos recursos disponíveis com as instituições 

existentes no sentido de promover uma concertação de interesse dos agentes 

                                                 
22 Sobre esse assunto ver artigo do autor O Segundo Consenso de Washington e a Quase-Estagnação da 

Economia Brasileira publicado na Revista de Economia Política, vol. 23, nº 3 (91), julho-setembro/2003. 
23 Sobre o Segundo Consenso de Washington ver mesmo artigo. 
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socioeconômicos, visando atingir o objetivo geral, ou seja, a melhoria do padrão de vida de 

toda a população. 

Pereira (2004) afirma que uma agenda desenvolvimentista pressupõe Estado e 

mercado fortes. Um Estado forte pressupõe a adoção de um conjunto de políticas (industrial, 

tecnológica, reforma agrária, crédito, emprego, etc.), “além de um sistema de proteção social 

capaz de diminuir as distâncias entre o povo e as elites, ao mesmo tempo em que sejam 

criadas as condições para que os mercados funcionem” (p.640). A partir dessa contraposição, 

passou-se a definir uma agenda desenvolvimentista para o país, tendo dois horizontes de ação. 

Mattei (2011), abordando as ideias de Bresser (2004), aponta que,  por um lado, altera-se a 

concepção de estabilidade macroeconômica, destinando outras funções às políticas 

econômicas e às próprias instituições e, por outro, propõe-se uma nova agenda de 

desenvolvimento, elencando elementos do “antigo desenvolvimentismo” e adicionando-se a 

ele elementos do “novo desenvolvimentismo”. 

O segundo grupo, da UFRJ, tem como coordenador o professor João Sicsú. Da mesma 

forma que o grupo anterior, os trabalhos e estudos desses “novos desenvolvimentistas” 

iniciam pela questão da política econômica. O ponto de partida desse grupo foi a 

vulnerabilidade da economia brasileira diante da política econômica adotada pelo governo 

FHC (1995-2002), a qual expôs o país a diversas crises, sobretudo na segunda metade dos 

anos de 1990 e nos anos de 2001/2002. Em paralelo à menção dos problemas decorrentes da 

vulnerabilidade externa, especialmente os desequilíbrios no balanço de pagamentos, havia, 

também, o destaque para a estratégia de adoção de taxas de juros elevadas, que provocava 

aumento da dívida pública e estagnação das atividades econômicas. 

Nesse grupo, destaca-se a publicação do livro “Novo Desenvolvimentismo: um projeto 

nacional de crescimento com equidade social”, obra organizada por Sicsú, Paula e Michel 

(2005), que contou com a participação de diversos pesquisadores, para além do grupo 

específico do IE/UFRJ, anteriormente mencionado. No livro, os autores definem como 

centrais para esse projeto as seguintes teses: 1) a existência de um Estado forte e de um 

mercado forte também; 2) a implementação de políticas macroeconômicas que fortaleçam 

essas duas instituições; 3) a adoção de uma estratégia nacional de desenvolvimento que 

compatibilize crescimento econômico com equidade social; e 4) a manutenção de taxas de 

crescimento em patamares elevados para reduzir as desigualdades sociais. 

 
Além disso, os autores chamam atenção que suas propostas concordam com os 
pontos levantados pelo grupo anterior (paulistas) de novos desenvolvimentistas, mas 
que suas preocupações ultrapassam as barreiras da questão da estabilidade 
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macroeconômica, indo em direção a outros pontos igualmente essenciais no debate 
sobre o projeto de desenvolvimento. Dentre estes, destacam as relações entre as 
esferas públicas-privadas; as relações entre economia e a vida social; e as relações 
entre as dimensões nacional e internacional, considerando-se que propostas 
específicas em diversas áreas faziam parte do conjunto da obra. (MATTEI, 2011, 
p.7). 

 

O terceiro grupo de “Novos Desenvolvimentistas” está ligado ao Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), sob a liderança do professor Marcio Pochmann, seu presidente. 

Partindo da análise de Cardoso Jr. (2009) de que a avalanche neoliberal das décadas de 1980 e 

1990 se esgotou, embora ainda prevaleçam políticas econômicas preocupadas apenas com 

controle da inflação e do orçamento, 

 
começa a haver algum espaço para ações mais abrangentes e ativas dos Estados 
visando tanto a recuperação do crescimento econômico como ao combate à 
degradação das condições de vida, ações estas que dizem respeito à viabilidade e à 
sustentabilidade dos sistemas ambientais, de produção e de proteção social em geral. 
(Idem, 2009, p.9). 
 

 
Segundo Cardoso Jr, que é integrante do IPEA, as questões anteriores recolocam o 

papel do Estado no centro das discussões sobre os rumos do desenvolvimento, tanto na esfera 

global como nacional, porque o Estado, sendo parte constituinte do sistema social e 

econômico das nações, é ator decisivo na definição e condução de estratégias de 

desenvolvimento. 

Para Mattei (2011), as proposições dos novos desenvolvimentistas situam-se nas 

esferas política e filosófica, uma vez que pretendem resgatar o sentimento nacionalista como 

instrumento de força do projeto desenvolvimentista. Também ressalta que esse grupo 

autodenominado de “novos desenvolvimentistas” abriga em seu interior pesquisadores das 

diferentes matrizes do pensamento econômico brasileiro. 

Em síntese, Mattei afirma que o “Novo Desenvolvimentismo”, até aqui discutido, 

pretende ser a construção de um “terceiro discurso”, entre a ortodoxia neoliberal e o 

populismo, com o objetivo de implementar um conjunto de reformas das políticas 

macroeconômicas e das instituições, visando a fortalecer tanto o Estado como o mercado e, 

com isso, tornar o país mais competitivo no cenário internacional. Trata-se, portanto, de um 

novo projeto que busca transformar o Brasil em um país desenvolvido no longo prazo. 

Giovani Alves fazendo uma crítica ao “modelo novo desenvolvimentista”, apresenta 

que ele se caracteriza por duas vertentes. Por um lado, tem-se o Estado financiador que, 

utilizando recursos do BNDES, exerce o papel de indutor do crescimento econômico 
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fortalecendo grupos privados em setores considerados estratégicos. Por outro, tem-se o Estado 

investidor, responsável pelo investimento em obras de grande infraestrutura, que se manifesta 

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Porém, diferentemente do “nacional-

desenvolvimentismo” tradicional, o Estado não é o proprietário de empresas, mas se torna a 

principal alavanca para criar gigantes privados que tenham capacidade de disputa no mercado 

interno e internacional. 

O “nacional-desenvolvimentismo”, que emerge na década de 2000 no Brasil, sob os 

governos Lula, assemelha-se mais ao período JK - presidente do Brasil entre 1956 e 1961 – do 

que à Era Vargas, ou seja, o Estado presta-se antes de tudo ao fortalecimento do capital 

privado.  

 
Com o governo JK se deu a formação do tripé Estado, empresas estrangeiras e 
empresas nacionais. O papel do Estado foi o de responder às demandas de 
infraestrutura, de energia e logística para atender aos interesses do capital privado 
nacional e transnacional. Foi o que procurou realizar JK e é o que fez Lula tendo no 
Programa de Aceleração da Economia (PAC) a sua síntese. Destaque-se ainda que, 
ao lado do ‘Estado financiador’ e do ‘Estado investidor’, tem-se o ‘Estado Social’. 
(ALVES, 2011, p.156, grifos do autor). 

 

Conforme já exposto até o momento, o governo Lula optou por duas formas de gestão: 

uma para as políticas econômicas, voltada ao grande capital, e outra para as políticas sociais 

que visam atender as parcelas mais pobres da população.  

Ao apresentar as políticas de gestão pública do governo Lula e buscar compreender as 

opções e a postura adotada pelo governo nessa área com  a articulação de amplas alianças 

entre o Estado, o mercado e a sociedade civil, destacamos  três conceitos que  aproximam as 

ações e relações estabelecidas  nesse período: governabilidade, governança e concertação. 

Esses conceitos são fundamentais para compreender como o estado vem se redefinindo e 

assumindo novos papéis. 

A governabilidade refere-se às “próprias condições substantivas e materiais de 

exercício do poder e de legitimidade do Estado e do seu governo derivadas da sua postura 

diante da sociedade civil e do mercado, em um regime democrático”(ARAÚJO, 2002, p.6)24. 

Pode ser concebida como a autoridade política do Estado em si, entendida como a capacidade 

que esse tem para agregar os múltiplos interesses dispersos pela sociedade e apresentar-lhes 
                                                 
24 O autor considera a governabilidade em seu sentido democrático, ou seja, como um componente dos sistemas 

políticos dos países cujos Estados tenham uma legitimidade democrática mínima na formação/orientação dos 
seus respectivos governos (voto secreto, eleições diretas, sufrágio universal, respeito à oposição, liberdade de 
expressão e associação, pluripartidarismo etc.). ARAÚJO, Vinícius de Carvalho. A conceituação de 
governabilidade e governança, da sua relação entre si e com o conjunto da reforma do Estado e do seu 
aparelho. Vinícius de Carvalho Araújo — Brasília: ENAP, 2002.27 f. (Texto para discussão, 45). 
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um objetivo comum para curto, médio e longo prazos. Para Araújo (2002, p. 6), “estas 

condições podem ser sumarizadas como o apoio obtido pelo Estado às suas políticas e à sua 

capacidade de articular alianças e coalizões/pactos entre os diferentes grupos sócio-políticos 

para viabilizar o projeto de Estado e sociedade a ser implementado”. Para ele, a fonte ou 

origem principal da governabilidade são os cidadãos e a cidadania organizada, ou seja, é a 

partir deles e da sua capacidade de articulação em partidos, associações e demais instituições 

representativas que surgem e se desenvolvem as condições imperativas para a governabilidade 

plena (idem). 

O termo governança vem sendo amplamente utilizado neste período, embora já citado 

no PDRE (1996), em especial para caracterizar a gestão no governo Lula. No Plano de Gestão 

Pública para um Brasil de Todos (2003), é possível verificar que “Significativas 

transformações na gestão pública serão necessárias para que se reduza o déficit institucional e 

seja ampliada a governança, alcançando-se mais eficiência, transparência, participação e um 

alto nível ético.” (SEGES, 2003, p.09). 

A governança seria, portanto, a resposta para o “déficit institucional”, diagnosticado 

como o maior problema a ser superado pela política de gestão pública. O termo aparece 

novamente no texto: “aumentar a governança é promover a capacidade do governo em 

formular e implementar políticas públicas e em decidir, entre diversas opções, qual a mais 

adequada” (SEGES, 2003, 09). Nesse caso, pode significar a capacidade de implementação ou 

a capacidade também de formulação das políticas públicas. 

Para Capella (2008), Pecci (2008) e Frey (2007), não há um significado preciso para a 

ideia de governança. Os diversos conceitos, explorados pela literatura, são imprecisos e 

ambíguos, podendo fazer referência a um conjunto tão amplo de questões que podem, no 

limite, assumir qualquer significado. 

Governança é um conceito utilizado no vocabulário da gestão pública nas duas últimas 

décadas, englobando conceitos contraditórios teórica e ideologicamente. Segundo Pecci 

(2008), professora da EBAPE/FGV, a governança é uma contrapartida à concepção 

tradicional da administração pública. Seus principais focos de análise são os limites da ação 

do governo, bem como as relações estabelecidas entre governo e setor privado. 

De acordo com Prats e Catalá (2006), a governança é um movimento que se faz 

presente nos anos 90 e se refere ao reconhecimento da importância da boa interação entre 

governo, sociedade civil e setor privado. Pecci (2008) diz que, no contexto europeu e 

estadunidense, a governança se refere à existência de alguns elementos que se materializam a 

partir das reformas neoliberais implementadas em “grande escala a partir dos anos setenta: o 
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domínio das redes em políticas públicas, do controle à influência, uso de recursos públicos e 

privados e criação de modelos organizacionais híbridos.” (PECCI, 2008, p. 40-41). 

Frey (2007, p 138), a partir de estudos da governança em arranjos municipais, diz que 

seus conceitos teóricos são multifacetados e não há dúvida alguma sobre uma mudança 

substancial dos conceitos tradicionais, baseados no princípio da autoridade estatal, para 

diferentes abordagens, frisando novas tendências de uma gestão compartilhada e 

interinstitucional que envolve o setor público, o setor produtivo e o crescente Terceiro Setor. 

Para ele, está expresso, nessas tendências, o reconhecimento dos próprios limites da ação 

estatal: 

 
Governar torna-se um processo interativo porque nenhum ator detém sozinho o 
conhecimento e a capacidade de recursos para resolver problemas unilateralmente 
(STOKER, 2000, p. 93). O governo é apenas um entre muitos influentes atores 
sociais que estão envolvidos na formulação e implementação de políticas públicas 
(FREY, 2007, p.138). 

 
Kissler e Heidemann (2006) apresentam que, em uma estrutura de governança pública, 

o Estado ativo (aquele produtor de serviços públicos), nos termos do modelo dos três setores, 

transforma-se em um Estado ativador, que age, principalmente, sobre o setor privado e o 

terceiro setor, com o propósito de mobilizar seus recursos e ativar as forças da sociedade civil. 

“Isso significa que o setor privado e o terceiro setor acabam sendo valorizados perante o setor 

público” (idem, p.5). Essa convergência pode ter um preço caro: a “transformação do setor 

público num empreendimento econômico”. 

Pecci (2008) concorda que a governança, enquanto um novo modelo de gestão 

pública, requer a concepção de estruturas e processos próprios, que se diferenciam, se é que 

isso é possível, de concepções tradicionais da gestão pública ou gerencialismo. “A rede de 

governança modifica substancialmente as relações de poder entre o Estado e a sociedade, 

tornando-as mais fluidas e deslocando-as, de fato, para o setor privado e o terceiro setor” 

(idem, p.52). 

Os conceitos abordados até o momento como novo desenvolvimentismo, governança, 

governabilidade e concertação referem-se às justificativas e às novas funções que o Estado, ao 

se redefinir, assume como seu ou desloca para outras instituições. 

Essas mudanças nas relações entre Estado e sociedade civil foram marcadas no 

governo do presidente Lula por uma agenda de “concertação” com a instituição do Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social- CDES, em 2003. O CDES foi estruturado pela 

Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), órgão de 
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consulta diretamente vinculado à Presidência da República. O CDES representa a construção 

de um “espaço público não estatal, a partir de uma representação plural da sociedade civil e 

inaugura um novo caminho em nosso país: a civilização do Estado brasileiro, ou seja, a 

subordinação do Estado à sociedade civil” (Carta de Concertação do CDES, 2003). 

O CDES foi formado por 12 ministros de Estado e 90 cidadãos brasileiros com 

respectivos suplentes, “de ilibada conduta e reconhecida liderança e representatividade, 

designados pelo Presidente da República para mandatos de dois anos, facultada a 

recondução”.  

Os objetivos do CDES foram definidos no artigo 8º da MP nº 103/2003: 

 
Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social compete assessorar o 
Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes específicas, voltadas 
ao desenvolvimento econômico e social, produzindo indicações normativas, 
propostas políticas e acordos de procedimento, e apreciar propostas de políticas 
públicas e de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social que lhe 
sejam submetidas pelo Presidente da República, com vistas à articulação das 
relações de governo com representantes da sociedade civil organizada e a 
concertação entre os diversos setores da sociedade nele representados. (DOU, 
01/01/2003). 

 

O Ministro Tarso Genro, responsável pela condução do CDES, no seu primeiro ano de 

funcionamento, afirmava a necessidade de construir um novo contrato social: “Isto significa a 

formação de um novo bloco dirigente para o País, que busque pontos comuns, embora com 

interesses estratégicos diferentes”. 

 
Concertação que significa, em primeiro lugar, identificar os temas estruturantes de 
um novo Contrato social e, ato contínuo, significa buscar posições pactuadas, que 
possam ser amplamente majoritárias e também hegemônicas na sociedade. Tudo 
para transitarmos, com o menor custo político e social possível, para uma sociedade 
com mais igualdade, inclusiva, com altas taxas de crescimento econômico e 
radicalmente democrática. (GENRO, 2010). 

 
Governança e concertação são dois conceitos interligados. Segundo Frey (2007, 

p.140), “para evitar um vácuo de legitimidade em processos de governança sugere-se a 

adoção da concepção de detentor de títulos ou direitos como critério de participação”. 
 

Isto significa que uma pessoa ou uma organização, para que possa ser convidada a 
participar em arranjo de governança, deve possuir alguma qualidade ou um recurso 
específico que justifica seu envolvimento. Visto que nem todos estes detentores de 
direitos ou títulos podem ser considerados nos processos de negociação, surge a 
necessidade de privilegiar certos grupos de acordo com a substância do problema ou 
do conflito que precisa ser resolvido (FREY, 2007, p.140). 

 

O CDES, conforme já apresentado, é composto por cidadãos de “ilibada conduta e 
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reconhecida liderança e representatividade”. A composição do CDES é enigmática e demonstrada no 

quadro a seguir a partir da representação por esfera. 

 
ESFERA Quantidade por esfera Percentual 

correspondente 
Empresarial 45 50% 
Social 18 20% 
Trabalho 13 14% 
Personalidades 14 16% 
Total 90 100% 

Quadro 2 - CDES: Distribuição dos Conselheiros Por Esfera de Atuação. 
Fonte: Projeto: Movimentos Sociais e Sociedade Civil (CNPq). 

 

Sobre a composição do conselho, houve muitas críticas que viam, na presença 

empresarial, o predomínio dos interesses da esfera do capital, não obstante serem ressalvados 

o percentual de empresários em relação aos demais componentes. 

Uma das questões a ser ressaltada é a utilização do conceito de sociedade civil como 

“tudo aquilo que não é Estado e nem mercado” por parte de intelectuais de diferentes 

matrizes. Guiot (2011, p. 2) lembra que a identificação da sociedade civil com o Terceiro 

Setor robustece as mudanças desse espaço como algo desprovido de lutas e contradições: ela é 

identificada como uma esfera harmônica, virtuosa, autônoma e distanciada do arbítrio estatal. 

Ela serve, também, para legitimar o papel da classe empresarial como dirigente e reforçar que 

essa classe tem muito a ensinar, imprimindo seus interesses. 

A concertação ou a busca do consenso  entre grupos distintos traz como ponto 

principal a proposta de superação das diferenças e das lutas de classe através de uma ação 

política que ressignifica a luta histórica entre trabalhadores e empresários, além de 

“democratizar a democracia”, segundo a proposta de Giddens (1998), com a promoção de 

uma sociedade civil ativa ou, mesmo, “humanizar o capitalismo” (EDWARDS, 2007, p. 560) 

em  prol do desenvolvimento. 

A empresária Viviane Senna faz parte do conselho (CDES) desde a composição inicial 

(2003) até a presente data (2012). Em reunião realizada pelo CDES em 23 de março de 2006, 

cujo tema foi “Educação como prioridade nacional para o desenvolvimento”, Viviane Senna 

leu um documento do qual destacamos: "A análise da baixa qualidade em nosso sistema de 

ensino, nos três níveis de governo, revela que o maior problema não é a falta de recursos, mas 

a falta de boa gestão e eficiência na sua aplicação”. "Não adianta colocar mais recursos sobre 

um sistema que funciona de maneira medíocre do ponto de vista de gestão. É como colocar 
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numa empresa falida mais recursos. Primeiro tem que consertar para que ela funcione 

bem."25(SENNA; CDES, 2006, p.15). 

Tendo em vista  a apontada ineficiência do padrão de gestão vigente na educação, 

segundo Senna, o diagnóstico presente na fala remete aos mecanismos de gestão da esfera 

privada, que são reconhecidos como capazes de responder à necessidade de melhoria dos 

índices educacionais e, ao mesmo tempo, não aumentar os gastos do Estado, inserindo na 

educação a lógica do mercado, formando um quase-mercado.  

   Dias Sobrinho (2002), citando Afonso Le Grand, afirma “que quase-mercados são 

mercados porque substituem o monopólio dos  fornecedores do estado por uma diversidade de 

fornecedores independentes e competitivos. São quase porque diferem dos mercados 

convencionais”. (2002, p.11).  Souza e Oliveira acrescentam que se buscou uma alternativa de 

gestão que superasse a dicotomia, gestão “estatal-centralizada-burocrática-ineficiente” de um 

lado, “mercado-concorrencial-perfeito” de outro (2003, p.876). A alternativa encontrada foi a 

de introduzir concepções de gestão privada nas instituições públicas sem alterar a propriedade 

das mesmas. 

A lógica privada no sistema público passa a ser uma das propostas do Instituto Ayrton 

Senna inserido na rede pública brasileira através do “Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação” (PDE), no segundo governo Lula, que, a nosso ver, é a expressão do viés 

novo desenvolvimentista na educação brasileira, considerado o PAC da educação. 

O “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, instituído no governo Lula 

por Fernando Haddad - Ministro da Educação, pode ser um exemplo de acordo de concertação 

nacional em prol da educação em que municípios, estados, iniciativa privada e ONGs buscam 

um mesmo objetivo: melhorar a qualidade da educação brasileira. O Plano de 

Desenvolvimento da Educação foi instituído a partir do Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 

2007 e procura, por meio de parcerias com os municípios e estados, instaurar um regime de 

colaboração que propicie o desenvolvimento prioritário da educação básica. 

O Compromisso é uma iniciativa do Governo Federal para melhorar a qualidade da 

educação básica pública oferecida aos brasileiros, mas, como apresentaremos adiante, sofreu 

influências de instituições privadas. Ele incentiva a participação de toda a sociedade (pais, 

estudantes, professores e dirigentes) em ações que garantam a todos os alunos o acesso, a 

permanência e a aprendizagem com qualidade. O Compromisso é uma das principais ações do 

                                                 
25Ata da 16ª Reunião Ordinária do Pleno Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). 

Disponível em:< http://www.cdes.gov.br/evento/281/pleno-do-cdes-reuniao-ordinaria-n-16.html>.Acesso em: 
28 fev. 2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.094-2007?OpenDocument
http://www.cdes.gov.br/evento/281/pleno-do-cdes-reuniao-ordinaria-n-16.html%3e.Acesso
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PDE e prevê a atuação conjunta de todos os níveis de governo. Apresenta como parceiros o 

CONSED, a UNDIME, a UNESCO, a UNICEF, a iniciativa privada e as ONGs. 

Além disso, prevê “firmar parcerias externas à comunidade escolar, visando a 

melhoria da infra-estrutura da escola ou a promoção de projetos socioculturais e ações 

educativas”. Dessa forma, esse decreto institucionaliza a atuação de entes privados na escola 

pública, através da atuação de ONGs, fundações, institutos, na realização de projetos e ações 

educativas. Essas iniciativas compreendem uma grave ameaça à educação brasileira e ao seu 

caráter público, já que a iniciativa privada passa, a partir desses projetos, a decidir conteúdos 

de aprendizagem, materiais, entre outros, para os alunos das escolas públicas, que são os 

filhos da classe trabalhadora. 

Algumas pesquisas já publicadas sobre o tema – Malini (2009) e Camini (2009) – 

ajudam a compreender o PDE nos avanços, continuidades e nas relações que estabelecem com 

os governos, iniciativa privada e ONGs. A adesão voluntária de cada ente federativo ao 

Compromisso implica a responsabilidade de promover a melhoria da qualidade da educação 

básica em sua esfera de competência, expressa pelo cumprimento de meta de evolução do 

IDEB, firmando termo de compromisso entre municípios e/ou estados com a União.  

Para Oliveira (2009), a ideia de que a melhoria da educação básica é compromisso de 

todos e só se dá com o envolvimento de toda a sociedade é recorrente nas políticas 

educacionais. O apelo ao compromisso social para com a melhoria da educação básica é 

fundado na noção de que a educação é responsabilidade da família e dos indivíduos e de que a 

escola pública necessita do apoio de todos os segmentos para cumprir seu papel de educar. 

A concertação promovida pelo PDE em termos de políticas educacionais brasileiras 

procurou “concertar” o Ministério da Educação com o governo federal. Nesse processo, 

procurou atender aos interesses da classe privada e empresarial, como foi o caso do Instituto 

Ayrton Senna, 

 
que detinha a tecnologia do IDEB através dos seus consultores, ou seja, ‘o DNA do 
PDE e do IDEB está todo inspirado na forma de se trabalhar do IAS’, uma vez que a 
metodologia utilizada para a construção do IDEB já vinha sendo utilizada pelo 
Instituto em um de seus projetos, o Acelera.  (MALINI, 2009, p.129, grifo do autor). 

 

Outro exemplo é o Guia de Tecnologias Educacionais no qual materiais e tecnologias 

são pré-qualificadas após avaliação, em que municípios e estados poderão receber apoio da 
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União através do Plano de Ações Articuladas. É o caso do Instituto Ayrton Senna, através dos 

programas Se Liga, Acelera e Circuito Campeão, entre tantas outras empresas privadas.26 

Para Malini (2009), a implementação do PDE traz consigo a necessidade de execução 

de novos programas de auxílio aos municípios que, de acordo com o cálculo inicial do IDEB, 

se encontravam em situação de pauperização de sua rede. Na primeira contagem, esse número 

chegava a 1.242 municípios. Em função dessa urgência, associada à pressa com que o plano 

foi gestado, o MEC lançou um edital de tecnologias educacionais, cujo objetivo era pré-

qualificar metodologias educacionais, ou softwares, ou qualquer tipo de instrumento que 

auxiliasse a educação pública e que já tivesse sido experimentado em larga escala por redes 

públicas e passado por algum tipo de avaliação externa (MALINI, 2009, p.119). Sendo 

aprovada nesse edital, a entidade responsável por desenvolver tais soluções educacionais 

auxiliaria o MEC na aplicação e disseminação de programas que resultariam em melhorias 

nos índices educacionais das redes de ensino em que seriam aplicados. Malini entrevistou 

Margareth Goldberg, há época diretora executiva do IAS, e suas palavras são reveladoras 

sobre as relações com o MEC: “O IAS ajudou a escrever o PAR de vários municípios bem 

como estiveram ao lado dos estados parceiros no momento da construção.”(GOLDBERG 

apud  MALINI, 2009, p.120). Para Malini:  

 
A lógica gerencial do PAR na verdade entra por essa área, você precisa enquadrar 
esses problemas, identificar e tal, muitos desses estados e municípios tiveram 
dificuldade e a gente auxiliou também junto com os consultores do MEC no desenho 
disso. (MALINI, 2009, p.120).  

 

Informa, ainda, que havia pessoas no MEC que orientavam sobre o PAR, e o IAS 

tornou-se um intérprete entre o MEC e o município. Especificamente, essa interlocução entre 

o MEC e o IAS permitiu que o instituto levasse suas tecnologias e inovações educacionais 

para os municípios identificados com os mais baixos IDEBs do Brasil. (MALINI, 2009 

p.120). 

Confirmando esse dado, Miskalo (2009, p.40) diz em artigo que o MEC, em 2007, 

movido pela demanda da sociedade civil, organizada e representada em 2006 pelo 

“Movimento Todos pela Educação”27, estabeleceu um norte para a qualidade da educação 

                                                 
26 Entre as empresas privadas podemos citar Unibanco, Itaú, Positivo, entre outros. 
27 Criado em 2006, o Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil, mantido exclusivamente pela 

iniciativa privada, que visa contribuir para que todas as crianças e jovens do país tenham direito à Educação 
Básica de qualidade. Este objetivo foi dividido em cinco metas, que deverão ser cumpridas até o bicentenário 
da Independência do Brasil, em 2022.O movimento atua basicamente em três eixos: geração de conhecimento 
técnico, por meio de monitoramento e análise dos indicadores educacionais oficiais e promoção de novos 
estudos; mobilização e comunicação, trabalhando pela maior inserção do tema Educação Básica na mídia, por 
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escolar ao criar o Índice da Educação Básica (Ideb). Para Miskalo, “ações como esta são, de 

certa forma, complementares, uma vez que a definição de indicadores e metas partiu da 

sociedade civil, e o cálculo para a obtenção do Ideb veio do órgão governamental”(2009, 

p.40). Afirma ainda que: 

 
A reestruturação qualitativa da educação pública passou a contar, a partir daí, com 
um esforço tríplice: 
• vontade política do poder público; 
• participação ativa do setor privado; 
• contribuição e acompanhamento da sociedade civil. O setor público não deve, em 
hipótese alguma, ser substituído no cumprimento de seu dever, como é o caso da 
educação, mas pode e deve, sim, ser apoiado por organizações da sociedade civil. 
(idem, 2009, p.41). 

 
Por fim, com o Instituto Itaú Social, o PDE adquire também algumas metodologias, 

técnicas e parcerias na gestão desses projetos que servirão como base para algumas de suas 

ações, como é o caso da Olimpíada da Língua Portuguesa. 

Por outro lado, o PDE visava atender o setor público, as secretarias municipais e 

estaduais de educação, além das famílias e comunidades em prol da educação de 

qualidade(PDE, 2007). É inegável que a qualidade possui papel de destaque nos discursos em 

prol da educação, mas a qualidade de escola pública e democrática  que estamos afirmando 

não é a mesma qualidade que está no discurso do Instituto Ayrton Senna e da Fundação Itaú 

Social  que se intitulam  instituições do Terceiro Setor. Portanto, qual o conceito de educação 

dessas instituições? 

Ao tratar dos projetos em curso na sociedade e do interesse do capital pela educação, 

Freitas faz algumas advertências sobre não podermos “aliar a necessária flexibilidade da luta 

política a uma confusão ideológica originada por uma suposta falta de referência” (2005, 

p.141).  

Segundo o autor,  

 
[...] várias bandeiras de luta progressistas estão sendo levantadas pela “nova direita”, 
como se tivéssemos, todos, uma identidade ideológica; como se pudéssemos apagar 
os projetos históricos e caminharmos todos juntos num “esforço coletivo pela 
educação”. Teremos que aproveitar esse novo interesse do capital pela educação, 
mas à luz do projeto histórico claro e compromissado com a maioria do povo, cuja 
miséria só tem aumentado. (FREITAS, 2004, p.141, grifos do autor). 

 
A citação de Freitas faz com que reflitamos sobre o papel dessas instituições pela 

possibilidade de ver seus programas abraçados e legitimados pelo Ministério da Educação e o 
                                                                                                                                                         

meio de campanhas de comunicação de massa; e articulação política e institucional, estabelecendo pontes 
entre a iniciativa privada, a sociedade civil organizada e o setor público. 
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que eles podem representar para a consolidação de um projeto de nação, sedimentado em 

bases gerencialistas cujas propostas objetivam o pleno desenvolvimento econômico do Brasil 

com a inserção de conteúdos que efetivam esse objetivo.  Concordamos com Wood (2006) 

quando indaga como a democracia deixou de ser uma palavra má e foi incorporada pela classe 

dominante no capitalismo. Em resposta, assinala que a classe dominante adaptou-se às novas 

condições, tanto políticas quanto ideológicas assumindo uma nova postura perante o Estado, 

ou seja, aliando-se a ele, conforme demonstramos na exposição anterior. 

As redefinições que o papel do Estado vem realizando, nas últimas décadas, enfocam 

basicamente uma reestruturação no papel do Estado. Os documentos analisados e a pesquisa 

até então realizada procuram demonstrar essa redefinição a partir das reformas que vêm 

ocorrendo na administração pública brasileira mudando substancialmente a forma de gestão 

adotada pelo Estado e aproximando-se do setor privado. Essas mudanças não ocorrem no 

vazio. Elas são influenciadas pelas reformas mundiais, em especial a partir do referencial da 

Terceira Via que já apresentamos. A introdução do Terceiro Setor na execução das políticas 

sociais, em especial na educação, vem trazendo consequências que alteram as estruturas e a 

lógica da educação e também da gestão educacional. Se por um lado a luta por uma escola 

pública, laica e democrática ocorrida nos anos 80 revigorou o debate sobre a educação e a 

gestão democrática, a partir dos anos 90 esse debate passou para a garantia do direito à 

educação, não só pelo acesso à educação, mas, principalmente, pelo acesso ao conhecimento 

desenvolvido pela escola. 

Entendemos que acesso à educação, acesso ao conhecimento historicamente 

construído e democratização da educação e da escola são os elementos fundantes para a 

qualidade na educação. 

A partir dessa exposição, apresentaremos, como foco dos estudos, a gestão 

democrática e a gestão pedagógica da escola que integram as políticas de Estado. O Estado, 

ao se redefinir, redefine a gestão da educação e da escola, as funções do diretor, coordenador 

e professores, introduzindo novos elementos, como as parcerias, a gestão por resultados, o 

voluntariado, trazendo implicações severas à educação. Em contrapartida, apresenta-se a 

gestão democrática da educação e da escola tendo como pressuposto a educação como direito, 

a construção de uma sociedade democrática, visando à formação do homem como sujeito 

histórico, político e social. 

Trata-se, pois, de estudar a gestão a partir da materialidade que a engendra e, como tal, 

passível de contradições e em permanente transformação, com elementos conflituosos 
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presentes desde sua elaboração – nos embates e conflitos que as constituem – até sua 

implementação através de projetos, programas e estratégias governamentais. 

 



 

 

3 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO E DA ESCOLA 

 

 

A educação é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e é um bem 

público de caráter próprio por implicar a cidadania e seu exercício consciente e qualificar para 

o mundo do trabalho, por ser gratuita e obrigatória e, por ser também, dever do Estado. 

O direito à educação é um direito reconhecido e necessário que seja garantido. Para 

isso, a primeira garantia é que ele  esteja cercado de todas as condições para se efetivar, do 

acesso à qualidade (CURY, 2002). Necessário também pensar os objetivos para os quais a 

educação se efetiva. Se pensarmos o homem como objetivo da educação e sua condição de 

sujeito histórico, ele faz história ao produzir cultura (PARO, 2010, p.25) e, para isso, precisa 

apropriar-se da cultura historicamente produzida. Se a educação está preocupada com o 

homem na integralidade da sua condição histórica e não apenas para a preparação ao trabalho 

ou para os resultados, essa educação não irá se bastar apenas das informações e dos 

conhecimentos, como costumava fazer a escola. O conceito de educação determinará a 

maneira de se conceber e realizar a prática da ação educativa. (Idem, p.26).  

                  Se julgarmos o homem como ser histórico, implica considerá-lo como ser social e 

político. O político aqui é entendido como a produção da convivência entre pessoas e grupos e 

não pode ser considerado de forma isolada, mas na relação com outros sujeitos (ibidem, p.26-

27). Essa convivência pode ocorrer de duas formas: pela dominação ou pelo diálogo. É no 

diálogo, espaço de convivência entre os grupos, que, segundo Paro (2010), dá-se a democracia 

no seu sentido amplo. Nesse sentido, tornar o homem histórico como objetivo da educação 

implica formá-lo como cidadão, 

 
Afirmando em sua condição de sujeito e preparando-o para atuar democraticamente 
na sociedade [...] ao considerar a cultura como conteúdo da educação, nela se 
incluem os valores da convivência democrática, visto que a democracia é um dos 
elementos dessa cultura que, como construção histórica, só se transmite 
historicamente. (PARO, 2010, p.28). 

 

Aponta-se aqui o objetivo da educação para este trabalho: formar o sujeito na sua 

integralidade e não apenas para os conteúdos escolares, para a aprendizagem da leitura ou 

para as avaliações. Defendemos uma educação que forma para a cidadania no sentido de 

formação ampliada do homem tendo como objetivo sua atuação para uma sociedade 

democrática. Se temos como base a construção de uma sociedade democrática, a escola 

precisa incorporar a participação ativa da comunidade escolar, especialmente professores, 
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funcionários e alunos, pois o que se pretende  é que a escola ensine mais do que 

conhecimentos e informações. A escola precisa ser portadora “dos valores que pretende 

desenvolver e ser capaz de oferecer aos alunos, professores e comunidade escolar a vivência 

de situações concretas em que tais valores se fazem presentes.” (PARO, 2010, p.29). 

Para tal, faz-se necessária a reafirmação da gestão democrática que implica luta pela 

garantia da autonomia da unidade escolar, participação efetiva nos processos de tomada de 

decisão, incluindo a implementação de processos colegiados nas escolas, e, ainda, 

financiamento pelo poder público, entre outros (PARO, 2010). A gestão democrática é 

entendida como a participação efetiva dos vários segmentos da comunidade escolar, pais, 

professores, estudantes e funcionários na organização, na construção e na avaliação dos 

projetos pedagógicos, na administração dos recursos da escola, enfim, nos processos 

decisórios.  

Assim como o direito à educação foi conquistado através das lutas históricas, a gestão 

democrática da educação emerge a partir dos movimentos que resultaram em conquistas 

democráticas para a sociedade brasileira durante a década de 1980. Tais manifestações 

tiveram como bandeira a luta em defesa da escola pública e por melhores condições de 

trabalho e remuneração para os professores, incluindo, também, reivindicações por mudanças 

na gestão e organização da educação e a valorização do magistério como profissão. 

Nesse sentido, a gestão democrática da educação passa a representar a luta pelo 

reconhecimento da escola como espaço de política e trabalho (OLIVEIRA, 2004), 

possibilitando o debate sobre os objetivos educacionais e contrapondo “a organização 

burocrática e hierárquica da administração escolar.” (LUCE; MEDEIROS, 2006, p. 15). Por 

sua vez, a gestão democrática implica participação, suscitando a ideia de que a política, como 

práxis social, está presente na escola. (CAETANO, 2010). 

A partir da Constituição Federal de 1988, que até certo ponto avança na garantia dos 

direitos e propõe a gestão democrática como um princípio a ser utilizado na gestão das 

escolas, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – 9394/96 - também assegura, nos artigos 14 e 15, 

as normas da gestão democrática do ensino público, especialmente através da participação dos 

profissionais e da comunidade escolar na gestão da escola. 

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
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II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. (BRASIL, 1988). 

 

Na trajetória da gestão democrática, a participação é um dos pressupostos 

indispensáveis para sua efetivação. A gestão democrática da escola tomou forma e 

transformou-se na oportunidade real e ideal para consolidar esta instituição como um espaço 

público, de construção coletiva e de desenvolvimento dos cidadãos. Essa forma de gestão é o 

início do aprendizado da democracia e define-se como a mediação para a realização de uma 

sociedade livre (CAETANO, 2010).  

Para que ocorra, faz-se necessário que os envolvidos no processo educativo percebam-

se como agentes e não expectadores do processo, em que a autonomia possa ser exercida com 

sua real finalidade, ou seja, elaboração conjunta de políticas educacionais que visem melhores 

condições para uma formação de qualidade das crianças e dos jovens que fazem parte do 

processo escolar.  

Adotar a gestão democrática é possibilitar situações das quais a comunidade escolar 

participe efetivamente, oferecendo contribuições significativas tanto ao processo de formação 

dos alunos, quanto a melhorias para a escola, implicando, assim, na participação de todos os 

sujeitos envolvidos no processo educativo. Dessa forma, a gestão escolar deixa de ser 

centralizadora e passa a ser percebida sob um aspecto solidário e integrador. Por isso, Cury 

(2002, p. 21-22) afirma que “a gestão democrática é a gestão da administração concreta”. 

Nesse sentido, a gestão democrática é concreta porque é um processo alicerçado na 

participação, transparência, coletividade, competência, liderança e autonomia, afirmando, 

assim, a escola como um espaço capaz de gerar e construir ideias que permitam melhorar tudo 

aquilo que é próprio dela. 

A gestão democrática da escola pública não pode ser um processo uniforme ou 

terceirizado, não pode ser gerida de fora para dentro, caso contrário tem um fim em si mesma, 

já que se desvincula do verdadeiro sentido da democracia. 

 
Entendida a democracia como medição para a realização da liberdade em sociedade, 
a participação dos usuários na gestão da escola inscreve-se, inicialmente, como 
instrumento a que a população deve ter acesso para exercer o seu direito à cidadania. 
Isto porque, à medida que a sociedade se democratiza, e como condição dessa 
democratização, é preciso que se democratizem as instituições que compõem a 
sociedade, ultrapassando os limites da chamada democracia política e construindo 
aquilo que Norberto Bobbio chama de democracia social. (PARO, 1998, p. 6). 

 

A mudança de que a escola precisa é um processo de longa duração, que exige 

reflexão, estratégias variadas e tomadas de decisões. O conflito é companheiro constante 
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nesse processo, já que se desenvolve na coletividade, porém, é fator determinante para a 

reestruturação da cultura escolar existente. Os estabelecimentos mudam, quando todos que 

dele fazem parte se percebem como um grupo interdependente.  

Problematizando essa questão, cabe ressaltar a importância do conselho escolar, pois 

esse deve ser o núcleo de pressão e resistência, de cobrança do dever na garantia de condições 

para a realização do projeto político-pedagógico e gestão democrática, tendo em vista não só 

as aspirações da escola, mas, principalmente, as necessidades da comunidade escolar. 

A construção da democracia participativa no âmbito escolar é, sem dúvida, um dos 

maiores desafios do sistema público de ensino, visto que não depende apenas da 

regulamentação legal, mas, sim, de um (re)conhecimento por parte de todos que fazem parte 

da comunidade escolar, acerca das possibilidades, responsabilidades e benefícios da gestão 

democrática na educação (CAETANO, 2010). Resgatar a importância da escola enquanto 

processo de socialização é fundamental para desenvolver e fortalecer comportamentos 

coletivos e criar espaços que viabilizem a formação participativa, contribuindo, assim, para a 

desfragmentação da educação escolar. Se for válido dizer que a democratização da escola 

cumpre um papel na democratização da sociedade, também é fundamental que se afirme que 

não haverá gestão democrática na escola se não houver democratização na sociedade. 

(CAETANO, 2010, p.3-4). E essa luta é uma luta política, mas também estão em disputa 

diferentes projetos de educação entre os quais poderíamos citar: a gestão democrática e a 

gestão gerencial, voltada aos ditames do mercado. 

Sendo assim, a escola voltada para uma gestão democrática precisa estar organizada a 

fim de cumprir os propósitos estabelecidos por todos que dela fazem parte, sem jamais 

desvincular-se das questões e valores sociais, políticos e culturais existentes na diversidade do 

meio. Para que possa exercer uma prática realmente democrática, a escola precisa criar e 

consolidar mecanismos de intervenção e participação coletiva, pois esses são fatores 

imprescindíveis  para a democratização da escola.  

Para alcançar a democratização, precisa superar a atual situação que faz a democracia 

depender de concessões e criar mecanismos que construam um processo inerentemente 

democrático na escola. “[...] Não basta, entretanto, a necessidade de participação da 

população na escola. É preciso verificar que condições essa participação pode tornar-se 

realidade.”(PARO, 2005, p. 19-40). 

Para instituir esses mecanismos de intervenção e participação coletiva, a escola precisa 

assumir a gestão colegiada, em que todos os segmentos da comunidade escolar tenham espaço 

de atuação (MENDONÇA, 2010). Os mecanismos da gestão democrática são instrumentos 
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que permitem um novo olhar sobre as práticas democráticas existentes na educação escolar 

pública, viabilizando canais de comunicação entre a escola e os órgãos públicos 

fiscalizadores, que favorecem e garantem ações democráticas. Nesse aspecto, estamos 

defendendo o controle social pela comunidade conforme proposto na legislação. 

A autonomia que se busca enquanto melhoria e qualidade do ensino não se restringe 

apenas ao conteúdo ou ao estabelecimento de leis próprias. É preciso que seja um exercício 

consciente, vinculado à identidade do meio, sua cultura e instituições que o circundam  e que 

esteja, acima de tudo, imbuída de um ideal político e pedagógico. Paro (2010) ainda diz que o 

essencial a se considerar é que, se o fim a alcançar é o homem como sujeito, a maneira e os 

métodos utilizados precisam ser coerentes com esse fim. 

Ressaltamos a garantia dos processos democráticos na LDB em seu artigo 3º que 

confere, aos estabelecimentos públicos de ensino, a garantia da gestão democrática, bem 

como a participação da comunidade escolar em instâncias colegiadas. 

 
Art. 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 
VIII – gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; [...] 
Art. 14 – Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
II- participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. [...] (BRASIL, 1996, p.1). 

 

O artigo 3º, inciso VIII, repete o texto da Constituição Federal em que está previsto, 

em seu artigo 206, “a gestão democrática do ensino público na forma da lei”, restringindo-se 

ao ensino público e isentando os sistemas privados de ensino da implantação da gestão 

democrática. Ainda conclama professores e comunidade escolar a participar da gestão da 

escola. 

O uso do termo participação ocorre nas decisões. Isso não elimina, obviamente, a 

participação na execução; mas também não a tem como fim e sim como meio, quando 

necessário, para a participação propriamente dita que é partilha do poder, ou seja, a 

participação na tomada de decisões. É importante ter sempre presente esse aspecto “para que 

não se tome a participação na execução como fim em si mesmo, quer como sucedâneo da 

participação nas decisões, quer como maneira de escamotear a ausência desta última no 

processo.” (PARO 2001a, p. 16). 
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Para esse mesmo autor, o fortalecimento da escola e a conquista da autonomia 

político-pedagógica são condições indispensáveis para promover a qualidade da educação e, 

fundamentalmente, constituem-se em instrumentos de construção de uma nova cidadania. 

Assim, a democratização institucional constitui um caminho para que a prática pedagógica 

torne-se efetivamente prática social e possa contribuir para o fortalecimento do processo 

democrático mais amplo. “A luta pela democratização da escola situa-se, assim, no bojo da 

própria luta pela democratização da sociedade, que, no limite, coincide com a transformação 

social, ou seja, com a revolução enquanto processo prolongado de transformação estrutural da 

sociedade.” (PARO, 1993, p.167). 

A escola, como campo privilegiado de intervenções política e ideológica, traz, na sua 

essência pedagógica, a possibilidade de construção de novas práticas que priorizem a via 

democrática na escola e na sociedade. O processo de gestão democrática constrói-se na 

correlação das forças políticas colocando o bem comum em primeiro plano (PARO, 1993). 

Aqui defendemos a educação no sentido de apropriação do saber historicamente construído. 

Essa mesma educação não condiz com um ensino fragmentado, que não almeje uma formação 

ampla do cidadão. Se a educação preocupa-se com a lógica do mercado, com a ideia de 

profissionalização e com os resultados apenas, neste modelo de educação, as questões 

políticas e participativas do cidadão não são visadas e trabalhadas pela escola. Nesse sentido, 

Veiga reafirma: 

 
O ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade de ser 
dirigida de cima para baixo e na ótica do poder centralizador que dita as normas e 
exerce o controle técnico burocrático. A luta da escola é para a descentralização em 
busca da autonomia e qualidade. (2004, p.14). 

 

Veiga compreende que a gestão democrática implica em repensar a estrutura de poder 

da escola para sua socialização, que propicia a prática da participação coletiva e consegue 

atenuar o individualismo, através da reciprocidade, que elimina a exploração;  “[...] da   

solidariedade, que supera a opressão; da autonomia, que anula a dependência de órgãos 

intermediários que elaboram políticas educacionais da qual a escola se torna mera executora” 

(2004, p.18). 

 
A participação ampla assegura a transparência das decisões, fortalece as pressões 
para que sejam elas legítimas, garante o controle sobre os acordos estabelecidos e, 
sobretudo, contribui para que sejam contempladas questões que de outra forma não 
entrariam em cogitação. (VEIGA, 2004, p.18). 

 



80 

 

Dessa forma, Veiga (2004) considera, na busca da gestão democrática, a efetividade de 

incluir a ampla participação dos representantes dos diferentes segmentos da escola nas 

decisões e ações administrativas e pedagógicas que são desenvolvidas. 

A gestão democrática, como princípio consagrado pela Constituição vigente, abrange 

as dimensões pedagógica, administrativa e financeira. Para Veiga (2004), na perspectiva da 

dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é 

a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Daí a importância da participação. Conforme Veiga (2004), a possibilidade da 

construção do projeto político-pedagógico, que não visa apenas a um rearranjo formal do 

espaço escolar, mas a uma qualidade em todo processo vivido, passa pela relativa autonomia 

da escola, permitindo à instituição delinear sua própria identidade. (VEIGA, 2004, p.14).   

Destaca-se, em termos legais, o Plano Nacional de Educação (2001-2011) o qual já 

afirmava  que “a gestão deve estar inserida no processo de relação da instituição educacional 

com a sociedade, de tal forma a possibilitar aos seus agentes a utilização de mecanismos de 

construção e de conquista da qualidade social na educação.” (DOURADO; OLIVEIRA, 2007, 

p.4). 

Resgata-se também a escola como espaço público, lugar de debate e de diálogo, com 

base na reflexão do coletivo, sendo fundamental compreender que o projeto político-

pedagógico dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que 

precisamente deve incitar uma nova organização para a escola, representando uma ousadia 

para os educadores, pais, alunos e funcionários. “A escola é concebida como espaço social 

marcado pela manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou 

acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho pedagógico”. (VEIGA, 2004, 

p.22). 

Partilhamos das considerações de Veiga (2004) referente à construção do projeto 

político-pedagógico, sendo esse entendido como a própria organização do trabalho 

pedagógico da escola, partindo dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão 

democrática e valorização do magistério, gerando uma nova organização que reduza os efeitos 

da divisão de trabalho, de sua fragmentação e do controle hierárquico. 

Embora o papel da escola e sua forma de organização fossem se modificando em 

alguns contextos históricos, políticos e sociais, em um contexto mais atual, o que se verifica, 

de fato, nas escolas, é o avanço de formas de organização do trabalho cujo enfoque é a gestão 

gerencial que está fundamentada na “sujeição mais direta da escola à razão econômica. O 
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homem flexível e o trabalhador autônomo constituem, assim, as referências do novo ideal 

pedagógico.” (LAVAL, 2004, p.3).  

Vivemos uma grande contradição no que se refere à gestão e à definição de políticas 

públicas. Anteriormente, a parcela da sociedade economicamente mais favorecida, de alguma 

forma, exercia mais pressão junto ao Estado, contava com mais recursos e melhores condições 

para atingir seu objetivo, para “preparar intelectualmente os filhos das famílias mais 

privilegiadas.” (PARO, 2006, p.87). Hoje, com a necessária universalização do acesso, a 

escola passa a acolher a todos, mas isso implica em atender aos filhos da classe trabalhadora, 

que não responde diretamente aos interesses hegemônicos. Ante a essa universalização, a 

escola passou a ser oferecida “para todos”, mas não com os mesmos recursos. Esse aspecto 

implica, segundo Paro(2006), em uma crise de identidade da escola que se configura na crise 

da definição do seu papel. Almeja-se uma escola para a democracia, que socialize e 

democratize o saber como via de enfrentamento e não conformação às desigualdades 

inerentes à lógica produtivista do capital. 

No contexto da competitividade do capitalismo neoliberal, as políticas educacionais, 

definidas a partir de 1990 até os dias atuais, impuseram à escola o papel de cumprir sua 

função de adequação às novas exigências do mercado (FRIGOTTO, 1998). Consistem, na 

prática, na redução de investimentos nos setores públicos bem como em programas 

implantados de forma autoritária via reformas educacionais. 

No âmbito da administração escolar ocorre a transposição de modelos burocráticos, 

cuja base está na racionalização de custos, na eficiência técnica e na produtividade 

empresarial. É nesse contexto que surge o termo descentralização. Tem-se aí a ideia de 

desconcentração econômica em nome da descentralização financeira. A tão sonhada 

autonomia da gestão financeira acabou se expressando na autonomia para buscar recursos 

financeiros necessários para suprir as carências de recursos públicos destinados à educação 

pública, haja vista a insuficiência de políticas no contexto da lógica neoliberal. 

A autonomia, nesse contexto, não é construída, como defende Barroso (1996). Ela é 

decretada, uma vez que vem atrelada ao aumento de tarefas e responsabilidades atribuídas à 

escola.  Segundo alguns dos autores já destacados, na concepção de financiamento apregoada 

pelo Banco Mundial, a descentralização é a principal ferramenta para a redução de custos do 

governo nacional, para a produção de uma política voltada para o aproveitamento escolar 

eficaz e para o controle da produtividade no ensino com princípios empresariais aplicados à 

escola. 
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Por um lado, temos a ideia de preparar a força de trabalho (ANTUNES, 2003; 

FRIGOTTO, 1998; ALVES, 2011) para uma nova forma de produzir na fábrica - mais 

dinâmica, flexível e competitiva e, de outro lado, responsabilizar a escola pela insuficiência 

competitiva do país.  

Para as reformas neoliberais, os problemas educacionais têm sido considerados apenas 

como resultado de má gestão e do desperdício do Estado, como falta de produtividade e falta 

de esforço por parte do corpo docente que ainda utiliza métodos e currículos antiquados. Por 

isso, justifica-se a adoção dos conceitos empresariais de produtividade, eficiência e 

competitividade para solucionar o problema enfrentado pela educação.  

É nesse processo de correlação de forças e na busca de saídas para administrar os 

poucos recursos transferidos para as escolas públicas, a partir das políticas de financiamento, 

que surge o conceito de Qualidade Total na escola, de Cosete Ramos (1992), definidos a partir 

dos indicadores de qualidade empresariais de Edward Deming. Princípios tais como 

racionalidade econômica, produtividade, fazer mais com menos, competitividade como 

método, eficiência e eficácia, dinamismo, criatividade para resolver problemas com falta de 

recursos, incentivo à busca de sucesso individual, referem-se aos principios da Qualidade 

Total. (RAMOS, 2002) São princípios inerentes às políticas neoliberais que acabam 

responsabilizando o diretor, o professor e à gestão pela falta de qualidade de ensino. 

Os recursos públicos  insuficientes para gerir os aspectos administrativos ou 

pedagógicos da escola foi conciliado pela ideologia do voluntariado como também pelo 

projeto Amigos da Escola alavancado pela Rede Globo; dos programas de correção de fluxo, 

cujo exemplo mais conhecido é o Acelera, do Instituto Ayrton Senna; de gestão como o 

Progestão, que possui uma lógica gerencial e de premiação aos diretores. As parcerias com 

empresas na educação, como o Projeto Jovem do Futuro do Unibanco; da participação de 

ONGs e na lógica da participação da comunidade na perspectiva do provimento de recursos 

com ações compensatórias, desvirtuaram o caráter efetivamente democrático da gestão 

escolar. 

Essas políticas se referem à gestão compartilhada28 e não de gestão democrática. A 

gestão é compartilhada com outras instituições como, por exemplo, com os voluntários, com 

as empresas, com as Ongs e, nesse sentido, gerenciada pela direção e não pelos segmentos 

que compõem a escola pública e dela necessitam.  Por outro lado, a gestão participativa não 

pode ser confundida com filantropia. Ainda que o voluntariado seja uma prática frequente, 

                                                 
28 Para aprofundar o assunto, ver livro de Silvana Aparecida de Souza. Gestão Escolar Compartilhada: 
democracia ou descompromisso? Editora Xamã, 2001. 
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especialmente divulgada pelos meios de comunicação, dele derivam o papel secundário que o 

Estado assume em relação à educação e à desprofissionalização do professor. 

O que se tem é a defesa à gestão compartilhada que, utilizando-se das bandeiras da 

democracia, articula-se às necessidades, expectativas e concepções do setor privado em 

detrimento exatamente ao que é do e para o público. Esse processo trata-se, portanto, do 

produto dos moldes societais capitalistas impostos  e está longe de auxiliar na constituição da 

gestão democrática, visando transformar as ações gestoras em instrumentos de manutenção da 

produtividade, eficiência e eficácia frente aos objetivos impostos pelo capital. 

Contrapondo a gestão voltada para os ditames do mercado, Paro compreende a 

maneira com que a educação mostra sua especificidade: 

 
A educação nos revela sua especificidade quando se verifica que é precisamente por 
meio dela que os homens tomam contato com toda a herança cultural da humanidade 
aprimorando-se do saber (entendido no sentido amplo de conhecimento, valores, 
comportamentos, atitudes e tido mais que configura a produção histórico-cultural da 
humanidade) e possibilitando a continuidade histórica, Se o conteúdo visa o homem 
histórico, a forma precisa ser consentânea com esse conteúdo, sendo óbvio, por isso, 
que a relação pedagógica deva ser dialógica e democrática. (1999, p.210). 

 
Concordamos com Paro (1999) que, diante das dificuldades que se apresentam, é 

preciso encontrar os meios para neutralizá-las. Um desses meios é convencer os pais e alunos 

da importância de sua participação, pois pais e alunos precisam ser aliados na luta por uma 

escola democrática e de qualidade centrados no mundo da vida, lutando pelos seus direitos, 

participando dos movimentos, dos órgãos colegiados e vivenciando a cidadania. 

A democratização da escola implica na democratização do conhecimento que também 

é fundamental para o estabelecimento de relações democráticas( SAVIANI, 1991). Por 

democratização do conhecimento entendemos que é a garantia de acesso ao conhecimento 

historicamente construído e à formação integral do homem. Por se entender a educação como 

uma prática social, partimos da premissa de que a escola, em sua mediação, compromete-se 

com o ser humano na sua formação integral, a partir da dimensão individual e social. 

Levando em consideração os aspectos até aqui apresentados sobre a gestão 

democrática, a qual defendemos em contraposição à gestão gerencial, consideramos as 

implicações para as práticas educativas e as influências na gestão pedagógica da educação. 
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3.1 GESTÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA 

 

 

Partindo do enfoque desta pesquisa que é a gestão pedagógica da educação no 

Programa Circuito Campeão do Instituto Ayrton Senna, precisamos compreender o que se 

entende por pedagógico e a importância do projeto político- pedagógico como o mecanismo 

da gestão democrática que vai propiciar a direção e a intencionalidade da educação e da 

escola para compreender a gestão pedagógica. Apresentaremos  a concepção produtivista de 

educação e como ela vem exercendo sua influência sobre a educação neste período, em que, 

no Brasil, sob o impulso neodesenvolvimentista, assim como nas décadas de 60 e 70, com o 

desenvolvimentismo, ganham força as ideias de produtividade, eficiência, eficácia, técnica e 

as implicações para a educação. Para isso, abordaremos as contribuições de Veiga 

(1998;2004), Libâneo (2000; 2002), Saviani (1997; 2005; 2007; 2008; 2010) e Duarte (1991; 

2001) sobre a temática. 

A gestão da escola, para se constituir a partir do fundamento democrático, deve ter 

como princípios básicos a participação e autonomia (FÉLIX, 2004). Pedagogicamente, esse 

processo exige que a escola “se arme de instrumentos que visem garantir esses princípios e se 

voltem para a especificidade dos objetivos da escola: garantir o processo de formação do 

cidadão, que envolve não apenas o conhecimento e aprendizagem de conteúdos 

predeterminados, mas que está pautado numa determinada concepção de homem que se quer 

formar.” (VEIGA, 2004, p.10-11). 

Para Veiga (1998, p. 13), pedagógico é entendido “no sentido de se definirem as ações 

educativas e as características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 

intencionalidade.”. Libâneo (2000) esclarece que o que define algo como pedagógico é “a 

direção de sentido, o rumo que se dá às práticas educativas. É na dimensão pedagógica que 

reside a possibilidade de intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.” (LIBÂNEO, 2000, p. 13). 

Entendemos, também, que, para que o processo educativo se efetive, são necessários 

uma teoria e um conjunto de objetivos e meios formativos, encaminhados à formação 

humana. As atividades educativas ocorrem em condições históricas e sociais determinadas 

que estabelecem limites às possibilidades objetivas da humanização (LIBÂNEO, 2002, 

p.142). Se o pedagógico é a intenção, a sistematização, a orientação da prática de modo 

consciente para exercer finalidades sociais e políticas, cunhadas a partir de interesses 

concretos no seio da práxis social, é o “caráter pedagógico que faz distinguir  os processos 
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educativos que se manifestam em situações sociais concretas, uma vez que é a análise 

pedagógica que explicita a orientação, a direção da atividade educativa numa visão 

emancipadora dos sujeitos.”(idem). 

Para compreender a gestão pedagógica, é importante compreender as concepções 

pedagógicas na história da educação brasileira. Utilizaremos o conceito adotado por Saviani 

(2008, p.166, grifo do autor) quando diz que “Concepções pedagógicas é correlata de ‘idéias 

pedagógicas’. A palavra pedagogia e, mais particularmente, o adjetivo pedagógico tem 

marcadamente ressonância metodológica, denotando o modo de operar, de realizar o ato 

educativo”.  

Para esse autor, as ideias pedagógicas são as ideias educacionais entendidas não em si 

mesmas, “mas na forma como se encarnam no movimento do real da educação, orientando e 

constituindo a própria substância da prática educativa.” (SAVIANI, 2008, p.167). As 

concepções pedagógicas envolvem três níveis: o nível da filosofia da educação que, sobre a 

base de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre a problemática educativa, busca 

explicitar as finalidades, os valores que expressam uma visão geral de homem, mundo e 

sociedade com vistas a orientar a compreensão do educativo. O nível da teoria da educação 

procura sistematizar os conhecimentos disponíveis sobre os vários aspectos envolvidos na 

questão educacional, compreendendo o lugar e o papel da educação na sociedade. O terceiro é 

o da prática pedagógica, o modo como é organizado e realizado o ato educativo. (IDEM, 

2008, p.168). 

As diferentes concepções de educação podem ser agrupadas em duas grandes 

tendências: a primeira seria composta pelas concepções pedagógicas que dariam prioridade à 

teoria sobre a prática, subordinando esta àquela, sendo que, no limite, dissolveriam a prática 

na teoria. A segunda tendência, inversamente, compõe-se das concepções que subordinam a 

teoria à prática e, no limite, dissolvem a teoria na prática (SAVIANI, 2005, p.1). No limite 

desta pesquisa, abordaremos o segundo grupo de tendências por estar ligado ao nosso objeto 

de estudo e abordaremos a pedagogia do “aprender a aprender” (DUARTE, 2001) 

influenciada pela concepção produtivista. 

Nesse sentido, trataremos, de forma singular, o modo como as tendências 

pedagógicas29 se concretizam na realidade. É na escola que se realiza o que se está 

                                                 
29 Saviani ao tratar de “Tendências e Correntes da Educação Brasileira” (1987) considera “tendências” como 

“determinadas orientações gerais à luz e no seio das quais se desenvolvem determinadas orientações 
específicas, subsumidas pelo termo correntes. E, afirma “assim sendo, nos inclinamos a identificar as 
tendências com as concepções de filosofia da educação.”. Explica que “as correntes [...] concorrem para 
tornar explícitas as tendências, isto é, as concepções de filosofia da educação”. Desta forma, o autor considera 
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denominando de “pedagógico”. Justifica-se, assim, o fato das tendências, ao concretizarem-se 

nas práticas de sala de aula, serem consideradas pedagógicas. Porém, as posições pedagógicas 

não são homogêneas e convivem sempre mescladas, revelando-se em múltiplos aspectos. As 

práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas implicam necessariamente decisões e ações 

que envolvem o destino humano das pessoas, requerendo projetos que explicitem direção de 

sentido da ação educativa e formas explícitas do agir pedagógico. 

Neste trabalho, um dos aspectos a serem analisados consiste na identificação das 

tendências que dão suporte ao trabalho de professores em situações de ensino e aprendizagem, 

especialmente em sala de aula. É evidente que tanto as tendências quanto suas manifestações 

não são puras nem mutuamente exclusivas o que, aliás, é a limitação principal de qualquer 

tentativa de classificação. Em alguns casos, as tendências se complementam, em outros, 

divergem (LIBÂNEO, 1985). 

De qualquer modo, faremos a descrição a partir da concepção produtivista que nos 

auxiliará nas análises para entendermos as práticas da educação, da escola e da sala de aula. 

Alertamos que, ao longo deste estudo, retormaremos os fundamentos dessa concepção no 

sentido de analisar a concepção pedagógica do IAS e do Circuito Campeão. 

 

 

3.1.1 A concepção produtivista da educação 

 

 

Nesta seção, apresentaremos a concepção pedagógica produtivista que se apresenta 

através da tendência tecnicista na educação. As tendências pedagógicas auxiliam a desvendar 

as concepções que se apresentam na educação e na escola. Essas tendências e concepções 

auxiliarão na compreensão sobre a gestão pedagógica do Programa Circuito Campeão e sua 

lógica à medida que está sendo implantado nos municípios e nas escolas do RS. 

A concepção pedagógica produtivista postula que a educação é um bem de produção e 

não apenas um bem de consumo. Tem, pois, importância decisiva no processo de 

desenvolvimento econômico. As análises que serviram de base a essa concepção foram 

sistematizadas principalmente na “teoria do capital humano”(SAVANI,2010). Essa teoria, 

assumida e desenvolvida por Schultz, entendida como um elemento explicativo do 

                                                                                                                                                         
tendências como as próprias correntes da filosofia da educação. O autor ressalta ainda a necessidade de tratar 
a filosofia da educação considerando-a articulada ao “desenvolvimento do processo educativo no contexto 
histórico-concreto.” 
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desenvolvimento e equidade social (FRIGOTTO, 1996), ganha força no Brasil como teoria de 

educação a partir dos anos 60, quando o modelo de internacionalização de capitais aprofunda 

a posição do Brasil na sua condição de país periférico. 

Essa concepção se desenvolveu a partir das décadas de 1960 e 1970, tornando-se 

orientação oficial no Brasil sob a forma da pedagogia tecnicista. E, mesmo com o refluxo do 

tecnicismo a partir do final dos anos 1980, permaneceu como hegemônica, assumindo novas 

nuances, que Duarte (2001) chama de pedagogias do “aprender a aprender”. 

A visão produtivista de educação empenhou-se em organizar a educação de acordo 

com o taylorismo-fordismo quando procurou transportar às escolas os mecanismos de 

objetivação do trabalho vigente na fábrica. Com a regulamentação da Lei 5692/71, um misto 

de formação geral e profissional, o fracasso escolar ficou mais evidente, visto que a 

organização da instituição educativa, apoiada no taylorismo-fordismo, fragmenta sua estrutura 

na ação e no conhecimento. 

Chiavenato (2003, p. 56), autor clássico da administração, diz que Taylor tem na 

racionalização do trabalho a sua base de sustentação. Propôs o aumento da produção de 

acordo com o nível dos operários tendo por base a eficiência dos mesmos, que “só será 

alcançada por meio da racionalização do trabalho do operário e no somatório da eficiência 

individual”.  

Para Taylor, o trabalhador não tinha capacidade, condições e nem formação para 

realizar ou pensar o trabalho, tarefa que teria de ser destinada a um administrador. Para isso, 

com base nos princípios de gerência do processo produtivo de planejamento, preparo, controle  

e execução seleciona os trabalhadores, instrui sobre os processos de produção, separa funções, 

especializa e os treina, padronizando o uso dos equipamentos e a divisão de vantagens, 

controlando, assim, a execução do trabalho e o próprio trabalhador (CHIAVENATO, 2003, 

p.64). Esses princípios estão muito presentes nas concepções dos programas padronizados 

para a educação, os quais são concebidos por técnicos e executados por gestores e 

professores, especialmente através de treinamentos. 

Esse processo caracteriza a racionalização do trabalho dividindo as pessoas entre o 

saber e o fazer (FREITAS, 1997). A tarefa da execução caberia ao trabalhador, que seria 

assistido e gerenciado pelo administrador que também planejaria todo o trabalho a ser 

executado. Com isso, reforça-se a divisão entre pessoas, entre os que pensam e os que 

executam(idem). Se consideramos os programas educacionais citados anteriormente, esses 

concebem o professor como um sujeito que não pensa a sua tarefa educacional, tornando-se 

um mero executor da proposta. Nessa perspectiva, a setorização do trabalho e a 
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hierarquização de cargos dividem os “chefes” e os operários, o que é compreendido na teoria 

como sistema de gerenciamento. Isso reforça também o trabalho do coordenador da escola, 

caracterizando-o mais como um supervisor do trabalho do professor para verificar se esse 

cumpre o que foi proposto pelo programa. 

Essa setorização leva o professor a dedicar-se exclusivamente a sua função, não se 

importando com o funcionamento geral da escola, o que implica em saber fazer algo 

específico sem que tenha uma visão de conjunto. Perde-se, portanto, a visão global do próprio 

trabalho e de sua importância social, o que se reflete na escola, com a perda da visão geral da 

educação e suas implicações com o contexto social mais amplo. 

Fruto desse modelo de administração empresarial que vê o homem como parte de uma 

engrenagem, uma peça de uma máquina e não como ser humano, a escola sofre suas 

consequências, o que dificulta um trabalho cooperativo, criativo, democrático, perdendo-se a 

identidade da escola como espaço de formação humana. 

Na mesma linha, a escola também sofre a influência da Teoria Clássica de 

Administração que tem em Fayol seu expoente maior(CHIAVENATO, 2003). Para Fayol, a 

administração é um todo do qual a organização é uma das partes, definindo o ato de 

administrar como sendo resultado das funções de prever, organizar, comandar, coordenar e 

controlar a partir de níveis hierárquicos (CHIAVENATO, 2003). Portanto, nesse modelo de 

administração da empresa, a gestão da escola, com base nesses princípios, acaba sofrendo 

influências, e a gestão pedagógica concebida como técnica.  

A Pedagogia Tecnicista marcou profundamente a educação brasileira, modificando sua 

estrutura em todos os níveis, os conteúdos, a formação dos professores, a relação professor-

aluno, os métodos e as técnicas de ensino. Mas modificou, sobretudo, os objetivos da 

educação nacional, atrelando-a definitivamente ao mercado de trabalho voltado para o capital 

internacional.  

Essa tendência subordina a educação à sociedade, tendo como função a preparação de 

recursos humanos. A sociedade industrial e tecnológica estabelece cientificamente as metas 

econômicas, sociais e políticas, e a educação treina nos alunos os comportamentos de 

ajustamento a essas metas. No tecnicismo, acredita-se que a realidade contém em si suas 

próprias leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las (LIBÂNEO, 1985). Dessa forma, 

o essencial não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas de descoberta e aplicação. A 

tecnologia (aproveitamento ordenado de recursos, com base no conhecimento científico) é o 

meio eficaz de obter a maximização da produção e garantir o funcionamento da sociedade; a 

educação é um recurso tecnológico por excelência (idem). 
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A tecnologia educacional foi se introduzindo nos sistemas públicos de ensino a partir 

da ênfase dada aos aspectos metodológicos em contraposição à ênfase nos conteúdos das 

matérias. Assim, os recursos da tecnologia da educação, como instrução programada, 

planejamento sistêmico, operacionalização de objetivos, análise comportamental e sequência 

instrucional foram incorporados à prática escolar. Essa análise constitui-se importante 

referencial ao apresentar que o Instituto Ayrton Senna tem como um de seus produtos o 

desenvolvimento de tecnologias educacionais, ou seja, produtos educacionais desenvolvidos, 

que se concretizam nos programas Acelera, Circuito Campeão, Se Liga, Gestão Nota 10. Por 

dentro desses programas, percebemos a sequência instrucional e a operacionalização dos 

objetivos, especialmente. 

Para Saviani, “o elemento principal passa a ser a organização dos meios, ocupando o 

professor e aluno posição secundária. [...] é o processo que define o que professores e alunos 

devem fazer, e assim também como quando e como farão. (SAVIANI, 1987, p.13). 

No desenvolvimento dos programas do IAS, usando o exemplo do Circuito Campeão 

(tecnologia educacional), o elemento principal são os meios. A sequência construída que 

deverá ser seguido por quem os aplica. Nesse caso, concordamos com Saviani que o professor 

e o aluno passam a ocupar posição secundária, pois será o processo que definirá suas ações. 

Nessa concepção, destaca-se a escola como agência educacional, baseado no modelo 

empresarial. 

No processo de ensino e aprendizagem, os objetivos educacionais são 

operacionalizados e categorizados a partir de classificações gerais que se aproximam das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas. O professor é aquele que aplica um 

conjunto de meios que garantem a eficiência e eficácia do ensino. 

Ao empreender a crítica da teoria do capital humano, Saviani (2010) buscou, então, 

evidenciar que a subordinação da educação ao desenvolvimento econômico significava torná-

la funcional ao sistema capitalista ao qualificar a força de trabalho. O processo educativo 

concorria para o incremento da produção da mais-valia, reforçando, em consequência dessa 

ideia, as relações de exploração. Já na década de 80, Saviani apresenta que:  

 
Gaudêncio Frigotto (1984), após reconstituir a lógica interna e a gênese histórica da 
teoria do capital humano, mostra que a escola não é produtiva a serviço dos 
indivíduos indistintamente, no seio de uma sociedade sem antagonismos, como 
supunham os adeptos da teoria do capital humano. Também não é ela produtiva a 
serviço exclusivo do capital como pretendiam os críticos (reprodutivistas) da 
referida teoria. E nem mesmo é ela simplesmente improdutiva como pretendeu a 
crítica da crítica à teoria do capital humano. (2006, p.50).  
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Frigotto (1984) utiliza o termo de seu livro “A produtividade da escola improdutiva” 

para sintetizar essa tese. Com efeito, se para a “teoria do capital humano” bem como para seus 

críticos a escola é simplesmente produtiva, para Gaudêncio a escola improdutiva é produtiva 

ao capital. 

A partir da reforma instituída pela lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, essa 

concepção produtivista pretendeu moldar todo o ensino brasileiro por meio da pedagogia 

tecnicista (KUENZER; MACHADO, 1984) que, convertida em pedagogia oficial, foi 

encampada pelo  Estado que procurou difundi-la e implementá-la em todas as escolas do país.  

Na medida em que se processava a abertura “lenta, gradual e segura” que desembocou 

na Nova República, as orientações pedagógicas das escolas foram sendo flexibilizadas, 

mantendo-se, porém, como diretriz básica da política educacional, a concepção produtivista.  

A concepção produtivista de educação resistiu a todos os embates de que foi alvo por 

parte das tendências críticas ao longo da década de 1980. Ela recobrou um novo vigor no 

contexto do denominado neoliberalismo, quando veio a ser acionada como um instrumento de 

ajuste da educação às demandas do mercado em uma economia globalizada centrada na tão 

decantada sociedade do conhecimento (DUARTE, 2003).  

É essa visão que marcou os projetos na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. É ainda essa mesma visão que orientou o processo de regulamentação dos 

dispositivos da LDB que culminou na aprovação do novo Plano Nacional de Educação, em 

janeiro de 2001, como políticas públicas. 

A concepção produtivista vem se mantendo como dominante ao longo das últimas 

quatro décadas, mas não se deve considerar que a versão da teoria do capital humano, 

elaborada por Schultz, tenha ficado intacta (SAVIANI, 2010). Na verdade, essa teoria surgiu 

no período dominado pela economia keynesiana e pela política do Estado do Bem-Estar que, 

na chamada era de ouro do capitalismo, preconizavam o pleno emprego. Assim, a versão 

originária da teoria do capital humano entendia a educação como tendo por função preparar as 

pessoas para atuar em um mercado em expansão que exigia força de trabalho educada (idem). 

À escola cabia formar a mão de obra que, progressivamente, seria incorporada pelo mercado. 
o processo de escolaridade era interpretado como um elemento fundamental na 
formação do capital humano necessário para garantir a capacidade competitiva das 
economias e, conseqüentemente, o incremento progressivo da riqueza social e da 
renda individual. (GENTILI, 2002, p. 50). 

 

Após a crise da década de 1970, que encerrou a era de ouro do desenvolvimento 

capitalista no século XX, manteve-se a crença na contribuição da educação para o processo 
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econômico-produtivo, mas seu significado foi substantivamente alterado. A teoria do capital 

humano assume, pois, um novo sentido. Nesse novo contexto, não se trata mais da iniciativa 

do Estado e das instâncias de planejamento visando assegurar, nas escolas, a preparação da 

mão de obra para ocupar postos de trabalho definidos em um mercado que se expandia em 

direção ao pleno emprego.  

 
Agora é o indivíduo que terá que exercer sua capacidade de escolha visando adquirir 
os meios que lhe permitam ser competitivo no mercado de trabalho. E o que ele 
pode esperar das oportunidades escolares já não é o acesso ao emprego, mas apenas 
a conquista do status de empregabilidade. A educação passa a ser entendida como 
um investimento em capital humano individual que habilita as pessoas para a 
competição pelos empregos disponíveis. (SAVIANI, 2010, p.430). 

 

Nessa nova situação, a teoria do capital humano sofreu metamorfoses e é nessa 

condição que ela alimenta a busca de produtividade na educação, de modo geral. A referida 

metamorfose se faz presente nas expressões que Duarte(2001) e Saviani (2008;2010) 

apresentam como neoconstrutuvismo, neoescolanovismo, neotecnicismo e pós-

construtivismo. Aparecem, também, novas expressões do tipo “pedagogia da qualidade total”, 

“teoria do professor reflexivo”, “pedagogia das competências” para explicar as novas relações 

de trabalho na educação. Essas tendências fazem parte do que Saviani (2008; 2010) e Duarte 

(2001) chamam de pedagogias do “aprender a aprender”. 

Hoje, esse conceito está mais ligado à exigência de constante atualização posta pela 

necessidade de ampliar a esfera da empregabilidade.  “Essa visão propagou-se amplamente na 

década de 1990 com a forte presença do Relatório Delors, publicado no Brasil em 1998” 

(SAVIANI, 2008, p.171). O referido relatório buscou traçar as linhas orientadoras da 

educação mundial no século XXI, e essas práticas se espalharam desde as escolas até 

empresas, academias, entidades religiosas e sociais e ONGs. 

Dessa forma, a educação atenderia às exigências da sociedade capitalista. No próprio 

Relatório Jacques Delors, afirma-se, de modo explícito, que um dos objetivos da educação 

deve ser o de manter a coesão social. Segundo o documento, o ensino deve, para isso, ampliar 

sua influência na formação dos sujeitos para além da transmissão de conhecimentos. Com 

esse intuito, são apresentados os quatro pilares da educação, os quais procuram contemplar as 

aprendizagens necessárias ao homem para viver na sociedade atual: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser (DELORS, 1998, p. 90), como 

consta no Relatório: 
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Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se 
em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda vida, serão de 
algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, 
isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com 
os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial 
que integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem 
apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta. (DELORS, 1998, p.89-90). 

 

O aprender a conhecer prioriza o domínio dos conhecimentos resultantes dos avanços 

das ciências. Considera-se que o aumento dos saberes, que permite ao aluno a compreensão 

do mundo circundante, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido 

crítico e a capacidade de discernir “[...] para viver dignamente, para desenvolver as suas 

capacidades profissionais, para comunicar” (DELORS, 1998, p.91). No entanto, não se 

propõe uma profunda formação científica, trata-se, sim, de oferecer um conhecimento com 

finalidade prática, possibilitando “[...] que cada um aprenda a compreender o mundo que o 

rodeia, pelo menos na medida em que lhe é necessário para viver dignamente [...]” (DELORS, 

1998, p. 91). 

O aprender a fazer está relacionado à formação profissional. Está direcionado ao modo 

de ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos, bem como à adaptação da 

educação ao trabalho futuro. De acordo com o Relatório, a terceira aprendizagem, aprender a 

viver juntos, representa, atualmente, o desafio da educação, já que o mundo atual é violento e 

opõe-se à esperança no progresso da humanidade. Propõe-se, então, que a educação utilize 

duas vias complementares como forma de resolver ou evitar conflitos latentes: a descoberta 

progressiva do outro e a participação em projetos comuns ao longo de toda a vida. 

O aprender a ser objetiva que a educação contribua para o desenvolvimento total das 

pessoas, afirmando a necessidade de todo ser humano ser capaz de tomar decisões nas 

diferentes circunstâncias da vida. Propõe-se, também, que a educação enfrente os problemas 

de modo a permitir que todos possam fazer frutificar os seus talentos e potencialidades 

criativas, oferecendo aos indivíduos as condições para realizarem seus projetos pessoais. 

Considera-se que, ao realizar seu projeto, cada indivíduo estará contribuindo, essencialmente, 

para a conquista de um mundo mais justo. 

Os quatro pilares da educação, propostos por Delors, mostram que as diferenças 

individuais são consideradas importantes, fundamentais, para que cada indivíduo encontre o 

melhor lugar nessa sociedade. Na perspectiva de que a sociedade está em constantes 

modificações, diminui-se a importância dos conteúdos escolares, que são reduzidos a meras 
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informações, e defende-se a necessidade de aquisição de um saber imediato e utilitário, o que 

se contrapõe a nossa visão apresentada até o momento. 

Um ensino dessa natureza estaria mais adequado à formação de um sujeito adaptável 

ao mercado, atendendo, assim, ao princípio básico de flexibilidade. A função do professor fica 

restrita a de um técnico que escolhe o melhor caminho para o desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem, atuando apenas como um participante das decisões escolares. 

Saviani (2010) ainda compreende que, na pedagogia do aprender a aprender, além das 

competências e dos quatro pilares de Delors, tem sido destacada a concepção de “professor 

reflexivo” que valoriza os saberes docentes centrados na experiência cotidiana (IDEM, 

p.436).  

Sobre a pedagogia das competências, Saviani, na mesma obra, ressalta que ela se 

apresenta como outra forma da pedagogia do aprender a aprender, “cujo objetivo é dotar os 

indivíduos de comportamentos flexíveis que permitam ajustar as condições de uma sociedade 

em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas”(SAVIANI, 2010, 

p,437). 

Marise Ramos (2009), tecendo uma crítica à pedagogia das competências,  diz que 

elas devem ser definidas com referência às situações que os alunos deverão ser capazes de 

compreender e dominar.  

 
A  pedagogia das competências passa a exigir, então, tanto no ensino geral quanto 
no ensino profissionalizante, que as noções associadas (saber, saber-fazer, objetivos) 
sejam acompanhadas de uma explicitação das atividades (ou tarefas) em que elas 
podem se materializar e se fazer compreender, explicitação esta que revela a 
impossibilidade de dar uma definição a essas noções separadamente das tarefas nas 
quais elas se materializam. (RAMOS, 2009, p.10). 

 

A afirmação desse modelo no ensino é resultado de um conjunto de fatores que 

expressam o comprometimento dessa modalidade de ensino com o processo de acumulação 

capitalista, que impõe a necessidade de justificar a validade de suas ações e de seus 

resultados. Ramos afirma ainda que:  

A pedagogia das competências é caracterizada por uma concepção eminentemente 
pragmática, capaz de gerir as incertezas e levar em conta mudanças técnicas e de 
organização do trabalho às quais deve se ajustar. Assim, o desenvolvimento de uma 
pedagogia centrada nessa noção possui validade econômico-social e também cultural, 
posto que à educação se confere a função de adequar psicologicamente os 
trabalhadores aos novos padrões de produção. O novo senso comum, de caráter 
conservador e liberal, compreende que as relações de trabalho atuais e os mecanismos 
de inclusão social se pautam pela competência individual. (2009, p.3).   

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/pedcom.html
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A noção de competência, segundo Ramos, torna-se uma característica psicológico-

subjetiva de adaptação do trabalhador à vida contemporânea, bem como fator de consenso 

necessário à manutenção do equilíbrio da estrutura social, na medida em que o funcionamento 

desta última ocorre muito mais por fragmentos do que por uma sequência de fatos previsíveis.  

Ramos (2009) ainda compreende o processo de construção do conhecimento pelo indivíduo, 

como o próprio processo de adaptação ao meio material e social.  

  Nesses termos, o conhecimento não resultaria de um esforço social e historicamente 

determinado de compreensão da realidade para, então, transformá-la, mas, sim, das 

percepções e concepções subjetivas que os indivíduos extraem do seu mundo experiencial. O 

conhecimento só é válido pela sua utilidade ou viabilidade, porém, muito além de serem 

consideradas históricas, são tidas como contingentes. Ou seja, “não existe qualquer critério de 

objetividade, de totalidade ou de universalidade para julgar se um conhecimento ou um 

modelo representacional é válido, viável ou útil.” (RAMOS, 2009, p.4).  

A pedagogia das competências reconfigura o papel da escola com um projeto de 

sociedade em curso. Esse projeto tem interferências na gestão da educação e da escola e, 

especialmente, no trabalho do professor. 

Considerando essas questões, as pedagogias do “aprender a aprender” fundamentam 

um conjunto de teorias pedagógicas cujos princípios valorativos têm sua centralidade “na 

desvalorização da transmissão do saber objetivo, na diluição do papel da escola em transmitir 

este saber, na descaracterização do papel do professor como alguém que detém um saber a ser 

transmitido aos seus alunos, na própria negação do ato de ensinar.” (DUARTE, 2006, p.8).  

Esses posicionamentos contidos no “aprender a aprender” implicam necessariamente a adesão 

a todo um ideário educacional afinado com a lógica da sociedade capitalista contemporânea, 

e, consequentemente, os fundamentos da gestão escolar e da escola se modificam. 

A concepção produtivista concretizada na pedagogia tecnicista e as pedagogias do 

aprender a aprender retiram da educação justamente a possibilidade de uma formação que 

promova o desenvolvimento humano em sua integralidade. Ao “desvincular o 

desenvolvimento do pensamento crítico do domínio do conhecimento científico implica o 

esvaziamento do conteúdo da própria crítica e, conseqüentemente, da possibilidade de 

desenvolvimento cognitivo presente na aprendizagem escolar” (SFORNI; GALUCH, 2006, 

p.155). 

Reafirmamos com essa exposição que os processos de gestão escolar não se fazem no 

vazio ou de forma neutra. O processo de gestão realiza-se no seio de uma formação 

econômico-social, sendo, portanto, determinado pelas forças concretas, presentes na realidade 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/uni.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/pedcom.html
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(PARO, 2001). A gestão pedagógica relaciona-se diretamente com a concepção de educação e 

de homem que se quer formar. Como já apresentamos, a concepção de educação que 

defendemos é aquela que visa formar o homem na sua integralidade como sujeito histórico, 

político e social. 

 Apresentaremos o Instituto Ayrton Senna que, ao oferecer seus programas prontos, 

pretende a formação de um determinado cidadão, já que sua proposta não é neutra, mas 

intencional. O IAS tem mostrado que seus programas podem ser desenvolvidos 

independentemente da concepção de educação e método de trabalho, ou seja, os programas 

podem ser utilizados para escolas de todo o Brasil, pois trabalham com o foco do 

gerenciamento.  

A partir do que já expomos nos capítulos anteriores, o que se apresenta hoje, no Brasil, 

é a tendência do fomento às parcerias entre o público e o privado, entre o Estado e as ONGs 

no contexto educacional da década de 90 até a presente data e pode ser percebida pela atuação 

do Instituto Ayrton Senna (IAS) que apresentaremos como exemplo de materialidade da 

atuação do Terceiro Setor e sua influência no contexto educacional brasileiro. Os programas 

padronizados do IAS apresentam muitas concepções utilitaristas da educação que 

caracterizam a pedagogia tecnicista e uma gestão baseada nos princípios taylorista-fordista, 

tendo, no Relatório Delors, sua principal fundamentação teórica, embora apresente outras 

concepções que iremos expor no próximo capítulo. 

 O Instituto Ayrton Senna é uma instituição não governamental que tem se utilizado do  

Estado e demais instituições do setor do mercado para imprimir, no setor público, a lógica da 

gestão privada. 

 



 

 

4 O INSTITUTO AYRTON SENNA 

 

 

O Instituto Ayrton Senna é uma entidade de assistência social, sob a forma de 

associação civil, de caráter filantrópico, constituída em novembro de 199430, e presidida por 

Viviane Senna, irmã do piloto Ayrton Senna. Conforme dados do balanço social 2009, 

publicados no site apresentado, tem por objeto a promoção e o desenvolvimento de projetos 

culturais, científicos, artísticos, educacionais, sociais, esportivos, beneficentes, de pesquisas e 

assistenciais com ou sem divulgação, podendo, ainda, promover e praticar todos os atos 

inerentes e conducentes a esses fins, bem como realizar qualquer atividade a eles relacionada, 

angariando e administrando fundos com o intuito de atingir esses objetivos. A partir de agora, 

denominaremos o Instituto Ayrton Senna de IAS. 

A missão do Instituto Ayrton Senna, segundo ele próprio, responde ao desafio de criar 

oportunidades de desenvolvimento humano às novas gerações. Dessa maneira, está 

contribuindo para que crianças e jovens brasileiros tornem-se cidadãos autônomos, 

competentes e solidários, orgulhosos da nação que ajudam a construir. Conforme o site, o 

conceito de desenvolvimento humano utilizado pelo IAS surgiu em 1990, quando o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) sugeriu substituir a visão tradicional do 

termo focado no crescimento da renda e na produtividade de um país por uma abordagem 

mais ampla.  

Criou-se, então, um Índice de Desenvolvimento Humano(IDH), que é obtido pela 

análise da longevidade média da população, do nível educacional e do acesso a recursos 

econômicos (PIB per capita). Sob essa ótica, um país tem alto IDH quando oferece as 

condições necessárias - econômicas, políticas, sociais, culturais e ambientais - para que todos 

os indivíduos desenvolvam suas potencialidades e tenham garantidos os direitos plenos da 

cidadania.31  

Segundo o paradigma do desenvolvimento humano, o que uma pessoa se torna ao 

longo da vida depende das oportunidades que ela tem e das escolhas que faz. Além do acesso 

às oportunidades, as pessoas precisam ser preparadas para fazer as melhores escolhas. O IAS 

                                                 
30 A instituição (IAS) saiu do papel em 15 dias para absorver a fortuna que o piloto tinha a receber por conta de 

contratos publicitários em andamento. Em 1995, o ano da largada, as doações somaram R$ 1 milhão. Nos 12 
meses seguintes, houve uma ligeira aceleração – R$ 1,2 milhão. Em 1997, liberou R$ 5 milhões, marca 
superada pelos R$ 9 milhões que garantiram combustível, em 1998, para projetos educativos de impacto. 
Disponível em: <http://epoca.globo.com/edic/19990503/soci3.htm>. Acesso em: 25 out. 2009. 

31Disponível <http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/quem_somos/desenvolvimento_humano.asp> Acesso 
em: 20 abr. 2011. 

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/quem_somos/desenvolvimento_humano.asp%3e%20Acesso
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“acredita que a educação é a única via capaz de transformar o potencial nato de cada um em 

competências e habilidades para a vida”. Para tanto, seu trabalho é baseado no princípio dos 

"Quatro Pilares da Educação para o século 21", do relatório da UNESCO "Educação - Um 

Tesouro a Descobrir", organizado por Jacques Delors.  

Foi a partir desses conceitos básicos que o IAS construiu um conjunto de 

competências para o desenvolvimento de potenciais que definem as capacidades, habilidades, 

atitudes e valores fundamentais para o século XXI. Portanto, já identificamos aqui um dos 

referenciais teóricos do IAS que, segundo Saviani e Duarte, aproximam-se à Pedagogia do 

Aprender a Aprender. É no interior dessa abordagem, que toma vulto no relatório em foco o 

lema “aprender a aprender”.  

 
A proposição desses quatro pilares para a educação do próximo milênio assenta-se 
na defesa de uma concepção da educação como um processo permanente[...] O 
conceito de educação ao longo de toda a vida aparece, pois, como uma das chaves de 
acesso ao século XXI. Ultrapassa a distinção tradicional entre educação inicial e 
educação permanente. Vem dar resposta ao desafio de um mundo em rápida 
transformação, mas não constitui uma conclusão inovadora, uma vez que já 
anteriores relatórios sobre educação chamaram a atenção para esta necessidade de 
um retorno à escola, a fim de se estar preparado para acompanhar a inovação, tanto 
na vida privada como na vida profissional. É uma exigência que continua válida e 
que adquiriu, até, mais razão de ser. E só ficará satisfeita quando todos aprendermos 
a aprender. (DUARTE, 2001, p.76-77). 

 
Essa ideia defendida por Duarte (2001) e aproximada em nossa pesquisa aos objetivos 

do IAS nos faz pensar que as potencialidades individuais do educando devem se reduzir a 

alguém que está sempre disposto a aprender algo novo, pois seu único patrimônio é a 

capacidade de adaptação ao meio por intermédio da aprendizagem permanente, fruto da 

reestruturação do mundo do trabalho. 

De acordo com o IAS, os recursos financeiros para a consecução desses objetivos 

advêm de parcerias entre o instituto e as empresas privadas e públicas, de doações, de 

contribuições recebidas e de contratos de sublicença de uso da marca Senna, da imagem do 

piloto Ayrton Senna, dos direitos autorais patrimoniais sobre o logotipo do Instituto Ayrton 

Senna, dos personagens que compõem a Turma do Senninha, bem como da arte aplicada no 

capacete e da assinatura estilizada do piloto Ayrton Senna, cujos direitos foram cedidos, sem 

ônus, pela empresa Ayrton Senna Empreendimentos Ltda. 

Os dados contidos no balanço social 200932, em 13 de julho de 1998, em ato do Poder 

Executivo, publicado no Diário Oficial de 17 de julho de 1998, indicam que o Instituto Ayrton 

                                                 
32 Disponível 

em:<http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/ingles/recursos/balancoSocial/balanco_social_2009.pdf>.   
Acesso em: 2 ago. 2011. 

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/ingles/recursos/balancoSocial/balanco_social_2009.pdf%3e.%20%20%20Acesso
http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/ingles/recursos/balancoSocial/balanco_social_2009.pdf%3e.%20%20%20Acesso
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Senna foi declarado instituição de utilidade pública em âmbito federal, estando isento dos 

impostos incidentes sobre o seu patrimônio, sua renda e seus serviços, em conformidade com 

o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal. O instituto também 

está livre das contribuições para a seguridade social por força do disposto no parágrafo 7º do 

artigo 195 da Constituição Federal. Foi também declarado de utilidade pública estadual e 

municipal, respectivamente, por meio do Decreto 44.149/99, de 28 de julho de 1999, e do 

Decreto 36.675, de 27 de dezembro de 1996. 

O IAS trabalha em cooperação com empresas, governos, prefeituras, escolas, 

universidades e ONGs, ou seja, com os três setores – organismos governamentais, empresas e 

organizações da sociedade civil – para desenvolver políticas públicas em larga escala. 

Conforme dados do site do instituto: 

 
Os Programas do Instituto Ayrton Senna se apresentam como soluções educacionais 
criadas, implementadas, avaliadas, sistematizadas e disseminadas por todo o Brasil. 
Na concepção do Instituto são respostas criativas, flexíveis, eficazes e em escala que 
geram impactos e transformações sociais permanentes na vida de crianças e jovens, 
dentro da escola (educação formal) e fora dela (educação complementar). Por meio 
da disseminação dessas soluções, o Instituto transcende as ações de atendimento 
direto, transferindo conhecimentos e práticas a outras organizações e, ainda, 
transformando seus programas em políticas públicas de municípios e estados 
inteiros.33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Disponível em: <http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br>. Acesso em: 10 out. 2009. 
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A figura que aparece a seguir demonstra algumas das relações estabelecidas pela 

empresária Viviane Senna em conselhos consultivos de grandes empresas, representados na 

cor rosa; as relações com o Governo Federal e com a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), indicados pela cor azul; as relações do IAS com 

empresários e articulistas no seu Conselho Consultivo, expressos na cor amarela; as empresas 

que cada conselheiro representa, apontadas na cor verde. Na cor laranja, estão indicados a 

empresária, a empresa e o movimento “Todos pela Educação”, no qual Viviane Senna 

participa do Conselho de Governança. 
 

Figura 1 – Rede de relações estabelecidas entre o IAS e/ou Viviane Senna e empresas, empresários ou gestores 
empresariais. 
Fonte: CAETANO, M. R. Relações entre o público e o privado e a parceria com o Instituto Ayrton Senna no 
Projeto Piloto de Alfabetização: implicações na gestão pedagógica. 2010. 
 

A propósito da figura apresentada, percebemos que Viviane Senna articula-se com 

empresários e profissionais de vários setores da sociedade. Também observamos que tanto 

Senna quanto o IAS não possuem nenhuma vinculação com profissionais, pesquisadores, 

professores da área específica da educação, bem como nenhum representante de 



100 

 

universidades. O que se vê são as relações com banqueiros, empresários e pessoas da área 

empresarial, bancária, automotivas entre outros, além de jornalistas ligados à Rede Globo de 

Televisão. Nesse contexto, evidenciamos a presença empresarial imbricada nas ações 

públicas, ou mesmo tentando substituir as ações públicas na área da educação. 

Assim como os empresários fazem parte do IAS, nessa relação de troca, Viviane 

Senna também estabelece relações com pessoas e empresas que influenciam a gestão de 

corporações empresariais e também do estado. Como empresária, participa de organizações da 

sociedade civil que se propõem a influenciar o desenho de políticas públicas através da 

divulgação de novas ideias e da criação de bases de acordo, intelectual e técnico, para 

reformar os sistemas educativos, identificar novas práticas e promover a participação de todos 

nas reformas educativas. Esses empresários se unem aos tomadores de decisão e formadores 

de opinião sobre a política educacional e se legitimam perante a sociedade. 

Nesse caso, a sociedade civil, como é aqui denominada, é vista como parte da 

estrutura social e com status próprio frente ao Estado e ao mercado. Ela vem a se tornar, nas 

palavras de Wood (2003), álibi para o capitalismo, solucionando a seu favor o problema da 

construção de uma sociedade democrática em todas as suas esferas.  A próxima figura 

também demonstra essas relações. 
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Figura 2 – Relações do IAS com instituições empresariais e públicas 
Fonte: Caetano. M.R. Relações entre o público e o privado e a parceria com o Instituto Ayrton Senna no Projeto 
Piloto de Alfabetização: implicações na gestão pedagógica. 2010. 

 

A figura anterior demonstra que essas organizações empresariais também se intitulam 

representantes da sociedade civil, assumindo um discurso em prol do desenvolvimento 

humano. O que observamos é uma agenda alinhada ao compromisso e articulação com 

interesses, fortalecendo a influência que exercem na sociedade e na educação dos sistemas de 

ensino. 

Quanto ao envolvimento da sociedade e ao financiamento de recursos, o IAS utiliza os 

termos “parceiros”, “aliados” e “licenciados”. O site do Instituto Ayrton Senna conceitua: 

 
• Aliados - Empresas e organizações que possuem o mesmo ideal: prover desenvolvimento humano 

para as novas gerações; 
• Licenciados - Empresas conscientes da sua responsabilidade social e da qualidade que querem 

imprimir ao que produzem (Muitas empresas brasileiras e internacionais licenciam a marca Senna, 
os personagens Senninha e Senninha Baby e a imagem de Ayrton Senna porque compartilham os 
mesmos princípios que norteiam a missão do IAS); 

• Parceiros - Pequenas e médias empresas que investem recursos nas suas soluções educacionais. 
Conta, também, com colaboradores que disponibilizam tempo e talento em favor da infância e 
adolescência. (grifos do autor). 
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O termo “alianças estratégicas” é utilizado na relação com empresas públicas 

(prefeituras, governos estaduais e, mais recentemente, com o Ministério da Educação) e 

privadas (instituições privadas e fundações, institutos derivados de grandes empresas). Neves 

(2009, p.23) define alianças estratégicas como “um arranjo voluntário entre firmas em busca 

de objetivos comuns, que envolvem troca, compartilhamento e co-desenvolvimento de 

produtos, tecnologias, processos ou serviços”.  

Para Neves (2009, p. 24), existem várias abordagens de alianças estratégicas, mas 

todas parecem convergir para um ponto em comum: “a necessidade de sobrevivência e 

desenvolvimento das empresas, através da manutenção de um espaço já conquistado, ou por 

meio da conquista de novos espaços no mercado conjuntamente”. 

Daniela Pires, em sua dissertação de mestrado (UFRGS), afirma: 

 
O que se observa é que tratam de diferentes conceitos, carregados de ideologia para 
designar a parceria público-privada. Enquanto o IAS, como organização não 
governamental, trata de parceria, utilizando o termo aliança estratégica, o Estado que 
firma parceria com esta e outras organizações trata-a de pacto social. (2008, p.109). 

 

No caso do IAS, ele possui como aliados estratégicos as seguintes instituições: o 

Instituto Vivo, o LIDE, Grupo de Líderes Empresarias, e o EDH – Empresários pelo 

Desenvolvimento Humano; o grupo NOKIA, o TRIBANCO, além de colaboradores e 

parceiros. Entre eles, estão grandes empresas nacionais e multinacionais34 que atuam em rede 

para reafirmar seus propósitos e influências sobre a política educacional. 

Viviane Senna diz que não basta fazer, mas também “fazer fazer”. Tão importante 

quanto fazer é “fazer fazer”, ou seja, influir para que outros façam. Esses “outros” são 

governo, mundo privado e sociedade em geral. Acrescenta ainda 

 
Você começa a ampliar as oportunidades à medida que outros também fazem, e à 
medida que os que fazem por, diríamos assim, responsabilidade legal, como o 
Estado, façam direito. É a partir daí que começamos a sair do varejo e ir para o 
atacado. São modelos e metodologias que podem ser aplicados em qualquer parte do 
Brasil. Assim, o Instituto passa de centro de atendimento de crianças a centro de 
produção de conhecimento, know-how, tecnologias de ponta em desenvolvimento 
humano. O atendimento direto é, por natureza, limitado, mas uma metodologia que 
possa ser adotada em qualquer escola do País é capaz de beneficiar milhares de 
pessoas. (SENNA, 2007, p.9) 
 

                                                 
34 Disposta a ancorar o instituto no hábitat do irmão, ela celebrou uma aliança estratégica com nomes de peso no 

mundo da velocidade. Figuram, no conselho da fundação, o ex-campeão Alain Prost, o construtor Frank 
Williams, dono da última escuderia que Ayrton defendeu, e Ron Dennis, chefão da McLaren, que festejou com 
o ídolo brasileiro o tricampeonato da Fórmula 1. Todos são minuciosamente informados da situação do 
instituto, recebem balancetes e opinam sobre projetos. ‘Mas as decisões são minhas’, ressalva a comandante. 
Disponível em: <http://epoca.globo.com/edic/19990503/soci3.htm>. Acesso em: 25 out. 2009. 
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As palavras de Senna por si só justificam a ampla articulação do IAS junto a governos, 

mundo privado e sociedade, ou seja, o objetivo do instituto é ampliar seu poder de influência 

diretamente sobre a educação pública do país, como já demonstrado no caso do PDE. Essa é a 

contradição revestida pela ação social, desenvolvimento social, criação de oportunidades, pois 

percebemos, nas entrevistas de Senna, que um dos maiores interesses do IAS é influenciar 

pessoas, empresas e Estado a adotarem suas tecnologias sociais, modificando a lógica da 

educação pública. 

Outro exemplo que apontamos é o financiamento para projetos do IAS que parte das 

doações de empresários brasileiros. No 7º Fórum Empresarial de Comandatuba, realizado 

pelo Grupo Líderes Empresariais (Lide), em 200735, nos primeiros 30 minutos de evento, 

cerca de R$ 4 milhões foram doados para o IAS. No final do dia, foram recebidos R$ 5,425 

milhões. Empresas e pessoas físicas doaram, no limite mínimo estabelecido de R$ 5 mil 

mensais, o total de R$ 60 mil/ano36. 

Já em 200937, motivados pela apresentação da presidente do Instituto Ayrton Senna, 

Viviane Senna, disposta a influir para que os outros façam e falando sobre os bons resultados 

produzidos pelos projetos em parceria com o LIDE EDH – Empresários pelo Desenvolvimento 

Humano em prol da educação pública, os 320 empresários presentes ao 8º Fórum 

Empresarial/2º Fórum de Governadores em Comandatuba doaram mais de R$ 2 milhões aos 

projetos do IAS. Nas palavras do IAS encontradas no site (FAQ): 

 
As empresas socialmente responsáveis têm sido nossas parceiras e somado forças 
para o desenvolvimento do nosso trabalho. Para viabilizar essas parcerias o Instituto 
está aberto a discutir com cada empresa uma forma de participação condizente aos 
seus interesses e características de atuação e de negócio. 

 

Para executar tal proposta, o IAS oferece as seguintes possibilidades: 

 
1. Investimento em programas educacionais: O investimento social da 
empresa no trabalho do instituto em favor da educação pública de qualidade 
acontece de duas formas: (a) os recursos são aplicados na sustentabilidade de um 
determinado programa educacional ou (b) são destinados às ações educacionais 
como um todo. 

                                                 
35 Disponível em: < http://indexet.investimentosenoticias.com.br/arquivo/2008/05/02/22/Empresarios-fazem-doacoes-

para-a-educacao-brasileira.html>. Acesso em: 25 out. 2009. 
36 Entre os patrocinadores estão Avis, Grupo Martins, Dudalina, Rede Record, Pepsico, Coimex, Unidas, Ponto 

Frio, Odontoprev, DM9 e Brasil Telecom. 
37 Projetos de Educação do LIDE EDH e Instituto Ayrton Senna recebem mais de R$ 2 milhões em doações. 

Disponível em: <http://www.couromoda.com/index.php?http://www.couromoda.com/noticias/empresa>. 
Acesso em: 25 out. 2009. 

http://indexet.investimentosenoticias.com.br/arquivo/2008/05/02/22/Empresarios-fazem-doacoes-para-a-educacao-brasileira.html
http://www.couromoda.com/index.php?http://www.couromoda.com/noticias/empresa
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2. Licenciamento de marcas dos personagens Senninha, Senninha Baby ou a 
imagem de Ayrton Senna para a utilização em seus produtos, em campanhas internas 
e/ou externas, em ações promocionais e exposições. 
3. Pro bono: Empresas e profissionais disponibilizam ao Instituto Ayrton Senna 
o seu tempo, os seus serviços e as suas competências em favor da causa da 
educação.  
4. Doação de pessoa física: Empresas apoiam ações de captação de recursos, 
envolvendo clientes, parceiros e/ou colaboradores, por meio de campanhas 
específicas, alinhadas aos seus objetivos corporativos.  
5. Apoio a campanhas e eventos: As empresas parceiras patrocinam eventos e 
campanhas de mídia cujo objetivo é aproximar o público do trabalho do instituto em 
prol da educação e da história de Ayrton Senna, o grande ídolo brasileiro. (grifos do 
autor).  

 

O instituto não menciona, entre seus parceiros, o setor público, no entanto, Peroni 

(2006, p.120) constata que “o instituto recebe dinheiro público direto, mas por intermédio das 

empresas parceiras arrecada também capital que seria destinado ao pagamento de impostos, 

isto é, a sua base financeira é composta por dinheiro público. Em outro artigo, Peroni (2010a, 

p.224) também aborda essa questão: “é  importante mencionar também a renúncia de receitas. 

As empresas repassam dinheiro para o Instituto Ayrton Senna e deixam de pagar  imposto.”. 

Pires e Peroni (2010, p.66, grifo dos autores), analisando a parceria do IAS com um município 

do RS, apontam que, com relação ao financiamento do programa, se trata de “um caso de 

‘financiamento-público de prestação privada de serviços’, ou seja, o poder público financia a 

aplicação de uma metodologia privada, para a promoção da educação pública”.  

Conforme apresentamos, em pesquisas já realizadas (PERONI, 2010; PIRES, 

PERONI, 2010; PIRES, 2008), a renúncia de impostos por grandes empresas também é fonte 

de receita para o IAS. Nesse caso, como já citado, o IAS capta recursos que deveriam ser 

públicos e distribuídos para todas as escolas públicas do Brasil e os utiliza sob a lógica 

privada nos seus programas nas redes públicas de educação. 

O Instituto Ayrton Senna (IAS) declara que a posição que assume frente à   promoção 

dos direitos sociais e ao Estado é de subsidiariedade, mas, no caso brasileiro, o IAS  assume 

uma posição de destaque na condução da educação pública (PIRES, 2008), influenciando, 

inclusive, a própria legislação educacional, segundo foi analisado na pesquisa de mestrado de 

Juliana Lummertz (2008)38 e nas demais teses já realizadas até o presente (VALENTE, 2010; 

COSTA, 2011). 

                                                 
38 Lumertz (2008) estuda o convênio realizado no município de Sapiranga - RS em sua dissertação intitulada A 

Parceria Público-Privada na Educação: Implicações para a Gestão da Escola e analisa, nesse estudo, a parceria 
entre a rede municipal de ensino de Sapiranga e o Instituto Ayrton Senna, revelando as consequências dessa 
para a gestão educacional, discutindo a relação do público e do privado na educação. O trabalho apresenta o 
convênio de um sistema de ensino público (Sapiranga) com o Instituto Ayrton Senna como forma de 
materialização das políticas e das implicações para a gestão da escola pública pesquisada.  
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Conforme o site, os programas do Instituto Ayrton Senna são soluções educacionais 

em grande escala que ajudam a combater os principais problemas da educação pública do 

país. Os programas contemplam três grandes áreas: educação formal, educação complementar 

e educação e tecnologia. A figura que segue representa os programas de educação 

complementar e tecnologia que estabelecem parcerias com instituições públicas e privadas. 

 
 

Figura 3 –  Relações do IAS para a promoção dos programas de educação complementar 
Fonte: Caetano. M.R. Relações entre o público e o privado e a parceria com o Instituto Ayrton Senna no Projeto 
Piloto de Alfabetização: implicações na gestão pedagógica. 2010. 
 

No caso da educação complementar, verificamos que dentre as instituições públicas 

apresentadas estão o Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e o Ministério dos 

Esportes, através do Programa Segundo Tempo, além das secretarias municipais, como é o 

caso dos programas Escola Conectada e Superação Jovem. Destacamos que, no programa 

Educação pelo Esporte, das oito universidades participantes, seis são públicas. Utilizando a 

mesma lógica da figura anterior, as empresas privadas apóiam e financiam os programas do 

IAS, e os programas ministeriais como Segundo Tempo e a própria Lei Rouanet, do 
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Ministério da Cultura, acabam por financiar e fazer chegar ao destino os programas do IAS 

aos municípios e estados. 

Na próxima figura, apresentam-se os programas de educação formal e as instituições 

parceiras, públicas e privadas. As empresas privadas financiam e apóiam os programas, e as 

instituições públicas estabelecem parcerias para o uso dos mesmos. A Undime39(União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), que apresentaremos mais detalhadamente 

no capítulo seguinte, e o Consed40 (Conselho Nacional dos Secretários  de Educação) são 

verdadeiros canais de implantação dos  programas  nas redes públicas, à medida que apóiam e 

divulgam o Instituto em  reuniões de secretários municipais e estaduais de educação. Ainda no 

site do Consed, encontramos uma infinidade de parceiros entre instituições públicas e 

privadas além de embaixadas de vários países, entre eles a Finlândia, atual modelo de 

educação para o país. 

                                                 
39 A Undime é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída no dia 10 de outubro de 1986. Sua sede se 

localiza na capital da República, em Brasília. De lá é coordenada toda a rede de participação de seus membros 
e seccionais, dando destaque às ações que tenham por objetivo central a formulação de políticas 
educacionais.A sua missão é articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação para construir 
e defender a educação pública com qualidade social. Disponível em: <http://undime.org.br/institucional/o-que-
e-a-undime>. Acesso em: 10 out. 2012. 

40 O Conselho Nacional de Secretários de Educação – Consed - fundado em 25 de setembro de 1986, é uma 
associação de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega, por intermédio de seus titulares, as 
Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal. O Consed tem por finalidade promover a 
integração das Secretarias Estaduais de Educação, visando o desenvolvimento de uma educação pública de 
qualidade. Dentre as atividades do Conselho estão: participar na formulação, implementação e avaliação das 
políticas nacionais de educação; coordenar e articular ações de interesse comum das Secretarias; promover 
intercâmbio de informações e de experiências nacionais e internacionais; realizar seminários, conferências, 
cursos e outros eventos; desenvolver programas e projetos; e articular com instâncias do governo e da 
sociedade civil. O Consed é composto pelo Fórum de Secretários(as) de Educação, a Presidência, a Junta 
Fiscal e a Secretaria-Executiva. Disponível em: <http://www.consed.org.br>. Acesso em 10 out. 2012. 

http://undime.org.br/institucional/o-que-e-a-undime%3e.%20Acesso
http://undime.org.br/institucional/o-que-e-a-undime%3e.%20Acesso
http://www.consed.org.br/
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Figura 4 – Relações do IAS para a educação formal 
Fonte: CAETANO, M. R. Relações entre o público e o privado e a parceria com o Instituto Ayrton Senna no 
Projeto Piloto de Alfabetização: implicações na gestão pedagógica. 2010. 
 

Como podemos perceber, o IAS se articula com empresas de grande capital nacional e 

ainda com o setor financeiro (bancos), além do setor público para a execução de seus 

programas que não são gratuitos. Eles são pagos pelas prefeituras e estados que os utilizam, 

além de serem financiados pelo Ministério da Educação, como no caso dos programas de 

educação formal. 

Assim, retomamos as ideias de  Fernandes (1994) quando afirma que as empresas não 

pretendem com isso exercer uma função substitutiva em relação ao Estado - ainda que, de 

certa forma, tenha-se abandonado o Estado como esfera pública de representação - mas se 

diferencia dele porque suas políticas não são compulsórias, dependem da persuasão e se 

financiam também através de doações voluntárias. Para ele, no entanto 

 
Ser não governamental e não lucrativo não significa, é claro, estar em algum outro 
mundo, além das esferas de influência do Estado e do mercado, ou infenso aos 
condicionamentos sociais. O terceiro setor não é feito de matéria angelical. A 
persuasão gera coerções morais e ideológicas cujo poderio sobre os indivíduos não 
há de ser subestimado. Onde eficaz, a dedicação voluntária gera recursos e as 
conseqüentes disputas pela sua distribuição. As instituições resultantes deste gênero 
de atividade incorporam a necessidade de auto-reprodução e passam a funcionar 
com os cacoetes característicos das corporações. [...] Absorvem, em suma, as 
problemáticas do interesse e do poder. (FERNANDES, 1994, p.24). 
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Nessa linha de questionamento, em um estudo sobre empresários e educação baseado 

na experiência norte-americana, presente no relatório “Empresários da Educação no Brasil” 

(BONEMY; PRONKO, 2002), Jeffrey Puryear neste relatório (2002, p.14) tenta responder 

duas questões chaves: por que os empresários vêm se preocupando com a educação, 

particularmente a partir dos anos 80, e como o têm feito, isto é, quais os tipos de programas 

que desenvolveram. Sobre a preocupação com a educação, o autor destaca que o interesse dos 

empresários decorre de uma crescente inquietação com a qualidade da força de trabalho: 

começaram a perceber a melhoria da educação como a chave para a tão almejada 

competitividade. Soma-se a isso a crescente sensação de crise na educação norte-americana, 

algumas preocupações práticas com a melhoria da imagem empresarial e a já mencionada 

tradição de responsabilidade corporativa, mais forte nos Estados Unidos. Esses fatores teriam 

contribuído, segundo Puryear (2002), para o crescimento das iniciativas empresariais na área 

de educação, naquele país. Puryear classificou essas variadas iniciativas em três tipos, que 

apresentaremos no quadro a seguir: 

 

Tipo de iniciativa Atividades proporcionadas 

Ajuda simples 

 

atividades simples e diretas, de contribuição ao que está 
sendo feito. Nestes casos, a iniciativa é externa à empresa, 
que se limita a colaborar. É a forma mais freqüente de 
intervenção e funciona em nível micro. As pequenas e 
médias empresas tendem a preferir essa modalidade. 

Ajuda programática iniciativas maiores e mais complexas. Freqüentemente, seu 
objetivo é criar e implementar um programa completo e 
novo, que pode compreender várias escolas ao mesmo 
tempo. Neste caso, a iniciativa vem da empresa ou grupo de 
empresas que participa mais ativamente na definição e 
planejamento das atividades. O objetivo tende a ser a 
mudança do que se faz na escola, não apoiar o que a escola 
vem fazendo. 

Mudança sistêmica trata-se de mudar o funcionamento dos sistemas 
educacionais, seja no âmbito local, seja no regional ou 
nacional. A ênfase é na estrutura do sistema, na sua gestão e 
funcionamento e nas políticas que o orientam. É a atividade 
menos comum, mas a que tem maior probabilidade de 
promover uma mudança profunda e duradoura. 
 

Quadro 3 – Tipo de  iniciativas empresariais 
Fonte: Quadro elaborado pela autora baseado em Puryear (1999) apresentado no Relatório da Pesquisa 
Empresários e Educação no Brasil – PREAL (2002). 
 

Em nosso estudo, buscamos uma aproximação ao caso brasileiro. Nessa tese, as 

análises de gestão do IAS e seus programas para a educação interferem diretamente na gestão 
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pedagógica da escola. Como verificamos no quadro anteriormente apresentado, o IAS não 

apóia o que já está sendo feito nas escolas, mas desenvolve iniciativas maiores e mais 

complexas. Seu objetivo é criar e implementar um programa completo e novo, que pode 

compreender várias escolas ao mesmo tempo. A iniciativa vem da empresa ou grupo de 

empresas que participa mais ativamente na definição e planejamento das atividades (conforme 

apresentado na Figura 1). Seu principal objetivo é a mudança do que se faz na escola, 

principalmente através do conteúdo implícito e explícito que faz parte dos programas, nesse 

caso, o Programa Circuito Campeão. Além disso, em nossa análise, também verificamos que 

o objetivo dessas empresas articuladas com o IAS é alterar o funcionamento dos sistemas 

educacionais, sejam esses municipais, estaduais ou nacionais.41 A ênfase é na estrutura do 

sistema, na sua gestão e funcionamento, e nas políticas que o orientam, com o objetivo de 

qualificar a força de trabalho. 

 Confirmando os pressupostos apresentados, para o IAS, os programas foram criados e 

implementados com estratégias e metas predefinidas. Recebem acompanhamento e avaliações 

sistemáticas para alcançar um único objetivo: o sucesso do aluno na escola. Todos os 

programas oferecem subsídios para que a criança e o jovem possam desenvolver seus 

potenciais, segundo o site consultado. Por isso, trabalham as competências pessoais, 

cognitivas, relacionais e produtivas42.  

Apresentam, ainda, segundo o site, soluções para a educação formal, tendo como foco 

a gestão da educação em quatro esferas: aprendizagem, ensino, rotina escolar e política 

educacional. Os programas são aplicados nas redes de ensino (municipais e estaduais) com o 

objetivo de superar os principais problemas do sucesso dos alunos, como o analfabetismo, a 

defasagem de idade e série e o abandono escolar, através de propostas organizacionais e 

ferramentas eficazes disponibilizadas às secretarias de educação e unidades escolares de 

forma a otimizar os recursos humanos, materiais, financeiros e pedagógicos disponíveis. 

Como proposta para a educação formal, os programas da área concebem a gestão 

como a articulação entre recursos e conhecimentos e se valem de processos e ferramentas 

gerenciais tanto para superar problemas já existentes, quanto para evitar que esses se instalem 

nas redes de ensino. Os programas de correção de fluxo Se Liga e Acelera Brasil tratam dos 

problemas já existentes, frutos da má qualidade dos processos educacionais: o analfabetismo, 

a defasagem e o abandono nas primeiras séries do Ensino Fundamental. Caracterizam-se, 

então, como programas emergenciais. Os programas Gestão Nota 10 e Circuito Campeão são 

                                                 
41 Ver tese de  COSTA.Marilda de Oliveira. (2011). 
42 Disponível em: <http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br/default.asp>. Acesso em: 4 abr. 2010. 
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denominados preventivos justamente por atuarem nas redes para evitar que esses problemas 

aconteçam. 

Antes da implantação de qualquer um desses programas, há uma análise de cenário, 

seguida pela adoção de estratégias bem estruturadas e estruturantes com indicadores passíveis 

de mensuração, acompanhados de metas predefinidas. A implantação nas escolas se dá por 

meio de parcerias com as secretarias de educação municipais e/ou estaduais e alianças com a 

iniciativa privada (segundo o site, empresas socialmente responsáveis que investem na 

educação). 

Para acompanhar o processo de forma integrada, o instituto criou o SIASI (Sistema 

Instituto Ayrton Senna de Informações), uma ferramenta gerencial que opera em plataforma 

eletrônica pela Internet e que integra os municípios parceiros do instituto a uma rede – Rede 

Vencer. O sistema permite acompanhar o processo educacional e detectar os pontos fracos e 

os pontos fortes para o alinhamento de ações, o que viabiliza a resolução de possíveis 

problemas, durante o ano letivo em curso, em cada escola onde os programas acontecem. O 

Sistema Instituto Ayrton Senna de Informação (SIASI) é um software desenvolvido 

especialmente para o acompanhamento, em tempo real, de indicadores relevantes de cada 

turma. Diariamente, o professor acompanha e registra informações coletadas na sala de aula 

(frequência de alunos, o desempenho de cada aluno com relação à leitura e à escrita, número 

de livros lidos por aluno, etc.). Para o IAS 

 
É imprescindível a adesão a um sistema informatizado como o SIASI que permite às 
equipes responsáveis o conhecimento sistemático da realidade escolar e intervir, em 
tempo real, por meio da responsabilização dos profissionais envolvidos e da tomada 
de decisão baseada nos dados do sistema informatizado de dados. Com base nessas 
informações, são tomadas as decisões que visam a fortalecer aquelas equipes com 
maiores dificuldades. (2007, p. 46).43 

 

O sistema permite a tomada de decisão a partir de relatórios de análise e de 

intervenção, visando à melhoria da aprendizagem e ao sucesso do aluno. A parceria para 

desenvolver e aplicar o SIASI é da AUGE44, empresa de tecnologia da informação de Belo 

Horizonte, que apresenta como missão contribuir para a melhoria do desempenho das 
                                                 
43 50 jeitos de mudar o mundo, uma edição da UNESCO no Brasil e tem como objetivo divulgar as 50 melhores 

práticas em tecnologias sociais. Disponível em: 
<www.worldvolunteerweb.org/fileadmin/docdb/unv/.../MDG_2.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2010. 

44 A AUGE foi fundada em 1995. A Auge Tecnologia & Sistemas visa a atender a soluções nas áreas de 
consultoria, treinamento e educação. Produtos e serviços na Área Educacional: Tecnologia Aplicada à 
Educação, Educação Tecnológica (Modelos Conectáveis), Capacitação Pedagógica. Na área de Sistemas: 
Gestão Educacional, Merenda Escolar, Indicadores Educacionais, Cadastro Escolar/Matrícula, Site 
Educacional e Softwares Educacionais. Disponível em: <http://pinpoint.microsoft.com/pt-
BR/PartnerDetails.aspx?PartnerId=4295509290>. Acesso em: 21 abr. 2011. 

http://www.redevencer.org.br/
http://www.redevencer.org.br/
http://pinpoint.microsoft.com/pt-BR/PartnerDetails.aspx?PartnerId=4295509290%3e.%20Acesso
http://pinpoint.microsoft.com/pt-BR/PartnerDetails.aspx?PartnerId=4295509290%3e.%20Acesso
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instituições e empresas, desenvolvendo, implantando, dando suporte e mantendo soluções de 

tecnologia da informação, comunicação e gestão com percepção de benefícios para a 

sociedade e oportunidades para os colaboradores. No segmento educacional, a AUGE atua 

com soluções de colaboração, ensino a distância, gestão de rede de ensino, gestão de 

programas educacionais, melhoria de processos e gestão de projetos45.  No Rio Grande do 

Sul, em 2010, a empresa atendeu um total de 118 municípios, 441  escolas e 29.575  alunos 

através dos programas do IAS. No município pesquisado, atendeu 13 escolas e 1038 alunos.  

Viviane Senna afirma que é necessário estar o tempo todo acompanhando, lá na ponta, 

por meio de indicadores mensuráveis, o que acontece em cada cidade. Segundo ela, isso só é 

possível por meio do SIASI (Sistema Ayrton Senna de Informações), uma ferramenta on-line 

que se tornou essencial no gerenciamento dos programas, pois mantém conectados os 

coordenadores e as Secretarias de Educação diretamente à equipe interna do instituto, que 

gerencia, de São Paulo, todos os processos.  Dentre as várias informações, está o número de 

livros que cada aluno leu, se ele ou o professor faltou, o desempenho nas disciplinas, etc. Por 

meio da análise dessas informações, atualizadas periodicamente, é possível realizar 

intervenções durante a execução dos trabalhos para que as vulnerabilidades sejam sanadas a 

tempo(SENNA, 2009). 

Viviane Senna informa ainda que sabe on-line o que está acontecendo nas escolas: 

 
Posso escolher uma escola e saber até quantos livros o aluno leu, em que lição ele 
está etc. Nós montamos todo esse processo. O professor passa os dados para o 
supervisor, que assiste à aula desse professor, de 15 em 15 dias, para acompanhá-lo. 
O supervisor é capacitado para ver onde o professor está acertando e onde não está. 
Temos também uma avaliação externa, contratada. Ou seja, o que fazemos é uma 
dupla checagem. A gestão tem de ser muito eficiente. O professor não é funcionário 
nosso, nós não podemos demiti-lo e ele não ganha mais por trabalhar mais ou para 
que o sistema realmente funcione. Como fazer para que essa pessoa se esforce mais? 
(SENNA, 2007, p. 10). 

 

No documento Orientações para a Análise Gerencial (SACC, 2008, p.64), consta que o 

SIASI foi concebido como ferramenta de gestão da qualidade dos programas desenvolvidos 

pela área de educação formal do IAS. A análise das informações deve sempre reportar às 

metas do programa, “instrumento gerencial por excelência” dos profissionais responsáveis 

pela execução e resultados dos projetos. Segundo o Caderno Sistemática de Acompanhamento 

(p. 64), “a análise também é o momento privilegiado para a avaliação do desempenho de 

todos os responsáveis envolvidos, bem como para a identificação e providências de apoio 

                                                 
45 Disponível em: <http://www.auge.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2011 
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àqueles que precisam melhorar o seu trabalho”. Compete a cada profissional que atua nos 

projetos, de acordo com sua responsabilidade e âmbito de atuação, analisar os dados e 

promover as ações cabíveis para superar as dificuldades detectadas. 

As recomendações quanto ao uso do sistema estão presentes, consistindo nos seguintes 

tópicos: 

 

• fazer levantamento do número absoluto com atenção para a porcentagem ou a 

média informada; localizar, em todos os itens, o nível – regional, município, escola 

ou turma – em que ocorreram os maiores problemas e que puxam os dados para 

baixo; 

• verificar se o dado é fidedigno ou se há erro de registro;  

• trabalhar sempre as planilhas do mês, tendo à mão a planilha do mês anterior;  

• comparar os dados acumulados com as metas dos programas para que as 

intervenções de correção de rota, que garantem os resultados desejados, possam ser 

planejados e executados o mais rapidamente possível; trabalhar com todos os 

instrumentos de registro de forma integrada, estabelecendo relações e conexões 

entre eles de maneira a obter ampla visão dos processos. 

 

Os dados apresentados no site do IAS, como números do programa, são muito 

elevados e atingem, de uma forma ou de outra, todos os estados do Brasil. Em 2007, eram 

7.896.146 crianças e jovens atendidos no país; 410.770 educadores formados; 1.360 

municípios atendidos em 25 estados do Brasil; e 161,7 milhões de reais investidos. 

O número de atendidos através dos programas de educação formal Acelera, Se Liga, 

Circuito Campeão, Gestão Nota 10 e Fórmula da Vitória do IAS, em 2010, constam no 

quadro a seguir: 
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 Crianças 
atendidas 

Educadores  
Formados 

Municípios atingidos 

ACELERA 63.944 3.554 727 em 25 estados e DF 

SE LIGA 71.661 4475 802 em 25 estados e DF 

CIRCUITO CAMPEÃO 538.763 19624 596 em 22 estados 
GESTÃO NOTA 10 1.154.576 35.145 556 em 19 estados 

FÓRMULA DA VITÓRIA 3.569 jovens 212 2 em 2 estados 

TOTAL 1.832.513 63.010 2.683 

Quadro 4 – Números dos Programas Ayrton Senna(2010) 
Fonte: quadro construído pela autora com base nos dados dos programas do Instituto Ayrton Senna. Disponível 
em: < http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/programas/programas>. Acesso em: 3 jun. 2010. 

 

Em 2008, o Se Liga, o Acelera Brasil e o Circuito Campeão foram pré-qualificados 

pelo Ministério da Educação como ferramentas de apoio aos sistemas públicos de ensino para 

a promoção da qualidade da educação.  

Confirmando esse dado, já constatamos anteriormente que o IAS, além dos royaltis da 

marca Senna e das doações de empresários, possui financiamento público através das 

“parcerias” com instituições governamentais. O instituto dispõe suas tecnologias educacionais 

para prefeituras, governos estaduais e, mais recentemente, através do convênio de 

Tecnologias Educacionais, para o Ministério da Educação. O Guia de Tecnologias 

Educacionais, lançado em junho de 2008, apresenta a descrição de todos os programas, entre 

eles o Acelera Brasil, programa de correção de fluxo, e o Programa Circuito Campeão, de 

gerenciamento de aprendizagem dos alunos com foco nos anos iniciais46. No balanço social 

realizado pelo IAS e disponível na sua página eletrônica, consta que, em 25 de julho de 2009, 

o instituto firmou um contrato com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) para atender os municípios que manifestassem interesse pelas tecnologias 

desenvolvidas pelo IAS, denominadas Acelera Brasil e Se Liga, no período de dezoito meses 

                                                 
46 O Guia de Tecnologias Educacionais foi criado com o objetivo de apoiar os sistemas públicos de ensino na 

busca de soluções que promovam a qualidade da educação. O guia é composto da descrição de cada 
tecnologia e de informações que auxiliam os gestores a conhecer e identificar aquelas que possam contribuir 
para a melhoria da educação em suas redes de ensino. O guia está organizado em cinco blocos: gestão da 
educação, ensino-aprendizagem, formação de profissionais da educação, educação inclusiva e portais 
educacionais. Os sistemas que, ao elaborarem o PAR, incluírem como demanda as tecnologias que 
consideram importantes para o desenvolvimento do seu trabalho, serão atendidos pelo Ministério. Disponível 
em: <http www.mec.gov.br>. Acesso em:25 ago. 2010  O material também foi divulgado para as secretarias 
municipais de educação de todo o Brasil. 

http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/programas/programas
http://www.mec.gov.br/
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a contar da assinatura do contrato. O valor total faturado do contrato firmado com o 

Ministério da Educação (MEC) foi de R$ 18.404.375,47.  

Viviane Senna, presidente do IAS, fazendo um diagnóstico da educação brasileira, 

avalia que a causa do “não aprendizado”, que leva à repetência e à evasão, é a má qualidade 

do ensino. Segundo ela, não é a subnutrição ou a falta de estímulo. 

 
É justamente a incapacidade da escola de ensinar. Tanto assim que, quando você faz 
a escola ensinar, as crianças aprendem e são a mesma criança, a mesma professora, a 
mesma escola. A única diferença é que essa escola passou a funcionar (SENNA, 
2007, p. 10). 

 

A influência de Senna na mídia faz com que ela apresente repetidas vezes o mesmo 

diagnóstico sobre a educação brasileira, ou seja, que a educação vive uma crise de gestão; 

portanto, melhorando a gestão dos sistemas e das escolas públicas, se venceria a crise. Infere-

se, a partir do que já foi exposto, bem como através das declarações de Senna até agora 

apresentadas, que a empresária parte do princípio de que a escola e o professor não sabem 

ensinar, por isso a lógica do  sistema privado e da  empresa modificarão o sistema público não 

só através do conteúdo, mas também das concepções de educação impressas nos sistemas e 

nas escolas públicas. Interessa, particularmente aos empresários como Senna, esta suposta 

crise educacional, pois  vem  a se tornar álibi para que o setor privado adentre cada vez mais 

na educação pública. 

O esforço de desvendar o real supõe desvendar as contradições que movimentam as 

relações sociais no real (IANNI,1985), como já demonstramos nas relações que Viviane 

Senna estabelece, bem como através das várias entrevistas concedidas por ela, uma vez que 

ora se coloca no papel de empresária, ora como ativista social em prol do desenvolvimento 

humano. A seguir, apresentamos o Programa Circuito Campeão e os pressupostos de gestão. 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Condicionado ao número de crianças atendidas pelo projeto e está sendo pago pelo FNDE ao instituto em sete 

parcelas, correspondentes à execução integral das sete fases contratadas, as quais são calculadas de acordo 
com o número de alunos atendidos nos municípios já referidos. 
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4.1 O PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO E OS PRESSUPOSTOS DE GESTÃO: A 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

 

O Programa Circuito Campeão tem como foco o gerenciamento da aprendizagem nas 

quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. O programa introduz políticas de 

alfabetização e de acompanhamento de resultados nas quatro primeiras séries do Ensino 

Fundamental. No total, 617 municípios utilizaram o programa na rede pública de ensino no 

Brasil em 200848.  

Sendo um programa de intervenção pedagógica, como afirma o IAS, ele ocorre, nas 

redes e escolas, através da capacitação dos professores, pela disponibilização de material 

adequado e pela gestão desse processo. Para Viviane Senna “O problema não é apenas 

técnico; não é apenas saber o que fazer, do ponto de vista pedagógico, para que a criança 

venha a aprender. Há a questão gerencial. A melhor metodologia aplicada de forma errada 

não vai funcionar.” (SENNA,  2007,  p.10). 

O pressuposto do Programa Circuito Campeão implantado no RS é que introduz na 

rede escolar uma cultura de gestão eficaz focada em resultados. O programa parte do princípio 

de que o sucesso educacional é mais uma questão gerencial baseada em estratégias de 

acompanhamento do processo de aprendizagem do que a adoção de determinados métodos ou 

materiais didáticos. Possui como objetivos induzir os sistemas de ensino a garantirem a 

qualidade da aprendizagem como política pública, definir as habilidades a serem desenvolvidas 

nas primeiras séries do Ensino Fundamental, dotar as redes de ensino de equipes técnicas 

competentes para o gerenciamento do processo de aprendizagem com foco em resultados de 

sucesso e estabelecer políticas de alfabetização e práticas de atenção e atendimento aos alunos 

da 1ª série do Ensino Fundamental. Miskalo (2009, p.43) afirma que para “superar 

desafios[...] somente será possível se a solução responder afirmativamente a três ‘efes’: 

efetividade, eficácia e eficiência, isto é, atende às demandas, dá bons resultados e é viável na 

relação custo–benefício.”. 

No ano de 200949, na formação inicial dos professores para trabalharem com o 

programa, o IAS apresentou objetivos muito claros em relação aos métodos utilizados: 

garantir o sucesso de todos os alunos nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental de 
                                                 
48 Dados extraídos do site do IAS. Disponível em: <www. senna.globo.com>. Acesso em: 12 dez. 2008. 
49 Conforme material utilizado na primeira reunião de 2009, em março, para coordenadores do programa nas 

redes estaduais e municipais de educação. Dados recebidos de Aline Martini Alves, que participou do 
encontro de formação.  
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maneira a atuar preventivamente para que as redes de ensino não “produzam” o fracasso e, 

consequentemente, alunos com distorção idade/série e imprimir qualidade à aprendizagem 

através da instituição de práticas gerenciais e avaliações sistemáticas durante o processo de 

aprendizagem. O eixo gerencial ocorre através de sistema informatizado de informações, 

gerenciamento quantitativo e qualitativo de indicadores de sucesso, equipes intra e 

extraescolares capacitadas e corresponsabilizadas pelos resultados e análises sistemáticas de 

resultados para a tomada de decisões. 

Os indicadores de acompanhamento são dias letivos previstos e dados, frequência de 

alunos e professores, visitas de coordenadores pedagógicos, reuniões de professores, livros 

lidos e desenvolvimento em leitura e escrita dos alunos. 

O Programa Circuito Campeão estabeleceu ainda alguns indicadores e metas que 

deveriam ser atingidos durante o ano, conforme podemos observar no quadro a seguir: 

 

Indicadores Metas 
Dias letivos/horas aula 200 dias/800 horas 
Frequência do professor 98% 
Frequência do aluno 98% 
Reprovação por falta 2% 
Índices de aprovação 95% 
Correção de fluxo 5% de distorção idade/série 
Alfabetização na 1ª série 95% 

Quadro 5 - Indicadores e metas do programa Circuito Campeão 
Fonte: Miskalo (2009). 
 

Os indicadores e metas apresentados integram o programa e devem ser alcançadas 

pelas redes e escolas públicas de todo o Brasil, inclusive através de assinatura de convênio 

entre as partes. Segundo o IAS, são os indicadores e metas que garantem o sucesso do 

programa. 

Já no eixo pedagógico do programa, está que ele pode ser desenvolvido 

independentemente de concepção de educação e método de trabalho. A apresentação realizada 

ainda aponta, como eixo pedagógico, o foco no aluno através do desenvolvimento da 

autoestima, aprendizagem significativa, relação professor-aluno, ambiente de aprendizagem, 

apoio ao professor, desenvolvimento de habilidades, avaliação da aprendizagem e materiais 

pedagógicos específicos. Quanto aos materiais pedagógicos, as escolas recebem kits, que são 

compostos de livros de literatura em todas as turmas: 30 títulos na série inicial, 35 títulos na 1ª 

e 2 ª séries e 35 títulos na 3ª e 4ª séries. Para a série inicial, são fornecidos conjuntos de 
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alfabeto móvel e conjuntos numéricos e para as primeiras séries conjuntos de alfabeto móvel e 

conjuntos de material dourado, que se destina a atividades do sistema de numeração decimal-

posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. É constituído por cubinhos, 

barras, placas e cubão. 

Há de se esclarecer que o IAS entende e trata por série inicial o primeiro ano do 

Ensino Fundamental de nove anos e por 1ª e 2 ª séries o segundo e o terceiro anos, 

respectivamente (SISTEMÁTICA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA 

CIRCUITO CAMPEÃO, 2008).No Circuito Campeão, o IAS apresenta, com clareza, as 

funções de cada integrante do programa, ou seja, o que os alunos, professores, coordenadores, 

diretores e secretários de educação devem realizar ao longo do processo. Inicia com a gestão 

do sistema, após vem a gestão da rotina escolar, a gestão do ensino e, por fim, aparece a 

gestão da aprendizagem.  

Através da figura apresentada a seguir, o IAS demonstra a gestão do programa desde o 

sistema de ensino até a gestão da aprendizagem. 

 
Figura 5 – Gestão do Programa Circuito Campeão como Política Pública de Educação 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão (2008). 

 

Complementando a figura, o livro “Sistemática de Acompanhamento do Programa 

Circuito Campeão” (2008,  p.70-71) expõe claramente as responsabilidades de cada integrante 

do programa, confirmando um sistema de gestão baseado na hierarquia de funções, cada qual 

com sua responsabilidade, iniciando-se pelo: Governador/Prefeito; Secretário de 

Educação; Coordenador do Circuito Campeão; Diretor, Professores e Alunos. 

 

 Gestão do sistema 

Gestão da rotina da escola 

Gestão do ensino 

Gestão da aprendizagem 
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Mostraremos, ao longo deste capítulo, as responsabilidades de cada participante do Programa 

Circuito Campeão. Primeiramente, apresentaremos as responsabilidades do prefeito e 

secretário de educação por ser considerado um programa de adesão pelo alto escalão da 

prefeitura que deve se comprometer a partir da assinatura de convênio e fazer todos os 

esforços para sua implementação. 

 

GOVERNADOR/PREFEITO 

Adotar o programa como política pública, como proposta da secretaria de educação para a 
prática da equidade e da qualidade da aprendizagem nos cinco primeiros anos do Ensino 
Fundamental; garantir a adoção dos instrumentos legais necessários à implantação da 
política educacional definida; assegurar recursos humanos, materiais e financeiros 
compatíveis com o programa e com a política educacional estabelecida; acompanhar os 
resultados e o cumprimento das metas definidas pela Secretaria de Educação; delegar ao 
secretário de educação a execução do programa, dando-lhe a autonomia e o apoio que a 
função exige. 

Quadro 6 – Responsabilidades do prefeito no Programa Circuito Campeão 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão (2008. p.70-71). 
 

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

Alinhar-se com as determinações do governador/prefeito e assegurar o programa como 
política da secretaria de educação para os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental; 
diagnosticar/conhecer o perfil de atendimento da rede de ensino e dos alunos; garantir os 
recursos humanos, materiais e financeiros e os espaços físicos compatíveis com as 
determinações e necessidades dos programas: *classes com 25 a 30 alunos; *coordenadora 
pedagógica nas unidades escolares; *coordenador do Circuito Campeão na secretaria de 
educação com dedicação exclusiva ao programa, perfil gerencial e autonomia para decisões 
concernentes ao dia a dia do programa; *disponibilizar infraestrutura com computador, 
telefone e fax; *garantir a reprodução dos documentos e dos formulários necessários e a 
presença de professores e coordenadores às capacitações; integrar as ações, os resultados e 
as práticas dos projetos às demais ações da secretaria; garantir o cumprimento do mínimo 
legal de 200 dias letivos/800 horas e a presença dos professores e alunos; acompanhar o 
desenvolvimento e os resultados do programa. 

Quadro 7 – Responsabilidades do Secretário de Educação no Programa Circuito Campeão 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão (2008. p.70-71). 

 

Para que um estado ou município adote os programas do IAS, é necessário pactuar 

algumas responsabilidades, ou seja, garantir de uma forma ou de outra que todas as 

incumbências destinadas ao prefeito ou ao secretário sejam cumpridas. É o IAS que diz o que 

deve ser feito e como deve ser feito de modo a assegurar que os programas sejam 

implantados. Questionamos se com essa infraestrutura garantida pelo poder público seria 

necessário um programa como o Circuito Campeão.  
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Ainda, no quadro a seguir, mostramos as tarefas exigidas do gestor do sistema, nesse 

caso o prefeito e o secretário de educação, como forma de garantir a implantação e o alcance 

dos resultados exigidos. 

 

GESTÃO DO SISTEMA 
Divulgar o Programa como política pública da educação; 
Apoiar os diretores no desenvolvimento do Programa e em suas necessidades gerais; 
Acompanhar e exigir o cumprimento dos calendários escolares; 
Gerenciar os resultados mensais do SIASI e adotar providências; 
Assegurar o bom desenvolvimento da formação continuada - FOCO-IAS; 
Lotar as escolas com as equipes docentes, técnicas e administrativas necessárias; 
Divulgar as metas estabelecidas; 
Responsabilizar os diretores pelos resultados da escola. 

Quadro 8 –  Gestão do Sistema do IAS – Circuito Campeão 
Fonte: Apresentação do IAS na capacitação de professores em 2009. 
 

Aos coordenadores municipais, diretor de escola, coordenador da escola e professores 

cabem as tarefas de garantir o cumprimento dos indicadores e metas relativos à gestão do 

ensino, gestão da aprendizagem e da rotina escolar. 

O Circuito Campeão se apresenta como um programa de gestão da aprendizagem, na 

primeira fase do Ensino Fundamental, nas redes regulares de ensino. Dessa forma, segundo o 

site, evita o crescimento de um contingente de alunos analfabetos, expostos à reprovação e à 

distorção idade/série.  Ainda no Caderno de SCC (2008, p.7), afirma-se que o programa foi 

desenvolvido para apoiar o professor nessa caminhada de forma a torná-lo um gestor bem 

sucedido do processo educacional das crianças sob sua responsabilidade. O apoio acontece, 

no começo do ano letivo, com a capacitação inicial e se estende a todo o seu período por meio 

da análise dos registros mensais das habilidades previstas no documento Matrizes de 

Habilidades. No Caderno consta que: 

 
As informações quantitativas e qualitativas, oriundas da observação diária que o 
professor faz do aluno, funcionam como termômetros da qualidade da aprendizagem 
e garantem a escola pela intervenção mais adequada a cada dificuldade que venha a 
ser encontrada. (SCC, 2008, p.7). 

 

Nele ainda se afirma que, ao promover o trabalho pedagógico articulado com 

indicadores e metas, planejamentos e avaliações, gerenciados de forma eficaz e eficiente, 

objetiva-se também o crescimento pessoal e profissional de cada um dos membros das 

equipes, tanto da escola quanto da Secretaria de Educação.  Conforme já observamos, como 
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os programas do IAS são de gerenciamento da aprendizagem, os indicadores apresentados se 

confundem ora como pedagógicos, ora como gerenciais.  

Dessa forma, torna-se praticamente inviável aos profissionais das equipes pedagógicas 

articularem projetos próprios para suas redes e escolas, tendo em vista a busca constante para 

alcançar as metas e os resultados, o que, na nossa análise, inviabiliza o processo de construção 

autônoma de um projeto de educação voltado para a transformação social e a emancipação 

humana. 

 

 

4.2 CONCEPÇÕES DO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO PARA A GESTÃO 

PEDAGÓGICA DA ESCOLA E SALA DE AULA  

 

 

A escola, como campo privilegiado de intervenções política e ideológica, traz na sua 

essência pedagógica a possibilidade de construção de novas práticas que priorizem a via 

democrática na escola e na sociedade. O processo de gestão democrática constrói-se na 

correlação das forças políticas colocando o bem comum em primeiro plano.  Pressupõe-se, 

assim, autonomia para que cada escola possa construir seu projeto político-pedagógico e 

estabelecer seu próprio sistema de avaliação. 

Nesse sentido, a escola torna-se democrática e sua essência pedagógica, traduzida por 

seu caráter público pelas novas relações sociais que estabelece pela democratização das 

decisões e formação da cidadania. A gestão da escola deve estar pautada no seu projeto 

político-pedagógico, pois esse implica na participação da comunidade escolar na definição de 

suas políticas e seus projetos educacionais. A escola não é democrática só por sua prática 

administrativa. Ela torna-se democrática por toda a sua ação pedagógica essencialmente 

educativa.  

Entendemos que, para que o processo educativo se efetive, são necessários uma teoria 

e um conjunto de objetivos e meios formativos, encaminhados à formação humana. As 

atividades educativas ocorrem em condições históricas e sociais determinadas que 

estabelecem limites às possibilidades objetivas da humanização (LIBÂNEO, 2002, p.142). As 

finalidades e meios da educação subordinam-se à estrutura e dinâmica das relações entre 

classes e grupos sociais, e a prática assume os interesses de determinados grupos. O 

pedagógico, nesse sentido, é a intenção, a sistematização à orientação da prática de modo 

consciente para exercer finalidades sociais e políticas cunhadas a partir de interesses 
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concretos no seio da práxis social. Para Libâneo (2002), o que define um conceito, uma ação, 

uma prática como pedagógica é a direção de sentido que se dá às práticas educativas. “É o 

caráter pedagógico que faz distinguir os processos educativos que se manifestam em situações 

sociais concretas, uma vez que é a análise pedagógica que explicita a orientação, a direção da 

atividade educativa numa visão emancipadora dos sujeitos”(IDEM, p. 143).  

O pedagógico no contexto das lutas sociais inclui uma diretriz teórica bem como os 

meios de processar a prática social. Sob esse aspecto, concordamos com José Clóvis de 

Azevedo50 (2000, p.94) quando diz que “a democratização da escola, embora destaque a 

dimensão política, expressa no aprendizado das práticas democráticas o seu sentido 

pedagógico.”. Portanto, concepções de currículo, conhecimento, avaliação não são neutras, 

pois estão articuladas a um determinado projeto de sociedade e aos diferentes projetos em 

disputa na sociedade. Colaborando, Paro ainda afirma que 

 
Se se pretende, com a educação escolar, concorrer para a emancipação do indivíduo 
enquanto cidadão partícipe de uma sociedade democrática e, ao mesmo tempo, dar-
lhe meios, não apenas para sobreviver, mas para viver bem e melhor no usufruto de 
bens culturais que hoje são privilégio de poucos, então a gestão escolar deve fazer-se 
de modo a estar em plena coerência com esses objetivos. (PARO, 1997, p.5). 

 

O IAS tem apresentado que seus programas podem ser desenvolvidos 

independentemente da concepção de educação e método de trabalho, ou seja, os programas 

podem ser utilizados para escolas de todo o Brasil, pois trabalham com o foco do 

gerenciamento. Nesse sentido, procuraremos apresentar quais as concepções utilizadas pelo 

Programa Circuito Campeão para a alfabetização de alunos com seis anos no estado do Rio 

Grande do Sul, em um município do Vale do Paranhana, com que conceitos trabalham, 

buscando evidenciar, dessa forma, a gestão pedagógica desse programa e do IAS. 

Para juntar esse quebra-cabeça, iniciamos por tratar de alguns conceitos mais gerais 

para entender a filosofia do programa e suas concepções que não são neutras. Existem 

concepções em disputa, e, nesse sentido, o IAS se articula com o setor público e privado com 

o objetivo de imprimir “sua” lógica educacional na educação brasileira. 

A concepção pedagógica de um sistema e de uma escola está diretamente relacionada 

com o projeto político-pedagógico de ambos. A partir do momento em que um programa não 

estatal, mas financiado com dinheiro público, passa a fazer parte da rotina das escolas e das 

salas de aula com um rígido controle de cima para baixo, o sistema e a escola passam a 

incorporar as ações do programa, apresentando ou não resistências, dependendo da forma 
                                                 
50 Enquanto Secretário Municipal de Porto Alegre no período 1997-2000.Ver livro Escola Cidadã (2000). 
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como é implantado. Tendo em vista essas ideias, passamos a trabalhar com os conceitos que 

adentram nos sistemas públicos através das secretarias de educação, principalmente nas 

escolas. 

Iniciaremos abordando o projeto político-pedagógico da escola que, para o Programa 

Circuito Campeão, é apenas projeto pedagógico, ou seja, o político está desvinculado do 

projeto, porque não está articulado ao compromisso com os interesses reais e coletivos da 

população, como afirma Veiga (1996). Se o político está relacionado com o compromisso na 

formação do cidadão, para um determinado tipo de sociedade, embora o IAS tenha 

explicitamente esse objetivo, como já demonstramos através das relações estabelecidas pelo 

instituto e sua presidente, nos documentos analisados, a questão do político  inexiste.  

A educação e a escola não são consideradas neutras, estando necessariamente 

articuladas a uma concepção particular de mundo e de sociedade. Não se trata, portanto, de 

associar ou não a educação escolar com a política: essa já está implícita na ação da escola, 

que, “longe de ser universal, numa sociedade de classes, atende aos interesses dos grupos 

dominantes que, por meio dela, incutem a concepção de mundo e de homem que lhes é mais 

favorável.” (PARO, 2002, p.13).  

Concordando com o autor, defendemos a necessária ligação entre política  e educação 

escolar, ou seja, uma visão da política que se identifica com luta entre grupos portadores de 

interesses divergentes na sociedade, pois não se trata de uma “atividade que deva estar presa 

aos limites do Estado, do partido político ou do poder legislativo, nem se constitui em algo 

menos digno que não possa estar associado com a prática pedagógica escolar”. (IDEM). Pelo 

contrário, para Paro (2002), trata-se de usar a própria educação como instrumento de ação 

política, porque isso contribui para tirar a educação da posição acrítica de uma neutralidade 

política que, de fato, não é positiva para os fins da democracia na escola. O autor sobre a 

questão política na educação diz que: 

 
Todavia, essa forma de encarar o contributo político da educação não esgota suas 
potencialidades a esse respeito, visto que deixa na sombra o caráter intrinsecamente 
político — e mais: intrinsecamente democrático — da ação educativa. Mas isso só 
pode ser percebido à luz de um conceito também histórico de educação [...] Mas, 
fazer-se homem (histórico) é fazer-se um ser político. É político, pois o homem só 
pode viver politicamente, ou seja, sua existência, como vimos, supõe sempre o 
plural, a dependência dos demais. Ele só vive se conviver com outros, e isso 
caracteriza o exercício da política no sentido amplo já mencionado. Como esse 
fazer-se homem depende necessariamente da educação — é um fazer-se, educando-
se — fica patente o caráter intrinsecamente político da ação educativa. (PARO, 
2002, p.16). 

 



123 

 

Podemos considerar a educação como intrinsecamente política numa dupla dimensão: 

por um lado, é por meio da educação, entendida como atualização histórico- cultural, que o 

homem se constrói em sua historicidade (historicidade esta que traz inclusa a dimensão 

política); por outro lado, a educação, fundada na aceitação do outro como legítimo sujeito, 

apresenta-se como a realização da convivência pacífica e cooperativa que nega a dominação e 

labora em favor da democracia. 

Em se tratando de relações sociais, não é possível alcançar fins promotores da 

democracia e da afirmação de sujeitos históricos a partir da utilização de meios que não sejam 

democráticos (PARO, 2002). No caso da escola, “se estamos preocupados com fins 

educativos, ou seja, de constituição de sujeitos históricos, a forma de atingi-los deve ser, 

necessariamente, adequada com esses fins, o que exige uma gestão escolar democrática.” 

(idem, p.17).  

Tendo em vista que a gestão democrática como um princípio consagrado pela 

Constituição vigente abrange as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, sua 

dimensão pedagógica reside na possibilidade de efetivação da intencionalidade da escola, que 

é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Depreende-se daí a importância da participação e, conforme Veiga (2004), a 

possibilidade da construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa autonomia da 

escola e da capacidade que tem de delinear sua própria identidade na construção do projeto 

político-pedagógico. “O projeto político pedagógico não visa apenas a um rearranjo formal da 

escola, mas a uma qualidade em todo processo vivido.” (VEIGA, 2004, p.14). 

Veiga (2004) trata sobre o resgate da escola  como espaço público, lugar de debate e 

diálogo, com base na reflexão do coletivo, sendo fundamental compreender que o projeto 

político-pedagógico dará indicações necessárias à organização do trabalho pedagógico, que 

precisamente deve incitar uma nova organização para a escola, representando uma ousadia 

para os educadores, pais, alunos e funcionários. “A escola é concebida como espaço social 

marcado pela manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou 

acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho pedagógico.” (VEIGA, 2004, 

p.22). 

O projeto é a própria organização do trabalho pedagógico da escola, partindo dos 

princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério, 

gerando uma nova organização que reduza os efeitos da divisão de trabalho, de sua 

fragmentação e do controle hierárquico. 
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Ao nos referirmos ao projeto político-pedagógico fica claro que construí-lo, executá-
lo e avaliá-lo é tarefa da escola; tarefa que não se limita ao âmbito das relações 
interpessoais, mas que se torna ‘realisticamente situada nas estruturas e funções 
específicas da escola, nos recursos e limites que singularizam, envolvendo ações 
continuadas em prazos distintos’. (MARQUES, 1990, p. 22) 

 
O projeto político-pedagógico exige uma reflexão acerca da concepção de educação e 

sua relação com a sociedade e a escola, o que não deixa de lado uma reflexão sobre o homem 

a ser formado e as questões vinculadas à cidadania, ao trabalho e à consciência crítica. Com 

base nas reflexões anunciadas, cabe à escola explicitar os fundamentos teórico-

metodológicos, os objetivos, os conteúdos, a metodologia da aprendizagem, o tipo de 

organização e as formas de execução e avaliação da escola.  

Como um dos mecanismos de efetivação da gestão democrática, o projeto político-

pedagógico deve ser trabalhado no incentivo da consciência coletiva não somente quanto à 

responsabilização dos fazeres   instrumentais da comunidade dentro e fora da escola, mas e 

também na promoção de um clima de  participação frente ao processo político no qual a 

escola e cada um dos participantes estão envolvidos. 

O IAS apresenta que o Programa Circuito Campeão pode ser desenvolvido 

independente da concepção de educação e da proposta pedagógica do sistema ou da escola. O 

programa pode ser utilizado em todo o Brasil, independentemente da região, município ou 

estado, se vai atender aldeia indígena ou imigrantes da região sul do Brasil, se vai atender o 

sertão nordestino ou a floresta amazônica, descaracterizando, dessa forma, os sujeitos: 

professores e alunos que estão na escola pública. 

Tendo em vista essas questões, investigamos em documentos, notícias e sites alguns 

vestígios que abordassem as teorias que fundamentam a proposta do IAS ou mais 

especificamente do Programa Circuito Campeão. Encontramos algumas informações na 

dissertação de mestrado de Eduardo Malini, que investigou o Plano de Desenvolvimento da 

Educação. Em entrevista a Malini (2009), a secretária executiva do IAS, Margareth 

Goldenberg,  cita a visão autônoma que o IAS adota em relação a essa questão: 
 

Não dever satisfação a sindicato nenhum, a academia nenhuma, a universidade 
nenhuma é muito bom. Então nós estamos sempre abertos a diálogos e negociações, 
mas a única forma que a gente discute é mostrando resultados. A gente não entra 
nessas discussões filosóficas e acadêmicas. A gente não tem tempo para isso [...] 
Então quando a discussão fica muito filosófica e processual, indicando autores, ‘Ah! 
Que Piaget achava isso, que Vygotsky achava aquilo... ’ nós saímos fora. Primeiro 
porque nós não temos uma linha declarada, não temos uma linha metodológica 
porque seria ruim. Como é que eu trabalho no Brasil seguindo uma linha 
metodológica... Construtivista? Não daria. Nós não temos isso claramente. 
(MALINI, 2009, p.123) 
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A fala de Goldenberg nos remete a pensar que a concepção que o IAS adota é de uma 

educação neutra, científica e que os métodos são técnicas que devem garantir apenas 

resultados. “Encontra-se aqui, portanto um viés educacional que busca desarticular política e 

educação para em consequência desarticular uma consciência política nela, sobre ela e a partir 

dela. Essa concepção invariavelmente procura ver a escola de forma linear e não 

contraditória.” (EVANGELISTA, 1990, p.34). No sentido de pensar esse caráter contraditório 

da escola, recorremos a Cury quando afirma que 

 
os agentes pedagógicos representam os divulgadores mais imediatos da concepção 
de mundo que busca o consentimento ativo e coletivo das classes sociais. Em função 
do projeto hegemônico existente. Ao atuarem nesse nível, tornam-se mediadores. 
Para as consciências, das realidades sociais que defendem e divulgam. (CURY, 
1985, p.113). 

 

Essa forma de compreender a escola elucida, de modo mais objetivo, seu caráter 

contraditório, demonstrando que se, de um lado, no seu interior é veiculado um conteúdo que 

busca o consentimento dos educandos para um projeto dominante, de outro lado é possível 

difundir um conhecimento que dê conta de compreender esse projeto, articulando, ao mesmo 

tempo, um projeto próprio dos dominados (EVANGELISTA, 1990). Concordamos com a 

autora quando afirma que os agentes pedagógicos agem no âmbito da hegemonia, divulgando 

e consolidando principalmente a concepção de mundo própria da burguesia; não se pode 

afirmar, entretanto, que esse processo conte com sua atuação consciente. Por outro lado, “a 

percepção destes movimentos no interior da escola (reprodução das relações sociais vigentes e 

articulação de uma concepção contrária a essa reprodução) nos instiga a pensar que a escola 

não possui superpoderes, nem é impotente diante da realidade”(IDEM,1990,p.35). 

Embora o IAS não apresente explicitamente uma concepção pedagógica, para Miskalo 

(2009), é preciso que todos os envolvidos compartilhem os mesmos ideais, tenham a mesma 

compreensão, entendam as ações estratégicas e, por fim, sejam competentes para 

desempenhar a sua função. O centro desse processo sempre é o aluno, e a gestão deve pautar-

se por alinhamentos espirituais ou essenciais, conceituais, estratégicos e operacionais.  

Para ela, a responsabilidade pelo sucesso do aluno está nas mãos das equipes da 

unidade escolar e da Secretaria de Educação, que devem manter-se permanentemente 

articuladas. Machado (1994), fazendo uma análise dos modelos gerenciais cartesianos, afirma 

que todos devem atuar conscientemente e assumir as responsabilidades pelos resultados do 

Miskalo (2009) apresenta a figura a seguir que representa, segundo ela, o alinhamento 

para o sucesso no programa: 
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Figura 6 – Alinhamento para o sucesso no Programa Circuito Campeão 
Fonte: Material da Capacitação do Programa Circuito Campeão, 2009. 
 

 

 

A figura representa que o alinhamento da gestão educacional é norteada por três eixos: 

• pedagógico, ou seja, a sistematização dos atos de aprender e ensinar.  

• político, que envolve o “desejo” do governador ou do prefeito; 

• gerencial, que envolve o acompanhamento sistemático do processo e dos 

resultados; 

 

Para os autores que defendem esse modelo de gestão, a suposta participação de todos é 

necessária para que a metodologia gerencial funcione bem. O estabelecimento do ideal 

comum e do alinhamento é a própria filosofia do programa, pois passa a ser traduzido em 

planos acessíveis, capazes de serem desdobrados em ações para o dia a dia. A insistência no 

esforço do alinhamento é fazer com que as pessoas sejam despertadas e conscientizadas para 

o foco do trabalho. Machado (1994, p.46) complementa que, havendo motivação, elas sentirão 

vontade de aderir e aprender a atuar ofensivamente para essa missão. Para o IAS, o controle 

constitui-se o verdadeiro fio condutor desse sistema, pois assim se assegurará a implantação 

do programa desde a “alta gerência” (governador, prefeito) até a sala de aula,  no caso, 

professores e alunos, cada qual com suas metas a cumprir. 

 

 

 
espiritual 

estratégico 

operacional 

conceitual 

    Ter a mesma crença 

   Ter a mesma compreensão 

Entender as ações 

  Desempenhar a função 
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Defensor da gestão gerencial, materializada pela gestão da qualidade total nos anos 90, 

Antonio Carlos R. Xavier51 (1996, p.13) sustenta o comprometimento da liderança. Nesse 

caso, o prefeito, o governador ou mesmo o secretário de educação é condição sine qua non 

para o sucesso de um programa, pois a gestão da qualidade começa pelos escalões mais altos 

da organização. Esse processo pode ser considerado top-down por se realizar de cima para 

baixo, sendo o prefeito e governador como um dos sujeitos principais. Há uma identificação 

com o nível hierárquico e a liderança, pois essa é a forma de garantir o desenvolvimento do 

programa, principalmente através do controle dos sujeitos. 

O IAS trabalha com o conceito de sucesso quando acompanha os indicadores 

relacionados ao trabalho do professor e do aluno. Nesse caso, o sucesso ocorre quando os 

alunos demonstram, através dos indicadores propostos, que houve avanço em relação à 

aprendizagem e quando o professor  desenvolveu o que estava proposto nos próprios manuais, 

ou seja, planejou as aulas conforme o estabelecido no fluxo, participou das reuniões com o 

coordenador e coletou a frequência do aluno. Para Miskalo (2009), o foco é no aluno, e seu 

sucesso é proporcionalmente ligado ao compromisso de todos os cidadãos. Aproximamo-nos, 

dessa forma, novamente de Xavier quando apresenta que o foco deve estar centrado nos 

clientes, especialmente no aluno (XAVIER, 1996, p.12). 

Mas se são alunos dos anos iniciais, em processo de alfabetização, como preconiza a 

legislação, é possível tratá-los como clientes, principalmente na escola pública cujo principal 

objetivo é formar cidadãos?  

Cabe destacar, a partir do exposto, o conceito de alfabetização no Programa Circuito 

Campeão. No material do programa, encontramos que a alfabetização passou por diversos 

conceitos em diferentes épocas, mas, em 2001, o Instituto Paulo Montenegro, do IBOPE, 

criou o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, INAF52, e definiu três níveis de 

alfabetismo que são utilizados nos programas do IAS: 

 
O nível 1 de alfabetismo corresponde à capacidade de localizar informações 
explícitas em textos muito curtos, cuja configuração auxilia o reconhecimento do 
conteúdo solicitado. 
O nível 2 de alfabetismo corresponde à capacidade de localizar informações em 
textos de extensão curta e média, mesmo que a informação não apareça na mesma 
forma literal em que é mencionada na pergunta. 

                                                 
51 Foi diretor de políticas públicas do IPEA na gestão de FHC. 
52 O Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) revela os níveis de alfabetismo funcional da população brasileira 

adulta. Seu principal objetivo é oferecer informações qualificadas sobre as habilidades e práticas de leitura, 
escrita e matemática dos brasileiros entre 15 e 64 anos de idade, de modo a fomentar o debate público, 
estimular iniciativas da sociedade civil, subsidiar a formulação de políticas públicas nas áreas de educação e 
cultura, além de colaborar para o monitoramento do desempenho das mesmas. 
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O nível 3 de alfabetismo corresponde à capacidade de ler textos mais longos,  
orientar-se com subtítulos, localizar mais de uma informação, relacionar partes do 
texto, comparar dois textos, realizar inferências e sínteses. (CAPACITAÇÃO 
INICIAL CC , 2009). 

 

Um dos aspectos fundamentais na utilização do conceito de alfabetização é que o IAS 

não recorre aos pesquisadores da área educacional como referência para seus programas. Ele 

busca no IBOPE, um instituto de pesquisa, ligado a pesquisas de mercado, subsídios para 

definir o que considera alfabetização, como proficiência,  referindo-se a um processo 

mecânico, descolado do sujeito que está em processo de aquisição do código escrito e 

compreensão do mundo escrito. 

Por aluno alfabetizado, o IAS entende que ele inicia seu processo de alfabetização 

quando relaciona as letras aos sons da fala e quando relaciona grafemas aos fonemas. No 

processo de construção da escala de proficiência, foi delimitado o menor nível em 

alfabetização, ou seja, o nível mínimo de habilidades a serem desenvolvidas no processo. Para 

alunos com seis anos de idade, o IAS trata como alfabetizados aqueles que compreendem que 

as letras representam os sons da fala, correspondem palavras a desenhos e escrevem palavras 

com possibilidade de leitura. 

O aluno de turmas ou anos iniciais do Ensino Fundamental, nessas condições, atingiu 

o estágio mínimo de conhecimento, mas, por outro lado, ultrapassou a barreira do 

analfabetismo e pode avançar na direção de uma leitura competente. Apesar de ser capaz de 

associar fonema-grafema, ainda desconhece as convenções da escrita e escreve certas palavras 

com incorreções ortográficas. No avanço de seu fluxo escolar, em séries subsequentes, 

complementará esse processo com o conhecimento de regras e das irregularidades da língua 

escrita. O IAS ainda recomenda que:  

 
Diante de tão grandes desafios para a alfabetização dos alunos cada minuto dentro 
dos 200 dias letivos/800 horas de aula tem valor imprescindível, e o 
desenvolvimento da aula necessita refletir a devida atenção dada nos momentos de 
planejamento e avaliação. (CAPACITAÇÃO INICIAL CC, Alfabetização, 2009). 

 

Essa definição de alfabetização proposta pelo Circuito Campeão  reduz a uma esfera 

mecânica, na qual alfabetizar está vinculado a habilidades de codificação e decodificação. 

Autores como Moll (2002), Freire e Macedo (1990) propõem que se vá além dessa 

compreensão rígida e que se comece a encarar a alfabetização como uma construção 

significativa. Consideramos que a alfabetização e o letramento são conceitos distintos, mas é 

necessário reconhecer que, embora diferentes, alfabetização e letramento (SOARES, 2004, 
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p.97) são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quando 

desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, 

ou seja, em um contexto de letramento e por meio de atividades de letramento; este, por sua 

vez, só pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema de 

escrita.  

A legislação federal já se pronunciou quanto à alfabetização, avaliando-a como um 

processo que ocorre nos três anos iniciais do Ensino Fundamental sem interrupções nem 

rupturas. Dessa forma,  a alfabetização vai além da decodificação do código escrito ela busca 

também a construção de significados, ou seja, a alfabetização entendida como um processo 

social, em que  “o aprendiz precisa tomar conhecimento das funções e fins que a escrita 

assume conforme o contexto social em que está inserida, para assim tornar-se um usuário 

ativo dessa modalidade da língua”(SOARES, 2003; 2007). 

O quadro que apresentamos a seguir mostra o entendimento da gestão do ensino que 

está ligado diretamente ao trabalho do professor em sala de aula. 

 

GESTÃO DO ENSINO 

Planejamento de ações para: 

Assegurar a frequência dos alunos e a realização da lição de casa; 
Provocar avanços na aprendizagem em geral; 
Organizar os espaços, tempos e tarefas; 
Assegurar a média de livros lidos por mês; 
Assegurar a boa gestão de sua classe; 
Atender ao previsto no fluxo das aulas; 
Assegurar 95% de promoção; 
Assegurar 95% de alfabetização de alunos na 1ª série; 
Adotar e cumprir uma rotina diária de aulas; 
Ouvir e aconselhar familiares; 
Melhorar relacionamentos dos alunos entre si e com o professor; 
Melhorar a autoestima dos alunos; 

Fortalecer sua formação pedagógica. 
Quadro 9 – Gestão do Ensino do IAS – Circuito Campeão 
Fonte: Apresentação do IAS  na capacitação de professores em 2009. 
 
 

Para compreender o que o programa apresenta por gestão do ensino, é necessário 

buscar os conceitos que estão, muitas vezes, subjacentes nos documentos apresentados pelo 

Programa Circuito Campeão. Esses conceitos que apresentaremos integram, a nosso ver, o 

currículo, como “organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no tempo e no 
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espaço. Um currículo é a escola desempenhando a função que lhe é própria: o saber escolar”, 

como já apresentamos. (SAVIANI, 1991, p.18).  Entendemos, também, que o currículo não é 

neutro, mas condicionado pelas hierarquias sociais, raciais, de classe ou gênero. É, segundo 

Arroyo (2007, p.19), “a matéria prima com que a escola desenvolve sua concepção de 

currículo”. Nessa perspectiva, para o autor, organizar a escola, os tempos e os conhecimentos, 

o que ensinar e aprender, respeitando a especificidade de cada tempo de formação dos alunos, 

não é uma opção a mais nas formas de organização escolar e curricular. “É uma exigência do 

direito que os educandos têm a ser respeitados em seus tempos mentais, culturais, éticos, 

humanos.” (idem, p.46). Nesses termos, apresentaremos os conceitos que integram o currículo 

através das concepções do Programa Circuito Campeão. 

O planejamento do professor deve assegurar os 200 dias de efetivo trabalho em sala de 

aula com os alunos e ser realizado utilizando a matriz de habilidades e competências com o 

objetivo de assegurar 95% de alfabetização na sua turma e 95% de promoção no caso das 

primeiras séries. Para o Circuito Campeão, os profissionais da educação precisam, também, 

lançar mão de recursos que garantam o sucesso de seus alunos e, logicamente, o seu próprio, 

como o Plano de Ensino ou de Trabalho, a ser desenvolvido paulatinamente durante os 200 

dias/800 horas mínimas que compõem o calendário escolar. 

Para que isso aconteça, o professor deverá ter como foco a aprendizagem da leitura e 

da escrita. Já apresentamos anteriormente que o fluxo das aulas deverá ser planejado 

anteriormente ao ano letivo, ou seja, o professor fará, no início do ano letivo, seu 

planejamento para o decorrer do ano, mesmo sem conhecer seus alunos, e elaborará um 

diagnóstico da sua turma. Destacam-se dois conceitos para o planejamento: Matrizes de 

Habilidades e Fluxo das Aulas. 

As habilidades no Circuito Campeão devem estar distribuídas no Fluxo das Aulas que 

é o plano que o professor faz, trazendo para a sala de aula a visão de educação, os indicadores 

de qualidade e as metas de desenvolvimento construídas a partir das diretrizes definidas para a 

rede de ensino. Esse plano, baseado nas Matrizes de Habilidades, é a ferramenta de trabalho 

do professor, ao qual deve sistematicamente recorrer para avaliar se a execução está 

compatível com o proposto, ou se ajustes serão necessários. 

O Fluxo das Aulas para o desenvolvimento das habilidades no período de 

alfabetização é instrumento complementar ao Plano de Ensino, adequado a toda prática 

pedagógica, visto que favorece a sistematização e organização do trabalho docente. Assim, o 

Fluxo das Aulas da 1ª série do Ensino Fundamental deve ser proposto pela Secretaria de 

Educação, adequado pela equipe escolar e adotado pelos docentes da série, considerados o 
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calendário escolar, a realidade dos alunos e a Proposta Pedagógica da Unidade. Segundo o 

IAS, esse Fluxo deve garantir eficácia e eficiência ao processo de alfabetização e permitir à 

equipe responsável seu acompanhamento. 

A Rotina das aulas é outro aspecto considerado fundamental para o Programa Circuito 

Campeão e deve constar no planejamento do professor. A rotina escolar é uma sequência de 

atividades que visam à organização do tempo que o aluno permanece na escola. Apóia-se na 

reprodução diária de momentos e nos indícios e sinais que remetem às situações do cotidiano. 

Embora não haja referências do IAS sobre a rotina, destacamos que dela fazem parte as 

seguintes etapas que o professor deve seguir: Acolhida, Correção da lição de casa, Formação 

de hábitos de leitura, Desenvolvimento da aula, Revisão do dia e a Lição de casa. Todos os 

dias os professores devem seguir esses passos ao elaborarem suas aulas. 

Integrando a rotina da aula, a Lição de casa é apontada pelo programa como uma 

importante ferramenta de aprendizado, uma vez que é capaz de dar ao educador instrumentos 

para avaliar a evolução de cada aluno ao longo do ano. Para o IAS, os alunos que 

normalmente realizam a lição de casa têm maiores chances de alcançarem melhores 

resultados, segundo pesquisas realizadas pela Fundação Carlos Chagas nas avaliações 

externas realizadas junto aos Programas do Instituto Ayrton Senna. Essa constatação fez com 

que a realização da lição de casa fosse um dos indicadores acompanhados pelo Programa 

Circuito Campeão. 

Para o Circuito Campeão, todo professor deve conhecer que a lição de casa tem vários 

objetivos: ensinar a criança a trabalhar sozinha, criar um vínculo agradável com os estudos, 

dar-lhe autonomia para buscar o conhecimento por conta própria, resolver questões 

específicas ligadas aos conteúdos de cada etapa escolar ou antecipar algo que ainda será 

trabalhado em sala de aula. O dever de casa é também um termômetro da relação que o 

estudante tem com a turma, com o professor e com o conhecimento. O material também 

apresenta como o professor deve propor uma boa lição de casa. 

Outro item a ser destacado no programa é o recebimento dos alunos que se justifica 

pela frequência às aulas, que, segundo o Circuito Campeão, é fundamental para assegurar o 

sucesso escolar, já que a aprendizagem ocorre na relação estabelecida entre o conhecimento, o 

professor e os colegas de turma. 

A assiduidade do aluno é um dos indicadores acompanhados pelo programa. Por isso, 

cabe aos profissionais do ensino, além do gerenciamento da situação de cada aluno, despertar 

no educando a vontade e a alegria pelo comparecimento às aulas. 
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O recebimento dos alunos pelo professor é a primeira parte de uma rotina da aula. 

Esse é o momento em que se deve transmitir ao aluno a convicção de que sua presença é 

importante, é notada e é fundamental para a sua própria aprendizagem e para a dos demais. A 

ausência dos alunos deve ser registrada de forma que eles percebam cada ausência e 

lamentem por isso, afinal, a aprendizagem se dá na relação entre as pessoas. O programa 

ainda propõe que as ações devem ser desenvolvidas para buscar os ausentes e garantir suas 

presenças.  

A sistemática de planejamento do professor está delineada pelas ações que o 

Circuito Campeão estabelece, ou seja, o docente vai planejar conforme o que já está definido 

e estabelecido nas matrizes de habilidades.  Se o planejamento pressupõe antecipar ações para 

determinados fins e objetivos, no programa, o planejamento do professor praticamente está 

pronto, restando-lhe organizar as atividades conforme as matrizes dadas. Na figura a seguir, 

apresentamos o esquema desenvolvido pelo Programa Circuito Campeão para organização do 

planejamento pelo professor. 

 
Figura 7 – Planejamento no Programa Circuito Campeão 
Fonte: Capacitação do Programa Circuito Campeão, 2009. 
 
 

Conforme apresentado na figura anterior, o objetivo do planejamento é chegar às 

metas estabelecidas pelo programa. O professor atinge as metas cumprindo as matrizes de 

habilidades, organizando os fluxos das aulas, acompanhando a leitura e a escrita dos alunos, 

através dos resultados das avaliações e dos indicadores do programa. 
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Com base no “pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios da 

racionalidade, eficiência e produtividade” (SAVIANI, 2010, p.381)., a aproximação do 

planejamento do Programa Circuito Campeão tem como proposta torná-lo objetivo e 

operacional É impressionante a aproximação do processo de planejamento desse programa 

com a pedagogia tecnicista, haja vista que a operacionalização dos objetivos e a mecanização 

do processo de planejamento está contemplada na proposta através da padronização de 

esquemas de planejamento previamente formulados aos quais se devem ajustar as disciplinas 

e práticas pedagógicas. Lembra-nos Saviani (2010, p.382) que, nessa pedagogia, “o elemento 

principal passa a ser a organização racional dos meios, sendo professor e aluno posição 

secundária, relegados a condição de meros executores do processo de planejamento”. 

Ainda para o IAS, a gestão pedagógica de  um programa implica na organização de 

processos assentados no diagnóstico, no planejamento, na execução e na avaliação, com um 

novo diagnóstico, através do qual se evidencia a necessidade de promover mudanças na rota 

ou na forma de trabalho que, por sua vez, requer o replanejamento de ações. “É um verdadeiro 

ciclo positivo, ou virtuoso, que se impõe e que requer o integral posicionamento do gestor 

com todos os seus saberes e suas habilidades.” (MISKALO, 2009). 

Apresentamos a seguir a fígura que melhor sintetiza essa afirmação e sua proximidade 

com a ferramenta do PDCA, utilizado para o gerenciamento da qualidade(GQT). 

 

  
 

Figura 8 – Circulo Virtuoso do IAS 
Fonte:Capacitação Inicial,2009 
 

Círculo virtuoso  - IAS 
 
Plan(azul) – diagnóstico 
Do (vermelho) –planejamento e execução 
Check (verde)– comparação dos 
resultados com as metas 
Act(amarelo) - avaliação 
 

 



134 

 

  

Figura 9 – Ciclo de gerenciamento - PDCA 
Fonte: www.exige.com.br    
 

 

 

 

 

 

Esse círculo virtuoso toma emprestado da gestão gerencial (QT) a ferramenta que deve 

ser utilizada na escola. Para o IAS, ele deve ser percorrido quantas vezes for necessário para 

detectar os problemas levantados no diagnóstico. Com base nesse círculo, elaboram-se os 

planos de ensino, que são norteadores do plano de metas instituídas pelo IAS. As metas são 

avaliadas e, se não forem atingidas, novo planejamento é feito, tendo em vista o cumprimento 

dessas metas. Dessa forma, o produto é o resultado de como foi executado o processo. 

Sobre o planejamento do trabalho escolar do Programa Circuito Campeão, 

encontramos também outra abordagem, que parte do pressuposto de que os conteúdos 

escolares constituem-se em ferramentas para propiciar o desenvolvimento de 

competências/habilidades em crianças e jovens. Isso implica uma organização específica, da 

prática pedagógica do professor, da sala de aula, da formação de grupos de alunos e dos 

materiais utilizados. (Material da capacitação inicial, 2009). Cabe ao educador dar 

continuidade ao planejamento, através da compreensão dos processos de aprendizagens dos 

alunos, a fim de planejar a prática pedagógica cotidiana. Desse modo, ele estará possibilitando 

aos alunos tornarem-se autônomos e responsáveis pela aquisição do conhecimento, além de 

cultivarem os hábitos do autoconhecimento, do pensar criticamente e do aprender a aprender 

(DELORS, 1998). 

PDCA 
- Planejamento (P): é o estabelecimento do plano. 
As metas podem decorrer do plano ou vice-
versa/estabelecer a maneira para se atingirem as 
metas propostas. 

- Execução (D): é a execução das tarefas 
exatamente como previstas no plano e coleta de 
dados para verificação do processo. Nesta etapa, é 
essencial a educação e treinamento no trabalho 
decorrente do plano e a coleta de dados resultante 
da execução. 

- Verificação (C): a partir dos dados coletados na 
execução, compara-se o resultado alcançado com a 
meta planejada. 

- Ação corretiva (A): esta é a etapa em que o 
responsável pelo processo, tendo detectado desvios, 
atuará no sentido de fazer correções definitivas de 
tal modo que o problema nunca mais volte a 
ocorrer. Esta atuação é metódica. (BARBOSA, 
1994  FALCONI  1992)  
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No programa em questão, a opção pelo trabalho com matriz de competências e 

habilidades ocorre tanto no processo coletivo do planejamento quanto no individual do 

professor, implicando em:  

 
• ensino voltado para o desenvolvimento de habilidades e não centrado na 

transmissão de conteúdos conceituais; 
• ênfase  no processo cognitivo do aluno (como se aprende) e em diferentes 

estilos de aprendizagens; 
• conteúdos conceituais abordados a partir de situações-problema; 
• atividades dirigidas à observação, ao questionamento da realidade e à integração 

de saberes; 
• atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração dos 

alunos e para a troca de saberes; 
• exercícios de metacognição; 
• reflexão da prática docente; 
• avaliação da aprendizagem adequada ao aprender a aprender. (Capacitação do 

Circuito Campeão, 2009, p.1). 
 

Essa contradição apresentada em relação ao planejamento é alvo de nossa análise. 

Verificamos que o processo de planejamento apresenta duas abordagens: uma totalmente 

tecnicista e gerencial e outra, conforme Duarte (2001), voltada às pedagogias do aprender a 

aprender, termo apropriado pelas reformas educacionais atuais. 

Para Duarte,  

 
[...] tal movimento ganha força justamente no interior do aguçamento do processo de 
mundialização do capital e de difusão, na América Latina, do modelo econômico, 
político e ideológico neoliberal[...]. É nesse quadro de luta intensa do capitalismo, 
por sua perpetuação, que o lema aprender a aprender é apresentando como a palavra 
de ordem que caracterizaria uma educação democrática. (DUARTE, 2001, p.30-31). 

 

Buscando explicitar o “aprender a aprender” (DUARTE, 2001; SAVIANI, 2010; 

DELORS, 1998)  é que, a partir de meados da década de 1980, diante da profunda recessão 

econômica e do aumento nas pressões competitivas internacionais, decorrentes da nova crise 

estrutural, o capitalismo busca novos mecanismos de recomposição também na educação. 

Assim, o lema “aprender a aprender” desempenha um importante papel na adequação do 

discurso pedagógico contemporâneo às necessidades do processo de mundialização do capital, 

pela vinculação ao discurso político-econômico neoliberal. É no interior das chamadas teorias 

construtivistas que se desloca a questão do ensino para a aprendizagem tão referenciadas pelo 

Relatório Delors (1998), base da fundamentação teórica do IAS. 

A construção de competências cognitivas, comportamentais e sociais supõe modelos e 

procedimentos pedagógicos articulados a partir de situações práticas, tanto por requererem a 
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presença de um sujeito ativo cognitivamente, quanto pelo fato de ser, através dessas situações, 

que as performances individuais são construídas e ganham visibilidade.  Schiroma e Campos 

(1999) citam o exemplo da "pedagogia por projetos" ou "método de resolução de problemas" 

inspirado nas concepções deweyanas de educação, que estão sendo reeditadas nas propostas 

educativas atuais.  

Já o modelo de planejamento do Programa Circuito Campeão assinala as competências 

finais a serem adquiridas pelos alunos, deixando margem de flexibilidade para que o professor 

e a escola definam os conteúdos. Ou seja, o conteúdo a ser ministrado pode ficar a critério das 

escolas, contanto que as competências finais sejam atingidas pelos alunos. Portanto, temos um 

discurso de autonomia, mas, na prática, o controle é intensificado. 

Também a abordagem centrada no indivíduo pode ser observada nos últimos anos, não 

só nas teorias da aprendizagem, mas no conceito de empregabilidade. Essa abordagem citada 

por Schiroma e Campos: 

 
Diz respeito à aquisição de atributos individuais que podem garantir a inclusão ou 
não dos sujeitos nos mercados de trabalho. Tal estratégia – em que os indivíduos são 
tidos como proprietários de suas capacidades – foi denominado por Popkewitz 
(1997, p.153) de ‘individualismo possessivo’. Uma contradição básica, levantada 
por Popkewitz, ao individualismo possessivo, é que se exalta tanto o individualismo 
e as potencialidades inatas e exclusivas de cada um ao mesmo tempo em que se 
adota uma postura prescritiva afirmando quais são ‘as coisas que uma pessoa deve 
saber ou ser’. A individualidade como a empregabilidade acabam sendo definidas 
por especialistas ‘que determinam características e habilidades específicas como 
qualidades coletivas e universais’. (SCHIROMA; CAMPOS, 1999, p.478). 

 

A centralidade na subjetividade dos indivíduos, expressa na ideia de valorização dos 

talentos, potencialidades ou capacidades individuais, repõe os princípios meritocráticos como 

princípios reguladores da equidade social. Assiste-se atualmente ao renascimento de teorias 

psicológicas que retomam aspectos como potencialidades, capacidades e talentos, 

compreendidos como elementos diferenciadores nos itinerários de cada indivíduo 

(SCHIROMA; CAMPOS, 1999). 

A avaliação como integrante do currículo escolar, mais do que um  instrumento, é  um 

processo permanente do trabalho docente, tendo como propósito observar se o aluno aprendeu 

ou não, podendo, assim, refletir sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do aluno 

quanto do professor, gerando mudanças  significativas na prática escolar. Porém, a concepção 

de avaliação que predomina é de manutenção da avaliação como forma de classificação por 

meio de provas e notas, a avaliação de produto, mesmo que, muitas vezes, o ônus pelo 

fracasso seja debitado exclusivamente ao aluno (HOFFMAN, 2009).  
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A avaliação do aluno no Circuito Campeão se aproxima muito com o exposto 

anteriormente, pois parte do diagnóstico, a partir das Matrizes de Habilidades, visando 

orientar a tomada de decisão das equipes, a partir dos resultados. Quanto aos objetivos 

específicos das avaliações, apresenta, conforme Capacitação dos Professores (2009): 

restabelecer o compromisso com o sucesso de todos os alunos; diagnosticar entraves na 

aprendizagem; estimular um processo reflexivo e de autocrítica por todos os profissionais 

envolvidos, a partir dos resultados; direcionar o replanejamento durante o processo; provocar 

a melhoria da gestão do ensino e da aprendizagem dos alunos; ampliar a compreensão dos 

professores acerca das habilidades das matrizes.  

O instrumento utilizado para avaliar é principalmente a prova cujo objetivo é a 

avaliação dos conhecimentos e habilidades dos alunos a partir de uma amostra dos temas 

desenvolvidos em aula – Matriz de Habilidades - e tem como modelo a avaliação do aluno 

que é baseada nos acertos e erros dos itens na prova, conhecida como Teoria de Resposta ao 

Item53. Após, é feito um escore do aluno que corresponde ao número de itens respondidos de 

forma correta pelo aluno, e seu desempenho é determinado pelo número de itens que ele 

respondeu corretamente na prova. O programa sugere, a partir desse escore, que o professor 

faça a recuperação do aluno utilizando atividades distintas sobre a mesma proposta: atividades 

diferentes com propostas  diferentes, dentro da mesma área, e atividades diferentes, com 

propostas diferentes, em mais de uma área.  

A avaliação tem como foco principalmente o resultado. Sobre os resultados, é 

importante frisar que todos os documentos que abordam os programas do instituto destacam 

essa questão. Goldenberg (2007, p.21), em entrevista, afirma que “assim como os processos 

utilizados no segundo setor, as ações educacionais do Instituto foram estruturadas com a 

mesma lógica empresarial, criando estratégias focadas em resultados”. Lembra que, no caso 

dos programas educacionais do Instituto, há planos de ação e metas a serem atingidas, tudo 

com vistas a se conseguirem resultados. 

                                                 
53 A teoria da resposta ao item TRI, metodologia de avaliação usada pelo Ministério da Educação no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), não contabiliza apenas o número total de acertos no teste. De acordo com 
o método, o item é a unidade básica de análise. O desempenho em um teste pode ser explicado pela habilidade 
do avaliado e pelas características das questões (itens). A TRI qualifica o item de acordo com três parâmetros: 
poder de discriminação, que é a capacidade de um item distinguir os estudantes que têm a proficiência 
requisitada daqueles quem não a têm; grau de dificuldade; possibilidade de acerto ao acaso (chute). Essas 
características permitem estimar a habilidade de um candidato avaliado e de garantir que essas habilidades, 
medidas a partir de um conjunto de itens, sejam comparadas com outro conjunto na mesma escala, ainda que 
eles não sejam os mesmos e que haja quantidades diferentes de itens usados para o cálculo. Com a TRI, não é 
possível comparar o número de acertos em uma área do conhecimento com o de outra. Pela teoria, o número 
de questões por nível de dificuldade em cada prova e as demais características dessas questões afetam o 
resultado.  



138 

 

Os resultados aparecem no programa Circuito Campeão traduzidos por metas, 

indicadores e percentuais, tendo em vista que todas as ações devem, necessariamente, ser 

guiadas por indicadores e metas e, consequentemente, por resultados para serem alcançados. 

Já em entrevistas, Viviane Senna sempre afirma que o foco nos resultados é considerado um 

importante referencial. Perguntada se no IAS ela consegue medir os programas, ela responde: 

“Com exatidão. Nós somos uma organização focada não em boas intenções, mas em 

resultados – e resultados mensuráveis.” (SENNA, 2007, p.6).  Viviane diz que se faz isso da 

seguinte forma: 

 
Identificando e mensurando detalhadamente onde estamos (a situação atual do 
problema que se quer mudar) e definindo claramente aonde temos de chegar, o que é 
traduzido em metas e indicadores mensuráveis a serem alcançados. Por exemplo, em 
dada rede pública de educação, você primeiro levanta qual é o status atual de 
performance dos alunos e em seguida estabelece qual deveria ser – traduzindo isso 
em números, em metas mensuráveis a serem alcançadas com seus respectivos 
indicadores de sucesso. (SENNA, 2007, p.6). 

 

A gestão dos resultados é um dos focos principais do programa, pois as três avaliações 

realizadas ao longo do ano, além das avaliações do professor, buscam incessantemente o 

alcance dos resultados estipulados pelo programa. Além disso, a escola presta conta dos 

resultados ao IAS através do SIASI, como já apresentamos. Se considerarmos a gestão 

gerencial, o controle é exercido em “toda a vida do produto ou serviço, e não apenas a 

concepção e produção, mas inclui todas as atividades administrativas e de gestão.”. 

Novamente, a gestão gerencial é exemplificada na versão de Xavier (1991) em que os 

resultados devem ser um assunto que diz respeito a todos os envolvidos: cada um no seu nível 

deve ter objetivos, identificar problemas e adotar medidas preventivas e corretivas. Para ele, 

todos devem estar em um mesmo movimento, desde as autoridades até quem executa o 

programa (conforme PDCA apresentado anteriormente). 

Nessa mesma lógica de programa, Xavier (1991, p.10) insiste que o fazer correto 

desde o primeiro instante constitui a base da excelência, pois o erro deve ser recusado. “O 

respeito às especificações,  exigências, engajamentos feitos devem conduzir ao zero 

defeito”(idem, p.10). Para ele, a medição tem a ver com o desenvolvimento de procedimentos 

de avaliação dos alunos, das políticas educacionais e da gestão escolar com o objetivo de 

identificar problemas e a não qualidade. “Sem medida é impossível identificar problemas” 

(IDEM, p.10). Todos são responsáveis pelos resultados, afirma. 

Goldenberg em entrevista a Malini, falando sobre a proposta do IAS para a educação, 

afirma: 
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A nossa única arma para discussão é o resultado. Alguém pode falar: ‘Ah! Mas isso 
aqui é muito mecanicista, vocês vão transformar as escolas em Mac Donalds, 
fazendo Big Mac’s todos iguais, né?’ Eu não discuto essas coisas. Eu só digo assim: 
vai olhar os resultados. Compara a nossa gestão com a de vocês que estão divagando 
aí nessas questões. Os resultados do nosso trabalho é um tapa de luva de pelica, 
entendeu? Não tem o que discutir (MALINI, 2009, p.123). 

 

Conforme o relato de Goldenberg, a avaliação é usada pelo programa  como sinônimo 

de medir ou testar, em decorrência de uma concepção equivocada do programa de que a 

função da educação é apenas aquisição mecânica de conhecimentos, sendo o aluno medido 

pelo número de informações que consegue memorizar. Essa afirmação também confirma o 

que já expusemos sobre a questão dos resultados. A educação nesse contexto torna-se, 

essencialmente, mecanizada. 

Há de se considerar ainda que o conceito de avaliação educacional foi cunhado nos 

anos 1940, por Ralph Tyler (VIANA, 2000), e provocou considerável impacto nos meios 

educacionais. O autor estabeleceu um enfoque comparativo entre os resultados obtidos na 

avaliação e os objetivos educacionais a serem atingidos nos programas curriculares das 

instituições de ensino da época. A partir daí, a avaliação passa a ser utilizada como uma 

atividade apenas prática. 

No caso do IAS, em pesquisa realizada por Pogoda, Pires e Moreti (2003), o objetivo 

claro do processo de avaliação envolve processo, produto e impacto cuja importância é 

qualificar e credibilizar as práticas, para que possam ser assimiladas por outras organizações. 

É a avaliação utilizada pelas empresas ligadas ao mercado, em que o resultado final, o 

produto, torna-se mais importante que o processo, diferentemente da educação na qual damos 

mais importância ao processo de aprendizagem do aluno e ao percurso que ele faz. 

A importância da avaliação para o IAS revela-se no orçamento da avaliação dentro de 

um programa, correspondendo entre 15% e 20% do custo total. O IAS também utiliza 

indicadores que são parâmetros qualificados e/ou quantificados que servem para detalhar em 

que medida os objetivos de um projeto foram alcançados, dentro de um prazo delimitado de 

tempo e numa localidade específica(idem). Os resultados também são utilizados como 

marketing dos programas desenvolvidos pelo IAS, confirmando, assim, a importância dada 

aos indicadores e resultados. 

Já quanto à questão da avaliação em larga escala, Sandra Záchia(2011) argumenta que  

são utilizadas provas padronizadas que trazem informações que usualmente possibilitam a 

comparabilidade de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, tendo como 

referência padrões gerais estabelecidos. Lembramos que é através do SIASI que o IAS faz o 
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controle dos resultados dos programas, conforme relato de Viviane Senna. No entanto, as 

avaliações, para Záchia (2011), não dão conta da amplitude e complexidade do trabalho 

escolar. Nesse caso, devem também ser considerados seus limites, como a interpretação dos 

resultados à luz das características e condições da rede de ensino, da escola e de seus alunos. 

Paro (2011) alerta que a avaliação por provas e exames torna-se um indicador 

insuficiente da qualidade da educação, principalmente quando eles passam a ser o balizador 

de um sistema de ensino (2011, p.709). O objetivo da escola passa a ser não educar e formar 

cidadãos, mas obter alta pontuação nas avaliações externas. Para isso, implementam projetos 

com o objetivo de “treinar” os alunos a responderem corretamente os testes. Dessa forma, o 

que acaba pautando a educação escolar não é o objetivo de construir personalidades, mas de 

formar pessoas que respondam adequadamente a essas provas (idem). 

A avaliação é uma atividade que envolve legitimidade técnica e legitimidade política 

na sua realização. O avaliador, seja ele o professor, o coordenador ou o diretor, deve realizar a 

tarefa com a legitimidade técnica que sua formação profissional lhe confere. Entretanto, o 

professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios refletidos coletivamente, 

referenciados no projeto político-pedagógico, na proposta curricular e em suas convicções 

acerca do papel social que desempenha a educação escolar. Esse é o lado da legitimação 

política do processo de avaliação e que envolve também o coletivo da escola.  

Para Fernandes e Freitas, 

 
se a escola é o lugar  da construção da autonomia e da cidadania, a avaliação dos 
processos, sejam eles das aprendizagens, da dinâmica escolar ou da própria 
instituição, não deve ficar sob a responsabilidade apenas de um ou de outro 
profissional, é uma responsabilidade tanto da coletividade, como de cada um, em 
particular. (2007, p17). 

 

Nessa lógica apresentada pelo Circuito Campeão, o ensino está divorciado da 

aprendizagem. O sucesso ou fracasso do aluno passa a ser equacionado a partir das suas 

possibilidades individuais constituídas a partir de seu esforço e de sua adequação ao modelo 

imposto a ele. Tal modelo é construído a partir da lógica mercadológica emprestada do 

gerencialismo empresarial: relação custo/benefício, empreendedorismo, eficiência/eficácia, 

competências e habilidades. Essa lógica transforma o cidadão político em cidadão-cliente, 

como já nos referimos nos outros capítulos. 

As concepções anteriores que apresentamos integram o currículo escolar e têm como 

princípio norteador no Programa Circuito Campeão o desenvolvimento do potencial de todas 

as crianças e jovens, por meio do aprimoramento das competências pessoais, sociais, 
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profissionais e cognitivas. Para traduzir esse princípio em práticas pedagógicas que compõem 

o currículo, os programas do IAS subsidiam a educação formal com propostas curriculares 

organizadas em matrizes de competências e habilidades. Para o programa, uma competência 

resulta da relação entre pensamento e ação, refere-se à capacidade de agir eficazmente, ao 

enfrentar uma situação, resolver um problema ou superar uma situação inédita.  “Agir de 

forma eficaz exige mais do que transferência de saberes, pois implica na capacidade de 

levantar hipóteses, acessar quadros de conhecimento e envolver operações mentais complexas 

como o contextualizar, o descontextualizar e o recontextualizar.” (FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES CC, 2008).   

Ainda, para o programa, ser competente é ser capaz de fazer a mobilização de saberes 

em ação. Para essa mobilização, várias habilidades são requisitadas. Uma habilidade refere-

se ao plano imediato do saber-fazer. Uma pessoa hábil tem facilidade em lidar com algo, seja 

uma informação, o manuseio de uma máquina, ou a identificação de possíveis caminhos para 

o enfrentamento de um problema da vida cotidiana. Em síntese, de acordo com o Circuito 

Campeão, um currículo focado em competências permite ao aluno atribuir “valor de uso” aos 

conhecimentos, “auxiliando-o a mobilizar esses conhecimentos em ações da vida em 

sociedade, na resolução de problemas e na superação dos desafios enfrentados no cotidiano 

imediato ou em um futuro próximo”. (CADERNO SISTEMÁTICA DE 

ACOMPANHAMENTO DO CC, 2008). 

Problematizando o que parece ser fundamental no programa, o IAS utiliza o currículo 

pautado no princípio dos quatro pilares da Educação para o século XXI, do relatório da 

Unesco, organizado por Jacques Delors, como já apresentado anteriormente. O IAS 

transforma o trabalho de Delors em quatro competências para o desenvolvimento de 

potenciais, praticadas no dia a dia dos programas e projetos. É o aprender a ser (a capacidade 

de ser você mesmo e construir o seu projeto de vida), o aprender a conviver (com as 

diferenças e com o meio em que vive, cultivando novas formas de participação social), o 

aprender a fazer (atuando produtivamente para ingressar e permanecer no novo mundo do 

trabalho) e o aprender a conhecer (apropriando-se dos próprios instrumentos de conhecimento 

e colocando-os a serviço do bem comum).   

Nesse sentido, vários pesquisadores vêm evidenciando os reais objetivos dos 

currículos pautados em competências que são a base das reformas educacionais em nível 

mundial. Ressaltam-se, nesse grupo, Jacomelli (2008), Deluiz (2001) e Ramos(2001). 

Jacomelli afirma que as reformas educacionais que ocorreram por todo o mundo, inclusive no 

Brasil, trazem os mesmos princípios educacionais. Isso referenda a afirmação de que há um 
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projeto de sociedade sendo pensado e engendrado pelos ideólogos que defendem o 

capitalismo. Para Jacomelli (2008), nesse projeto, a educação escolar é pensada como a 

melhor ferramenta para conformar espíritos, incutir valores, homogeneizar discursos e fazer 

com que os indivíduos aceitem como natural a reestruturação do capitalismo, com suas 

diferenças econômicas, sociais, culturais e outras. 

A discussão sobre a qualificação do trabalhador pela via da aquisição de competências 

é o fundamento do relatório da UNESCO buscando afirmar que o trabalhador competente ou 

flexível é aquele que desenvolve atitudes voltadas para a resolução de problemas, que se 

adapta a qualquer situação no ambiente de trabalho, sabendo trabalhar em equipe. A escola, 

em qualquer momento da vida do indivíduo, deve prepará-lo para a aquisição de 

competências básicas para o mundo do trabalho. Para Jacomelli (2008), a ênfase no indivíduo 

e na construção de uma “cultura pessoal” está evidente, já que os programas escolares devem 

preservar elementos que ensinem a viver melhor “através do conhecimento, da experiência e 

da construção de uma cultura pessoal”. (JACOMELLI, p. 168).  

Diante das várias concepções de competências, novamente cabe enfatizar que as 

escolhas em educação não são neutras e que os conceitos expressam as características e os 

interesses dos grupos e das forças sociais que os elaboram. A noção de competência é, assim, 

uma construção social e, por isso, alvo de disputas políticas em torno do seu significado social 

(DELUIZ, 2001).  

Partindo do mito da igualdade de oportunidades para todos, pela via da educação, o 

documento da Unesco, também utilizado como base para os programas do IAS,  retoma e  

atualiza através do “conceito de educação ao longo de toda a vida de modo a conciliar a 

competição que estimula a cooperação e a solidariedade que une.” (JACOMELLI, 2008, p. 

165). Esse conceito visa a como fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o seu destino, 

em um mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenômeno da globalização, 

para modificar a relação que homens e mulheres mantêm com o espaço e o tempo. As 

alterações que afetam a natureza do emprego, ainda circunscritas a uma parte do mundo, vão, 

com certeza, generalizar-se e levar a uma reorganização dos ritmos de vida. A educação, ao 

longo de toda a vida, torna-se, assim, o meio de chegar a um equilíbrio mais perfeito entre 

trabalho e aprendizagem, bem como ao exercício de uma cidadania ativa. (ibidem). 

Nessa perspectiva, está a discussão da qualificação do trabalhador pela via da 

aquisição de competências. Não há mais período na vida e na escola predeterminado. O 

trabalhador competente ou flexível é aquele que desenvolve atitudes voltadas para a resolução 

de problemas, que se adapta a qualquer situação no ambiente de trabalho, sabendo trabalhar 



143 

 

em equipe (ibidem). A escola, em qualquer momento da vida do indivíduo, deve prepará-lo 

para a aquisição de competências básicas para o mundo do trabalho. 

Isso quer dizer que a competência está vinculada a um saber prático, a um saber fazer, 

a algo que ocorre em uma situação concreta, determinando uma postura intencional frente a 

tal situação que busca atingir um determinado objetivo, sendo, portanto, eficaz e eficiente. A 

educação por competências é, portanto, prática e utilitarista (GNECCO, 2005), e todo saber e 

conhecimento que não são diretamente relacionados a essa prática são excluídos, pois ela está 

a serviço da produtividade. 

Problematizando ainda o debate acerca das competências e da formação do aluno, 

Marise Ramos (2001, p.130) contribuiu afirmando que “descarta-se a educação para a 

cidadania em favor da educação para a produtividade, uma educação baseada em 

procedimentos.”. Um dos argumentos em favor das competências era a aproximação entre 

escola e trabalho como tentativa de mudar a relação entre a teoria e a prática, entre o geral e o 

específico. Para ela, “transpor essa mesma lógica para o sistema educacional seria subordinar-

se às exigências do mercado, o qual poderia estabelecer inclusive os padrões de 

qualidade.”(2001, p.130). Isso poderia reduzir o ensino a um treinamento, ao qual Ramos se 

opõe, ao alertar que, nessa ótica, “a função educativa começa a ser marcada também por uma 

perspectiva individualizante e adaptativa da sociedade às incertezas da contemporaneidade.” 

(RAMOS, 2001, p.131).  

Para Ramos (2001), se a escola historicamente era vista como uma promessa de 

emprego, agora passa a ser vista como um caminho para a empregabilidade sob a 

responsabilidade de cada um. Ou seja, o que antes seria um projeto de sociedade, passa a ser 

encarado como um projeto de indivíduos moldáveis, adaptáveis. Em resumo, esse cenário 

possibilita o surgimento de uma nova ética. 

 
Parece haver uma atrofia dos sujeitos coletivos e da própria sociedade civil, cujo 
sentido volta a ser de espaço em que se estabelecem as relações privadas, sob a ética 
da liberdade individual. Sob essa concepção, o indivíduo encerra-se como realidade 
completa em si mesma e estabelece o interesse particular como finalidade última de 
todas as suas ações. (RAMOS, 2001, p.302). 

 

A construção do conhecimento e a adaptação do indivíduo ao meio se confundem,   

conforme argumento de Ricardo (2010). Por essa razão, se associa a noção de competência ao 

aprender a aprender, que favorece a um esvaziamento dos conteúdos escolares. Nessa lógica, 

a compreensão da realidade será parcial e fragmentada de forma que as ações dos indivíduos 

passam a ter como referência seus interesses e suas necessidades particulares.  
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Arroyo (2007) questiona o currículo que vem conformando os sujeitos da ação 

educativa – docentes e alunos.  Conforma suas vidas, produz identidades escolares: quem será 

o aluno bem sucedido? O fracassado, o aprovado, o reprovado, o lento, o desacelerado, o 

especial. Ser reconhecido como escolarizado ou não e em que nível condiciona até o direito 

ao trabalho. Para ele, durante o percurso escolar, aprendemos a ser alunos, como a escola 

quer, ou espera que sejamos. “A escola fará tudo para que aprendamos a ser o protótipo de 

alunos que ela deseja. O molde para conformá-los é o ordenamento curricular.”(ARROYO, 

p.22). 

Pelo exposto, podemos afirmar que o currículo, alicerçado nos pressupostos do 

Programa Circuito Campeão, conforme já apresentado, vê os alunos como recursos humanos 

a serem formados para o mercado de trabalho. Seremos levados a privilegiar e selecionar as 

habilidades e competências, segundo a mesma lógica segmentada, hierarquizada e seletiva. 

“O currículo organizado por lógicas de mérito e sucesso nada mais é do que a tradução 

curricular da lógica do mercado e da visão mercantilizada que nós fazemos dos educandos.” 

(ARROYO, 2007, p.18). Enquanto isso, os professores, como sujeitos do trabalho docente, 

ficam à mercê das habilidades que o mercado impõe aos futuros trabalhadores.  Nessa 

proposta de privilegiar a docência quanto às exigências do mercado, “os horizontes 

profissionais se fecham, perdemos a autoria, estreitamos o leque de auto-escolhas, 

renunciamos à possibilidade de ter outro projeto de sociedade, de formação humana, de 

educação. Vendemos nossa realização profissional ao mercado.” (ARROYO, 2007, p.26). 

Destacamos que o mercado é pouco exigente em relação aos conhecimentos dos seus 

empregados. O que valoriza é o saber fazer (ARROYO, 2007). É mais do que necessário 

recuperar o conhecimento como núcleo fundante do currículo e o direito ao conhecimento 

como ponto de partida e chegada para a educação como emancipação humana. 

A formação continuada de professores para atuar no Circuito Campeão é realizada 

em 40h e chama-se capacitação inicial, sendo oferecida antes do programa ser implantado. 

Após, as capacitações são realizadas pelos próprios coordenadores pedagógicos das escolas, 

ao longo do ano e são chamadas de formação continuada. Na formação inicial, apresenta-se 

um conjunto de lâminas padronizadas a todas as capacitações, independentemente do estado 

ou região do país. A capacitação tem como objetivo reforçar comportamentos esperados dos 

professores em relação ao trabalho a ser desenvolvido, e a figura do coordenador pedagógico 

torna-se central nesse processo de adequação do trabalho do docente às normas impostas pelo 

programa. 
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Refletindo sobre o formato apresentado na capacitação inicial dos professores, 

percebemos que esse visa à intervenção pedagógica, tentando provocar uma mudança cultural 

e comportamental esperada (SOUZA MACHADO, 1994). Para a autora que relaciona o 

treinamento aos processos gerenciais, o núcleo dessa pedagogia está na proposição de que se 

deve treinar massiva, intensivamente e, se necessário, repetidas vezes as pessoas. “É preciso 

motivar, propiciar o envolvimento de todos para que haja mudança de mentalidade, de 

cultura, de comportamentos.”(IDEM, p.16). Essa motivação no programa é realizada a partir 

da figura do campeão de fórmula 1, Ayrton Senna, que dá nome ao instituto. Para atingir um 

maior número de professores, o treinamento é de curta duração, 40h, voltado para a aplicação 

imediata. Os textos do treinamento, na maioria das vezes slides, são constituídos pelas normas 

e padrões a serem internalizados. Conforme Machado, “a uniformização dos métodos de 

gerenciamento e a forma como são introduzidos no cotidiano do trabalho constituem 

mecanismos de disciplinamento e de modelamento dos trabalhadores.”(IBIDEM, p.16). 

A ideia de formação continuada, no caso capacitação em serviço, a qual preconiza o 

Programa Circuito Campeão, aproxima-se às propostas veiculadas pela Pedagogia do 

Aprender a Aprender (DUARTE, 2001), especialmente a formação reflexiva (ALARCÃO, 

1996; CANDAU, 1996; NÓVOA, 1997; PÉREZ GOMEZ, 1997; PERRENOUD, 2002; 

ZEICHNER, 1993; e outros), cuja fundamentação teórica encontra-se na chamada 

epistemologia da prática (SCHÖN, 1997), que tem lugar nas pesquisas e nas políticas 

propostas para a formação inicial e continuada de professores em nosso país (BRASIL, 1998; 

2006). Em linhas gerais, a formação reflexiva compreende a prática profissional como locus 

original de formação e de produção de saberes e de competências, o que justificaria a ênfase 

na valorização dos conhecimentos experienciais em processos formativos. “[...] mais que 

conteúdos, disciplinas e pesquisa universitária, doravante são os saberes da ação, os docentes 

experientes e eficazes, e as práticas profissionais que constituem o quadro de referência da 

nova formação de professores.” (BORGES; TARDIF, 2001, p.16). 

O fenômeno da valorização da prática na formação docente vem sendo associado por 

pesquisadores, tais como Imbernón (2001), Mizukami (2002) e outros, ao evento da 

complexidade das relações sociais, políticas, econômicas e culturais que caracterizariam a 

sociedade do século XXI, cuja marca essencial seria a competitividade, a produção e a 

divulgação de novos conhecimentos de forma acelerada e vertiginosa. Nesse contexto, “a 

concepção de conhecimento científico nacional e imutável como substrato para a educação” 

(MIZUKAMI, 2002, p.11) teria sido superada por uma perspectiva mais complexa de base 
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interacionista, que responsabilizaria os próprios sujeitos pela construção de conhecimentos em 

situações de interação com um ambiente plural.  

Já para Saviani (1996), a formação docente deve estar fundamentada em bases teóricas 

sólidas, apoiadas na reflexão filosófica e no conhecimento científico como condição para a 

efetiva compreensão do homem como síntese de múltiplas determinações, assim como das 

vinculações do trabalho pedagógico no contexto da prática social (SAVIANI, 1995). 

Conforme Saviani (1996), a reflexão filosófica possibilita ao educador a superação de uma 

compreensão sobre a prática pedagógica concebida de forma fragmentária, incoerente, 

desarticulada e simplista, guiada pelo senso comum, por uma compreensão unitária, coerente, 

articulada, intencional e cultivada, guiada pela consciência filosófica. Trata-se de uma 

reflexão crítica sobre os problemas que se apresentam na realidade educacional, 

fundamentada em um método de análise que atenda às exigências sintetizadas pelo autor. 

Na formação continuada, também são apresentadas e reforçadas as características que 

o professor deverá apresentar, conforme o Programa Circuito Campeão: 

 

PROFESSOR 

- acreditar no sucesso do aluno e no seu próprio e comprometer-se com sua presença durante 

todo o ano letivo; conhecer as propostas e os instrumentos gerenciais e pedagógicos do 

programa, com destaque para as matrizes de habilidades; participar das reuniões de 

planejamento com seus pares e o coordenador de cada unidade escolar; planejar suas aulas, 

cumprir a rotina e o cronograma definido no planejamento; acompanhar o desenvolvimento 

dos alunos através da observação diária; registrar suas observações em locais e formulários 

específicos e utilizá-las na elaboração do planejamento; promover a aproximação das 

famílias e a presença dos alunos às aulas; garantir a fidedignidade e a permanente 

atualização dos dados. 

Quadro 10 – Características do professor no Programa Circuito Campeão. 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão(2008). 

 

Destaca-se, no quadro apresentado, uma formação utilitarista em que ocorre uma 

separação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Freitas (2011) faz essa 

afirmação quando refere que em nossa sociedade a teoria está frequentemente dissociada da 

prática. Também não é sem razão que se conceba que primeiro devemos dominar a teoria e 

depois aplicá-la em uma determinada realidade (IDEM, p.98). O saber fazer torna-se a 
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competência mais importante para o professor, mesmo que descolada de uma reflexão teórica 

que aprofunde os principais objetivos do programa. 

Em relação ao perfil do alfabetizador, o programa também estabelece características 

do professor para trabalhar nessa etapa. O Caderno do Circuito Campeão – Sistemática de 

Acompanhamento (2008, p.69) - apresenta: 

 

Características pessoais Características  

interpessoais 
Características técnicas 

- gostar de trabalhar com 
crianças na fase de 
alfabetização; acreditar na 
possibilidade de 
alfabetização de 100% 
dos seus alunos; 
apresentar fluência verbal 
e escrita; gostar de ler e 
escrever; ser dinâmico, 
criativo e questionador; 
gostar de aprofundar e 
ampliar seus 
conhecimentos; ser 
pontual e frequente; ter 
disponibilidade para 
acompanhar os alunos 
durante o ano letivo. 
 

-relacionar-se 
positivamente com adultos 
e crianças; trabalhar em 
equipe; respeitar a opinião 
dos pares e outros 
profissionais. 
 
 

- conhecer métodos e técnicas de 
alfabetização e teorias de 
aprendizagem; conhecer literatura 
infantil e dominar o conhecimento 
da Língua Portuguesa; conhecer as 
habilidades básicas e mínimas a 
serem desenvolvidas durante o ano  
letivo; saber planejar e cumprir o 
planejamento; saber observar e 
registrar suas observações; saber 
planejar e replanejar a partir das 
observações e registros. 
 

Quadro 11 – Perfil do Alfabetizador do Programa Circuito Campeão 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão(2008). 

 

Por fim, o Caderno indica que o professor alfabetizador precisa articular a gestão da 

matéria, ou seja, dominar conhecimentos relativos à alfabetização – à gestão da classe, 

articular esses conhecimentos à organização do espaço e do tempo pedagógico e, ao mesmo 

tempo, ser capaz de criar um clima de respeito e harmonia junto a seus alunos (Programa 

Circuito Campeão, 2008, p.69). Essa concepção está baseada no saber, saber fazer e saber ser, 

conforme o Relatório Delors (1998). Há de se considerar essas características esperadas do 

professor como objetivos principais da formação continuada. O conteúdo da formação busca 

“formar” o docente para que ele possa adquirir o perfil esperado pelo programa.  

Não há como compreender os fenômenos humanos e sociais em sua totalidade 

ignorando o contexto histórico no qual os professores se desenvolvem em suas múltiplas 

determinações. Desse modo, os problemas que se apresentam para a prática educativa devem 

ser investigados, analisados e compreendidos à luz de uma  perspectiva histórica e crítica, 
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para a qual o conhecimento da realidade não se dá pela experiência  imediata, mas por meio 

de abstrações que permitem o estudo de sua gênese, assim como dos fatores que 

influenciaram e determinaram seu desenvolvimento.  

Na formação continuada dos professores, cuja finalidade deve ser a produção de 

conhecimento, “a prática deve se refletir na forma de teoria que é devolvida à prática, num 

circuito indissociável e interminável de aprimoramento” (FREITAS, 2011, p.100) e não por 

ações pontuais de puro treinamento. 

Os professores que atuam no projeto tem no coordenador pedagógico seu principal 

referencial. Os coordenadores pedagógicos das escolas mantêm encontros agendados, 

organizados e planejados pelo Coordenador do Circuito Campeão do município ou do Estado 

com base no eixo condutor, “o papel do Coordenador Pedagógico dentro do Programa”. Entre 

os objetivos das reuniões mensais estão fortalecer a coordenação pedagógica, analisar os 

dados gerenciais das turmas acompanhadas pelo programa quanto à frequência do professor e 

alunos, livros lidos, tarefa para casa realizadas e o acompanhamento de leitura e escrita, 

elaborar proposta de intervenção baseada no gerenciamento de dados e aprofundar os 

conhecimentos teóricos sobre os indicadores preconizados pelos programas. O Coordenador, 

ao planejar essa reunião, em planilha própria, tem com base o roteiro já determinado pelo 

programa. Após cada reunião, o Coordenador preenche o relatório específico da sistemática 

de acompanhamento do FOCO IAS, encaminhando-o à agência técnica. Os conteúdos são 

tratados nos campos gerencial e pedagógico mostrados no quadro a seguir: 

 
Campo Gerencial Campo Pedagógico 

Indicadores de sucesso: 

Frequência do aluno 

Frequência do Professor 

Livros lidos 

Para casa realizados  

Acompanhamento de leitura e escrita 

Relatório de visita do supervisor 

Resultados das provas IAS 

 

Módulo 1  

Construção da autonomia: Administração do tempo e 
organização do espaço, a realização da tarefa , o 
cumprimento da rotina. 

Construção da competência técnica: Observação das aulas, 
O trabalho com leitura/escrita e matemática, Planejamento, 
Avaliação. 

Construção da competência interpessoal: Relações 
interpessoais, Cooperação e tolerância entre os envolvidos. 

Módulo 2 

Construção da competência técnica: 

Matrizes de Habilidades 

Quadro 12 – Campo gerencial e campo pedagógico da capacitação com professores 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão(2008). 
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Quanto às estratégias de trabalho, todos os encontros deverão contemplar as seguintes 

estratégias: 

 

Criar condições para desenvolvimento dos trabalhos, fixar local, dia e horário das reuniões mensais. 

Controlar a frequência dos coordenadores pedagógicos, constatar presenças e ausências, solicitar 
justificativas de ausências anteriores. 

Adotar o registro escrito como instrumento metodológico de trabalho. Ao final de cada reunião, o 
coordenador solicitará, como tarefa de casa, uma síntese escrita da reunião. Os participantes deverão ser 
orientados a esclarecer os temas estudados e abordar sobre a participação do grupo e da coordenação.  

Esta síntese será lida por cada participante, na próxima reunião, sem a necessidade do recolhimento. Deverá 
ser objeto de discussão pelos presentes. O coordenador, de início, deverá propiciar a leitura das sínteses por 
todos os participantes, podendo ao longo dos encontros reduzir o n.º de leituras até chegar a pelo menos 
uma.   

Estabelecer uma rotina para os encontros: 

Verificação de presenças e ausências; fornecimento da pauta do dia; leitura da síntese escrita pelos CPs., 
referente à reunião anterior; comentários e/ou dissolução de dúvidas com base nas sínteses lidas; 
desenvolvimento das atividades previstas; planejamento da próxima reunião; tarefa de casa - sempre - 
realização de uma síntese escrita, conforme pauta do dia; estudo de texto com roteiro; escrita relatando uma 
prática ou um caso; avaliação do encontro. 

Abordagem dos conteúdos: 

Os conteúdos em estudo serão abordados de diferentes formas: análise dos dados gerenciais por turma ou da 
equipe; levantamento de perguntas elaboradas pelo coordenador – sobre a prática dos C.P relacionada ao 
texto estudado; perguntas estratégicas para desencadear a discussão, etc. 

Comentários sobre as sínteses realizadas. Introduzir a cada reunião a necessidade de constar nas sínteses 
observações sobre a coordenação e sobre o grupo envolvido.  

Estudo da Primeira Parte do livro “Lendo e Formando Leitores”. Walda de Andrade Antunes – em parceria 
com o IAS – Editora Global, 2006.  

Estudo de textos enviados pelo IAS, estabelecendo relações com a prática de coordenação. 

Discussões sobre textos lidos na tarefa de casa. 

Estudo de relatos de casos – solicitados pelo coordenador, atrelados ao conteúdo estudado, trazidos por 
escrito pelos supervisores e lidos para análise. 

Trabalhos em subgrupos. 

Quadro 13 – Estratégias de trabalho do Coordenador Pedagógico da Escola 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão (2008).  

 

Esse processo apresentado nos quadros anteriores demonstra controle e uma formação 

aligeirada e totalmente técnica na escola. O controle é exercido pelo coordenador pedagógico 

em relação aos professores da escola e a aula propriamente dita. Os professores são 

supervisionados o tempo todo e tornam-se dependentes da aprovação do seu trabalho pelo 

coordenador pedagógico. 

Quanto às tarefas, os coordenadores preencherão relatório mensal, ao final de cada 

reunião, a ser encaminhado à agência técnica. O IAS emitirá certificado de participação a 
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todos aqueles que frequentarem 100% dos encontros e realizarem 100% das tarefas dadas. 

Representamos, no quadro a seguir, as tarefas/responsabilidades do Coordenador Pedagógico 

da Escola em relação ao Circuito Campeão. 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO DA UNIDADE ESCOLAR 

- ser o elo entre a escola e a Secretaria de Educação no processo de implementação das ações 
do programa; conhecer as propostas e os instrumentos gerenciais e pedagógicos do 
programa, com destaque às matrizes de habilidades; visitar as turmas semanalmente pelo 
período integral da aula; garantir a fidedignidade e a permanente atualização dos dados; 
participar das reuniões com a coordenadora; participar das capacitações a distância e 
disseminar seus conteúdos junto aos professores; atuar rapidamente para superar os entraves 
detectados, garantir dias e horas letivas e a presença de professores e alunos;  
responsabilizar-se, conjuntamente com o diretor e professores, pelo respeito à proposta 
pedagógica, aos resultados e ao alcance das metas da escola; acompanhar e apoiar o trabalho 
dos professores através de reuniões de planejamento e replanejamento e das visitas semanais 
à classe; gerenciar mensalmente o alcance das metas através das  rotinas da sistemática de 
acompanhamento. 

Quadro 14 – Responsabilidades do coordenador pedagógico da escola 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão(2008). 

 

Lembramos que, além da perspectiva técnica das tarefas/responsabilidades do 

coordenador pedagógico, esse modelo que se instituiu no Brasil, a partir da década de 70, foi 

chamado, originalmente, de  Supervisão Escolar e teve sua origem relacionada ao modo de 

produção capitalista, que objetivava a racionalização do trabalho, visando ao aumento da 

produtividade. Segundo Medeiros (1985), o modelo de Supervisão Escolar brasileira é 

originário do norte-americano e foi instaurado com a função de controlar a produtividade do 

ensino e de aperfeiçoar as técnicas existentes.  

A partir de então, a Supervisão Escolar passou a exercer a função de controlar a 

qualidade do ensino e promover condições para sua melhoria, ressaltando, assim, a divisão do 

trabalho no interior da escola. A supervisão foi imposta à educação brasileira como 

necessidade de modernização e de assistência técnica, para garantir a qualidade do ensino, 

mas, na verdade, era usada para assegurar a hegemonia da classe dominante (SILVA, 1989). 

O objetivo principal do supervisor era orientar os professores para que esses pudessem 

preparar seus alunos para as necessidades do mundo produtivo, mantendo, assim, suas 

funções técnicas, burocráticas e fiscalizadoras. Esse objetivo induziu ao trabalho 

individualizado, sem reflexão da prática educativa, fazendo com que os professores não se 

sentissem aptos a pensar, refletir e planejar, deixando essas funções para o supervisor escolar 

(SILVA, 1989). Essa forma de operar tem como base teórica a tendência tecnicista.  
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 Nessa tendência, ocorreu um crescente processo de burocratização na escola, pois se 

acreditava que o processo se racionalizava à medida que se agisse 

hierarquicamente(SAVIANI, 2010). No Programa Circuito Campeão, houve a passagem do 

termo Supervisão Escolar para Coordenação Pedagógica, embora as funções permaneçam as 

mesmas daquele período. 

Reafirmamos essa tendência quando o coordenador pedagógico da escola necessita 

utilizar vários formulários para realizar as visitas às turmas, entre eles o relatório de visita às 

aulas, e o formulário de agenda para reunião pedagógica com professores. Apresentamos o 

formulário a seguir, que se constitui no relatório que o coordenador deverá fazer de cada 

professor após a realização da visita . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Relatório de visita do coordenador pedagógico. 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão (2008). 

 

O formulário de visita do coordenador pedagógico é outro instrumento de trabalho 

padronizado, inclusive com o foco do que esse profissional deverá observar em sala de aula. 

Esse formulário já vem definido com um rígido controle.  

A utilização de formulários iguais, os mesmos processos, para todos os estados, 

municípios e escolas que implantam o programa, é chamada de “padronização”, da mesma 

forma que na gestão gerencial (GQT). A padronização é considerada, segundo Falconi (1992), 

“a mais fundamental das ferramentas gerenciais.”,  sendo a base da rotina. É a atividade 

Relatório de visita do Coordenador Pedagógico 
 

Escola:____________________________                                            Município:__________________________   Estado:________________ 
Turma:____________________________                                           Professor:___________________________   Turno:________________ 
Coordenador Pedagógico:________________________________ 
 

Registro de Observação Item Foco 
 Data: Data: Data: Data: 

1 Havia planejamento prévio para a aula do dia?     
Momento acompanhado:     
Incentivo à leitura     
Correção do Para Casa     
Introdução de novo conteúdo     
Sistematização do conhecimento     
Avaliação     

 
 
 

2 

Outro     
3 A Organização física da sala  estava adequada à atividade?     
4 Os alunos trabalham individualmente ou em subgrupos?     

Em relação aos recursos materiais:     
Quais foram utilizados?     
Foram suficientes?     
Foram adequados aos objetivos da aula?     

 
 

5 

Foram utilizadas com êxito?      
A duração da atividade foi:      
Suficiente?     
Insuficiente?     

 
6 

Além do necessário?     
No momento observado, o professor:     
Envolveu todos os alunos no trabalho?     
Assegurou liberdade de expressão a todos os alunos?     
Ofereceu exemplos?     
Explicou com clareza?      
Assegurou-se da compreensão por todos os alunos?     

 
 
 
 

7 

Atendeu alunos individualmente, de acordo com suas 
necessidades? 
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sistemática de estabelecer e utilizar padrões em que, após o padrão estabelecido, qualquer 

pessoa possa utilizá-lo. Para compreender o conceito, é necessário conhecer o padrão que é 

“um documento condensado estabelecido para um objeto, método, procedimento, 

responsabilidade, dever, [...] com o objetivo de unificar e simplificar de tal maneira que, de 

forma honesta, seja conveniente e lucrativo para as pessoas envolvidas” (FALCONI, 1992, p. 

5).  

Gomes (1994,p. 71), na linha de Falconi, define que os padrões são “métodos 

específicos de trabalho para: planejar processos, executar tarefas e treinar operadores.” 

Ressalta, ainda. que a padronização tem impacto direto no controle de qualidade. Segundo ele, 

não se podem controlar processos de trabalho diário sem padronização. A contribuição da 

padronização para a qualidade dos processos de rotina diária, segundo Gomes (1994, p.72), 

são: “manter escola sob controle, garantir domínio tecnológico e delegar autoridade. Quando 

os principais processos de uma escola estão padronizados, seu serviço torna-se consistente, 

previsível.”. 

Salientamos que Gomes (1994) apresenta três tipos de padrões que se adequam às 

necessidades da escola, a saber: padrão de processo (PP), que é o instrumento de 

planejamento da chefia, nesse caso o próprio IAS. Caracteriza-se como um plano de trabalho 

especial e inclui um fluxograma54 de todo o processo que está sendo planejado, contendo as 

fases do PDCA. Responde às perguntas 5W e 1 H55; procedimento operacional (P.O), que é 

uma instrução de trabalho ou guia operacional. O P.O é elaborado para cada processo 

repetitivo e relevante da escola; e, por fim, o manual de treinamento, que é o instrumento 

básico da chefia para a educação e treinamento dos operadores. Inclui as atividades do 

processo, as instruções para melhor execução de cada atividade, a sensibilização para a 

importância de cada atividade e as ações corretivas específicas para as possíveis anomalias 

indicadas.Todos esses procedimentos são disponibilizados para as escolas pelo IAS na 

Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão.  

Como verificamos, o coordenador pedagógico, além de ter o controle de todo processo 

pedagógico na escola, também utiliza os documentos padronizados para acompanhar o 

trabalho do professor. Essa dinâmica aproxima-se muito do padrão gerencial e empresarial, 

                                                 
54 O termo Fluxograma designa uma representação gráfica de um determinado processo ou fluxo de trabalho, 

efetuado geralmente com recurso a figuras geométricas normalizadas e as setas unindo essas figuras 
geométricas. Através desta representação gráfica, é possível compreender de forma rápida e fácil a transição de 
informações ou documentos entre os elementos que participam no processo em causa. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluxograma>. Acesso em: 10 mai. 2010. 

55 5W e 1H são iniciais dos pronomes interrogativos em inglês: what (o que), who (quem), when (quando), where 
(onde), why (por que) e how (como). Funciona como um plano de ação simplificado. Gomes (1994, p. 76). 
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haja vista que essas ferramentas decorrem da empresa para reduzir custos e melhorar 

resultados. “É o fazer mais com menos”. 

Além disso, o coordenador pedagógico é responsável pelo fluxo de informações na 

escola, representado a seguir. 

 

PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO – FLUXO DE INFORMAÇÕES 

Figura 11 – Programa Circuito Campeão – Fluxo de Informações 
Fonte: Apresentação do IAS  na capacitação de professores em 2009. 

 

Pelo fluxo de informações, o coordenador pedagógico faz o controle de informações 

da escola, mais especificamente sobre o trabalho do professor e aluno. A legenda apresenta o 

que deve ser realizado diariamente, semanalmente e mensalmente. Por exemplo: diariamente, 

o professor deve controlar a frequência, dias letivos, livros lidos pelo aluno, fluxo das aulas e 

acompanhamento da leitura e escrita dos seus alunos. Mensalmente, deve consolidar a ficha 

de leitura e escrita. O profissional responsável pela coordenação faz, semanalmente, o 

relatório de visitas e, mensalmente, o relatório de acompanhamento em leitura e escrita II e de 

acompanhamento mensal II e Relatório A. Com os dados dos relatórios do professor e do 

coordenador pedagógico, o diretor da escola faz mensalmente o Relatório I. Esse relatório é 

entregue ao Coordenador Municipal, que entrega ao gestor municipal, e essas informações 

chegam à Equipe Estadual, à agência técnica e ao IAS. Portanto, se o professor ou o 

IAS 
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coordenador pedagógico enviam algum dado incorreto, os demais relatórios ficam com esse 

erro até chegar ao IAS que diagnostica e devolve o documento para as devidas correções. 

Essa forma de gerenciar, chamada de gerenciamento pelas diretrizes, constitui a base 

do controle, pois não visa só estabelecer, mas manter e melhorar os padrões. 

No gráfico apresentado, evidenciamos as atividades diárias que são as atividades de 

rotina. Elas objetivam o controle das tarefas diárias através de processos repetitivos capazes 

de oferecer elementos de previsão, executados pelos professores. As atividades 

interfuncionais, conforme Machado (1994), visam à construção da visão da organização, de 

seus objetivos estratégicos, objetivando a melhoria dos processos, cabendo sua 

responsabilidade à administração. Aqui, nesse caso, essa tarefa é responsabilidade do 

coordenador pedagógico que tem atividades semanais e mensais a serem executadas. Esse 

sistema precisa, para funcionar, de um conjunto de atividades repetidas ciclicamente, que 

demandam o envolvimento de todos na execução e correção. 

Todo o sucesso ou fracasso passam a depender de como o coordenador exerce os 

mecanismos de ajustamento para que todos na instituição estejam respondendo ao prescrito. 

Essa cultura administrativa nada mais é que uma verdadeira “cultura do controle.” 

(MACHADO, 1994, p.47). 

Encerramos esta seção apresentando as contradições que o Programa Circuito 

Campeão apresenta no seu interior. Entendemos  que o direito à participação na escola foi 

consequência de lutas e movimentos sociais para uma gestão mais transparente e democrática 

na escola, mas que a conquista das práticas participativas e democráticas só se efetivam com 

as mudanças nas formas de gerir envolvendo todos que integram o contexto escolar na tomada 

de decisões que permeiam todo o âmbito escolar. 

Assim, a legislação que versa sobre a gestão democrática deve ser entendida no 

contexto da política educacional sempre inserida em um contexto político mais amplo, com 

intenções de organizar a escola, pois 

 
[...] as novas formas previstas para a organização do sistema escolar — a parceria, a 
privatização, a desconcentração, a descentralização, a municipalização, a 
flexibilização, a participação, a redistribuição de recursos, a avaliação de cursos e de 
instituições, a coordenação e integração dos diferentes sistemas, além da 
colaboração entre eles — acabam por funcionar como mecanismos da velha lógica 
de exclusão dos alunos do sistema escolar. Mesmo que se possam aceitar, no todo ou 
em parte, algumas das medidas reformadoras da educação no Brasil hoje, os efeitos 
devastadores da economia livre e global de mercado dariam conta de transformar as 
idéias propostas em mecanismos de exclusão. (SILVA, 1998, p.26). 
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A educação no sentido de apropriação do saber historicamente construído não condiz 

com um ensino fragmentado, que não almeje uma formação ampla do cidadão, uma vez que 

se preocupa com a lógica do mercado, com a ideia de profissionalização. Nesse modelo de 

educação, as questões políticas e participativas do cidadão acabam ficando em segundo plano, 

ou simplesmente extintas na discussão educacional. 

Na etapa seguinte, apresentaremos a materialização do projeto de inserção da lógica 

privada no público no estado do Rio Grande do Sul, através do governo de Yeda Crussius, 

porta de entrada dos programas privados para a educação pública no estado do Rio Grande do 

Sul. Assim, contextualizaremos o ambiente instituído nesse período para a implantação das 

parcerias em educação, enfocando a parceria do IAS no Projeto Piloto de Alfabetização de 

Crianças aos Seis Anos através do Programa Circuito Campeão. 

 

 

4.3 O GOVERNO YEDA E A PARCERIA DO IAS COM A SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (2007-2010) 

 

 

No ano de 2007, assume como governadora do estado do Rio Grande do Sul Yeda 

Crusius (2007-2010), do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira -, e apresenta como 

secretária de Estado da Educação a professora Mariza Abreu56. Em seu Plano de Governo, 

Yeda indica “um novo jeito de governar” e para isso adota o “Choque de Gestão” (BRESSER, 

1996) com o objetivo de reformar o estado, obter saldo positivo entre arrecadação e despesas 

– denominado “Déficit Zero” - e monitorar ações para obter o máximo de eficiência nas 

intervenções do governo e resultados positivos. 

As ações implementadas nesse sentido buscam revisar o modelo de gestão dos 

recursos humanos, dos processos e das rotinas administrativas, consolidar a parceria com o 

terceiro setor e o setor privado na prestação do serviço público, alinhados à avaliação de 

desempenho institucional e individual e à transparência da ação pública. 

O “choque de gestão” na administração pública é muito praticado, principalmente 

pelos governos do PSDB, como o caso de São Paulo, com Mario Covas (1995-1998), Geraldo 

Alckimin (2003-2006) e José Serra (2007-2010), e em Minas Gerais, com Aécio Neves 
                                                 
56 Professora, ex-integrante do CPERS e do SINPRO. Ex-secretária de educação de Caxias do Sul. Ex-

presidente da UNDIME-RS(2005-2006). Integrante do Fórum Temático da Educação da Agenda 2020 e da 
Comissão Técnica do Movimento Todos pela Educação desde 2007. Consultora Legislativa da Câmara dos 
Deputados desde 1991. 
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(2003-2010). Além disso, Yeda faz uma breve avaliação da área educacional no estado, 

afirmando que “os últimos governos estaduais fizeram pouco pela qualidade do ensino [...] os 

processos da avaliação da aprendizagem foram praticamente abandonados: em 2005 apenas 

uma avaliação-piloto foi feita em duas regiões do estado” (CRUSIUS, 2006, p. 28). Sendo 

assim, a futura governadora aponta que “cumprir objetivos e atingir metas estabelecidas para 

os diferentes níveis e modalidades de educação escolar depende diretamente da modernização 

da gestão educacional [...]” (CRUSIUS, 2006, p. 31). Dessa forma, apresenta as seguintes 

propostas em relação à gestão: “consolidação de um sistema gaúcho de avaliação externa do 

rendimento dos alunos do Ensino Fundamental e Médio; criação de um sistema de metas e 

indicadores de resultado e esforço; e melhorar a qualidade escolar, avançando na gestão 

democrática e na autonomia da escola, a qual deverá em contrapartida responsabilizar-se por 

seus resultados frente à comunidade”. 

No mesmo plano, analisando a educação no Estado, Yeda assim se manifesta:  

 
Tal situação, todavia, não dispensa o Estado de construir escolas. Ainda faltam 
escolas em algumas regiões, cidades e bairros. Além disso, vários prédios escolares 
necessitam de reformas. Resolver esses problemas e, sobretudo, melhorar a 
qualidade do ensino fundamental obrigatório são os objetivos que o Rio Grande do 
Sul tem de atingir nos próximos 4 anos. Nossa meta mobilizadora será: nenhuma 
criança sem saber ler e escrever ao final do 2º ano do ensino fundamental. (grifos do 
autor). 

 

Para o então governo, as condições do Brasil e do mundo exigem uma nova concepção 

de Estado. Segundo a mensagem encaminhada à Assembléia Legislativa, em 2007, pela 

governadora, ela reafirma que o Estado, provedor burocrático, já não consegue dar conta das 

necessidades da sociedade em um mundo que se globaliza, em que há uma crescente demanda 

por transparência e democratização do Poder Público, em que a evolução tecnológica permite 

acesso praticamente imediato às informações e aos novos serviços e utilidades, requerendo-se 

que o Estado esteja voltado essencialmente ao cidadão com foco nos resultados que suas 

ações e suas políticas públicas têm para a sociedade. Para a governadora: 

 
O ajuste fiscal não é um fim em si mesmo, mas é condição necessária para o Estado 
recuperar a sua capacidade de garantir serviços públicos de qualidade. Sem o ajuste 
fiscal, não há como o Estado investir, aumentando a competitividade de nossa 
economia, promovendo o desenvolvimento e incentivando a geração de emprego e 
renda. O ajuste fiscal é, pois, condição de possibilidade para a construção de um 
futuro melhor (2007, p. VI). 

 
 



157 

 

Nessa mesma mensagem (2007), apresenta os princípios de gestão pública pela qual o 

governo providenciará: “que ela (a gestão) otimize o uso dos recursos, garanta transparência e 

responsabilidade pública (accountability), siga os estritos princípios do realismo orçamentário 

e estabeleça novos arranjos institucionais e soluções tecnológicas em prol da melhoria e 

ampliação dos serviços ao cidadão.” (p. VIII). 

Informa ainda que, através do conceito de uma nova gestão pública focada em 

resultados, o governo tem como instrumento básico de elaboração de sua estratégia de ação o 

chamado “duplo planejamento”57. Para a governadora, a cultura do pensamento estratégico, 

que caracteriza esse novo jeito de governar, se expressa na gestão preferencial por programas 

antes que por segmentos governamentais que operem de modo quase autárquico. “A gestão 

por programas permite identificar claramente os resultados pretendidos, as responsabilidades 

dos diversos órgãos do Executivo e as sinergias e parcerias necessárias ao alcance das metas, 

além de aumentar a transparência e a responsabilidade pública, sendo fundamental para a 

racionalização e para a integração da ação governamental de modo transversal” (p. VIII ). 

Essa adesão ao pensamento estratégico e aos princípios da nova gestão pública, 

segundo Yeda, justifica-se ainda mais no momento extremamente restritivo sob o ponto de 

vista do seu financiamento, em que se põe em prova a capacidade do Estado de gerir e 

redimensionar os recursos disponíveis em situação de uma demanda cada vez maior pela 

efetividade das políticas governamentais e pela ampliação da qualidade dos serviços prestados 

ao cidadão. 

Em 2007, apresenta, ainda, no campo da modernização da gestão, a proposta de um 

conjunto de medidas iniciais relacionadas: 

 
a) à apresentação de proposta de redesenho das instituições do Poder Executivo que 
contemple a fusão ou separação de pastas e redefinição de competências de modo a 
torná-las adequadas a uma visão contemporânea e funcional com o objetivo de 
fortalecer a capacidade executiva para a implementação dos programas de governo; 
b) ao marco de relacionamento do estado com o terceiro setor, em que serão 
introduzidas novas formas de organização das atividades e de arranjos institucionais, 
a exemplo das OSCIPS e Organizações Sociais; 
c) à flexibilização administrativa por meio de contratos voltados para resultados que 
fixem metas e compromissos de gestão (IDEM, p. 88). 

 

                                                 
57 De um lado, há o planejamento das questões do cotidiano governamental que dizem respeito ao fortalecimento 

da capacidade de coordenação e à concretização da ação de Governo em nível tático e operacional, o que é 
referido como “planejamento do hoje para o hoje”. De outro, existe o planejamento de longo prazo, o 
“planejamento do hoje para o amanhã”, que trata da estruturação e operação dos programas estratégicos ou 
estruturantes, que irão materializar as prioridades de médio e longo prazos da sociedade gaúcha, que trata da 
construção do futuro. 
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Já a mensagem encaminhada à AL em 2009 salienta que, através de um convênio com 

o PGQP, houve o patrocínio que viabilizou a consultoria com o INDG sem custos para o 

Estado. Com esse trabalho, o setor público fez uso das modernas ferramentas de gestão, que 

são utilizadas no setor privado, através do gerenciamento matricial da receita e da despesa e 

da reestruturação de órgãos e processos, gerando economia de recursos sem que fosse 

prejudicada a qualidade do serviço público prestado pela administração pública. 

O Estado também assinou com o Banco Mundial o maior empréstimo já concedido a 

um Estado subnacional, no valor de 1,1 bilhão de dólares, para a reestruturação da dívida, que 

será pago em 30 anos. 

Como um dos eixos da gestão de Yeda (2008, p. 139), o Estado, através da SEPLAG, 

elaborou um projeto de contratualismo dos resultados com entidades da administração direta e 

indireta. Esse projeto tem foco na apresentação de resultados de melhoria e eficiência na área 

de gestão e resultados através de indicadores, metas e resultados. No início de 2008, foram 

assinados acordos de resultados com as Secretarias de Educação, Saúde, Segurança, Justiça e 

Desenvolvimento Social, FAPERGS e CIENTEC (p. 139). Na mensagem que enviou à 

Assembléia Legislativa ainda em 2007, a governadora apresentou, na página 72, a 

constituição de Parcerias Público-Privadas (PPPs) como mais uma possibilidade de viabilizar 

projetos de obras e serviços públicos que estão limitados pela capacidade de financiamento do 

setor público. Diferentemente do sistema já empregado de concessões, nas quais a 

rentabilidade privada dos projetos garante o retorno dos investimentos, nas PPPs abre-se um 

leque de opções para o financiamento compartilhado entre os setores público e privado de 

projetos e serviços cuja rentabilidade, a princípio, não pode ser garantida apenas pela 

cobrança de tarifas. Justificando a implantação, ela diz que, na Europa e nos Estados Unidos, 

há uma grande variedade de obras e serviços públicos que são viabilizados pelo sistema de 

PPPs.  

Sobre a importância do terceiro setor para seu governo, revela que, segundo o IBGE, 

há, no Rio Grande do Sul, 25.59158 entidades do terceiro setor, empregando cerca de 140 mil 

pessoas. Há desde ONGs que utilizam exclusivamente trabalho voluntário, até grandes 

fundações altamente profissionalizadas. Deve-se reconhecer a crescente importância dessas 

entidades nas sociedades gaúcha e brasileira.  

 

 

                                                 
58 Dados retirados da mensagem da governadora a AL em 2007, referenciando os dados do IBGE. 



159 

 

Elas têm potencial de interferir na vida das comunidades, sendo atores importantes 
na implementação de políticas de desenvolvimento social. Podem se constituir em 
um meio de tornar ações locais de Estado mais eficientes, ao envolver lideranças que 
conhecem a forma de trabalhar com a sua comunidade. (MENSAGEM DO 
GOVERNADOR À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2007, p. 85). 

 

Em 14 de março de 2008, foi assinado o contrato de gestão intitulado Termo de 

Compromisso com Resultados (TCR) entre a governadora Yeda Crussius e a secretária de 

educação Mariza Abreu, a coordenadora executiva do programa, os gerentes de projetos, os 

intervenientes e os parceiros para o Programa Boa Escola para Todos, cuja vigência 

terminaria em 31 de dezembro de 2010. 

Como materialização da proposta do governo Yeda, ela foi construída com forte 

ligação e apoio do empresariado gaúcho. Assim que assumiu o Governo do Estado, a 

governadora apresentou um projeto de redesenho da máquina administrativa do Estado ao 

empresário Jorge Gerdau Johanpetter59, em que previa a gestão do governo em até seis áreas a 

partir da criação das câmaras setoriais. A governadora enfatizou sua determinação de fazer 

uma administração inovadora a partir da proposta de reordenamento do Executivo. Segundo o 

Jornal do Comércio (2007, p.10), Crusius 

 
[...] salientou que ampliará a adoção, pelo Estado, das modernas ferramentas de 
gestão e administração. Ela entregou ao industrial uma cópia do documento ‘Modelo 
de Gestão - Governo Yeda Crusius’. Conforme lembrou Gerdau, esses temas têm 
sido debatidos intensamente e tecnicamente entre o governo e o PGQP (Programa 
Gaúcho da Qualidade e Produtividade). 

 

No mesmo encontro, o empresário Jorge Gerdau ofereceu à governadora Yeda Crusius 

a manutenção da consultoria de gestão que atuou na administração Germano Rigotto. Gerdau 

entregou a Yeda uma proposta com linhas gerais para projetos de redução do déficit público, 

estimado em R$ 2,2 bilhões em 2007.  

                                                 
59 Jorge Gerdau Johannpeter, 72 anos, é presidente do Conselho de Administração da Gerdau. Graduado em 

Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), trabalha na 
organização desde 1954. Em 1983, assumiu o comando da empresa. Coordena a Ação Empresarial, um dos 
movimentos para a busca da execução de reformas estruturais necessárias para o crescimento brasileiro. É 
presidente fundador do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e do Conselho Superior do Programa Gaúcho 
da Qualidade e Produtividade (PGQP). Também integra a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), a 
International Academy for Quality (IAQ) e preside o Conselho de Administração do Instituto de 
Desenvolvimento Gerencial (INDG). É presidente do Conselho de Governança do Movimento Todos pela 
Educação. É membro do Conselho Diretor e do Comitê Executivo do World Steel Association e do Conselho 
do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). Faz parte do Conselho de Administração e Comitê de Sucessão e 
Remuneração da Petrobras, do Conselho Superior Estratégico da Fiesp, do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Governo Federal e do Conselho da Parceiros Voluntários. A partir de 2009, passou a 
integrar o conselho consultivo do escritório brasileiro do David Rockfeller Center for Latin American Studies, 
mantido pela Universidade de Harvard. 
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Na prática, a parceria com o PGQP funciona da seguinte forma: em fevereiro de 2005, 

o Programa Gaúcho da Qualidade e da Produtividade (PGQP) contratou a consultoria do 

Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG). “A contratação custou R$ 3 milhões por 17 

meses de trabalho no estado. O PGQP também pagou cerca de R$ 4 milhões para que a 

prefeitura da Capital tivesse o serviço. O INDG criou um sistema de gerenciamento de gastos. 

Há grupos de despesas para unidades de serviço público similares, e os resultados são 

comparados” (Jornal do Comércio, 2007, p.10). 

No RS, o PGQP, que, desde 1998, se caracteriza como entidade comunitária, a 

Associação Qualidade RS/PGQP, integrada por representantes de toda a sociedade – 

empresas, trabalhadores, universidades, consumidores, governo, entidades e outros – é a 

instituição que oferece o aporte financeiro para o pagamento da consultoria do INDG de 

Falconi. Segundo reportagem da Revista Exame, publicada em 9 de março de 2007, o INDG 

hoje conta com 800 consultores (cerca de 250 deles em projetos fora do país, como na 

Bélgica, na sede da InBev) e fatura 130 milhões de reais, sendo que cerca de 15% desse valor 

vêm de projetos na área pública(EXAME,2010). 

Sobre esse modelo de gestão gerencial, apresentam-se algumas das ferramentas 

utilizadas pelas empresas, que são transferidas para os governos: corte de custos, melhoria de 

processos e meritocracia. Essas ferramentas também são utilizadas pelo governo do RS. 

Ainda em 2008, o governo Yeda criou “Os Programas Estruturantes”(2008), que 

equivalem a projetos de modernização para o Rio Grande do Sul (ANEXO 1). Segundo eles, 

são pautados pela transparência, ética e participação popular e têm a inovação como uma de 

suas principais marcas. Muitos se concretizam por meio de parcerias público-privadas e 

contam com participação do terceiro setor na formação de redes solidárias.  

A governadora Yeda, a partir de janeiro de 2008, instituiu a possibilidade de 

contratação de parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs 

– ou seja, pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que atendem aos requisitos 

dispostos na Lei nº 12.901, de 11 de janeiro de 2008,que “Dispõe sobre a qualificação de 

pessoa juridica de direito privado como Organização da Sociedade Civil de interesse público, 

institui o Termo de Parceria e dá outras providências”. Para tal, foi necessário definir alguns 

procedimentos para o processo de celebração dos Termos de Parceria entre essas 

organizações e o Governo Estadual, que estão descritos no Manual de Procedimentos para a 

Celebração de Termos de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(SEPLAG-RS,2010). 



161 

 

O terceiro setor, a publicização e as organizações sociais presentes no programa da 

governadora estavam incluídos no Plano Diretor da Reforma do Estado, que teve como 

principais teóricos FHC e Bresser Pereira, do PSDB, partido da então governadora. O PSDB 

tem realizado nas suas administrações o que denomina de Choque de Gestão60 e visa à 

promoção do desenvolvimento mediante a reversão de quadros de déficits orçamentários, da 

reorganização e modernização do aparato institucional do Estado e da busca de 

implementação de novos modelos de gestão, incluindo a diminuição ou corte de investimentos 

nas áreas sociais como saúde, educação, moradia, entre outros. 

Ao mesmo tempo em que, no governo federal, vivia-se um momento de aceleração da 

economia, da busca de um Estado Forte, de um novo desenvolvimentismo, no Estado do RS 

vivíamos momentos de tensão em relação à economia e às políticas sociais. O Estado estava 

cada vez mais sendo diminuído em relação aos programas sociais: saúde, educação e 

segurança pública. Em muitos casos, os serviços sociais voltados aos cidadãos estavam sendo 

repassados ou à iniciativa privada através das PPPs ou ao terceiro setor. O caso do 

sucateamento da educação é um exemplo, inclusive para mostrar à sociedade gaúcha que o 

setor privado possui melhor qualidade que o setor público e também para explicar as relações 

do governo com o empresariado gaúcho. 

Sobre as relações do Governo do Estado com o empresariado, elas se estabelecem 

numa relação articulada que busca legitimar ações. No caso do RS, ocorre através das 

relações entre pessoas e empresas, influenciando a gestão de corporações empresariais e 

também do Estado. Com esse pressuposto, os empresários participam de organizações da 

sociedade civil que se propõem a influenciar, desenhando políticas públicas, divulgando 

ideias e criando bases de acordo intelectual e técnico com o objetivo de reformar os sistemas 

educacionais, identificando novas práticas. Esses empresários são líderes formadores de 

opinião sobre a política educacional. 

Por meio do mapeamento dessas relações entre os sujeitos, pretendemos chegar a uma 

análise cujo objetivo é mostrar que essa configuração pode fornecer pistas, subsídios para a 

construção de hipóteses explicativas das parcerias instituídas( parcerias público-privadas)  na 

educação  do RS, através do projeto piloto de alfabetização e, em um segundo momento, 

apresentar as influências da parceria do IAS,Programa Circuito Campeão com as escolas, que 

é objeto de estudo nesta tese. Partimos, então, de pesquisa realizada em vários sites, 
                                                 
60 A médio e longo prazos, o projeto contempla a gestão para obtenção de resultados baseados na qualidade e na 

produtividade, mediante critérios de incentivos que induzam o maior comprometimento dos atores 
responsáveis. Por outro lado, ele também prevê a adoção de novos modelos de parcerias público-privadas que 
possibilitem a oferta de melhores serviços aos cidadãos como no caso de MG e SP. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9ficit_or%C3%A7ament%C3%A1rio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parceria_p%C3%BAblico-privada
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documentos publicados, artigos de jornais nos anos de 2008, 2009 e 2010. Através dessa 

consulta, percebemos como as parcerias público-privadas se movimentam no RS e que 

relações existem entre as instituições que as compõem. Nesse caso, as parcerias realizadas 

com o Estado do RS, na educação, no período 2007 a 2010, são do campo empresarial, 

ligadas ao mercado e não possuem organização popular.  

A figura, inserida a seguir, demonstra o movimento das parcerias através das empresas 

que as compõem. 

 

 
Figura 12 – Relações de parcerias na educação no RS a partir do Projeto Piloto de Alfabetização e instituições 
Fonte: a autora (2010). 

 

Tendo como ponto de partida as parcerias realizadas através do Projeto Piloto de 

Alfabetização de Crianças aos Seis Anos com as instituições GEEMPA, ALFA E BETO e 

INSTITUTO AYRTON SENNA (na cor rosa, e IAS na cor laranja), percebemos as relações 

que se estabelecem através da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC, na cor verde), 

sendo, primeiramente, com a UNDIME e UNESCO(na cor amarela), órgãos representativos 

dos secretários municipais de educação e órgão ligado às Nações Unidas, que possuem  

respaldo e reconhecimento público através da mídia e  empresários. Em 2009, a SEDUC 
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possuía parcerias, além das três instituições para o PPA, com o Instituto Unibanco61, SESI-

FIERGS62 e Fundação Mauricio Sirotski63(na cor rosa) para a realização de programas na 

área da gestão escolar, infraestrutura e informática. O PPA, na sua implantação, em 2007, 

tinha como financiadores, segundo o site e documentos publicados pela SEDUC, as empresas 

MARCOPOLO, GERDAU, FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKI, REFAP, ARACRUZ e 

COPESUL (destacados na cor azul). A empresa Gerdau possuía relações diretas com o 

Instituto de Desenvolvimento e Gestão (INDG) de MG, coordenado por Vicente Falconi 

Campos. O mesmo assessorou o PGQP e o Governo do Estado na gestão Yeda Crusius (2007-

2010), como já o fizera no governo de Germano Rigotto.  

O PGQP forneceu assessoria técnica à SEDUC e ambos estavam ligados ao 

“Movimento Todos pela Educação”, que tinha como diretor executivo à época Jorge Gerdau 

que também fazia parte do Conselho Estadual do Compromisso Todos pela Educação(MEC), 

sendo que a Gerdau estava ligada à Agenda 2020. Jorge Gerdau Johannpeter era o presidente 

do Conselho de Administração do INDG (Instituto de Desenvolvimento Gerencial) 

juntamente com José Martins Godoy e Vicente Falconi Campos, fundadores do mesmo. O 

INDG tem uma área que atua na gestão educacional chamada EDUC AÇÃO e possui várias 

empresas parceiras e apoiadoras, sendo uma delas a empresa GERDAU. Através de Jorge 

Gerdau, percebemos a influência que possui no cenário estadual e nacional através das 

instituições apresentadas. Além disso, Jorge Gerdau era o presidente do Conselho Superior do 

PGQP – Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade do RS, que congrega uma série de 

instituições ligadas ao empresariado gaúcho em várias áreas. O poder de influência do PGQP 

é muito grande, tendo em vista os números apresentados no site: 1,1 milhão de pessoas, 8 mil 

                                                 
61 O Instituto Unibanco firmou parceria com a SEDUC, em 2007, com a implementação do “Projeto Jovem de 

Futuro”. Este projeto visa à melhoria da qualidade das escolas públicas estaduais e à consequente formação 
das equipes diretivas das escolas estaduais em relação ao planejamento estratégico. Além da rede estadual de 
ensino do Rio Grande do Sul, esta parceria também foi firmada com as redes estaduais de ensino de São Paulo 
e Minas Gerais. 

62 O projeto SESI-FIERGS para a implantação da Consultoria Educação de Qualidade é baseado na 
administração da Qualidade Total e dissemina ideias, como a definição da missão, da visão e dos valores da 
escola; a motivação e a postura dos representantes da comissão; a realização do diagnóstico por meio de 
entrevistas, questionários e principalmente por gráficos construídos a partir da frequência, evasão, 
reprovação; a implementação de um guia construído pelo SESI para a realização do diagnóstico referindo-se 
aos aspectos a serem considerados pela comissão; a implementação da Matriz GUT (gravidade – urgência – 
tendência), do Brainstorming (tempestade de ideias), do diagrama de causa e efeito (Espinha de Peixe) e, por 
fim, da ferramenta 5W2H.  

63 O projeto Parceiros da Educação é desenvolvido pela Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. O projeto de 
parceria entre a SEC e a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho tem como objetivo a melhoria das condições 
de infraestrutura da escola e o aprimoramento dos índices de aprendizagem dos estudantes. O projeto prevê a 
contratação de especialistas para desempenharem funções de consultoria e apoio técnico nas áreas 
administrativas e pedagógicas. A proposta visa, ainda, a incentivar outras empresas a se integrarem à 
iniciativa, contemplando, assim, diferentes estabelecimentos de ensino. Disponível em: < 
http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/noticias_det.jsp?PAG=50&ID=4931>. Acesso em 15 nov. 2009. 
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organizações com adesão ao programa, 250 mil pessoas capacitadas, uma rede com 79 

comitês e 15.000 voluntários64. 

Além da influência do PGQP tanto na esfera pública quanto na privada, a Agência 

Polo – RS - Agência de Desenvolvimento é uma instituição da sociedade civil organizada que 

atua no RS e também em outros Estados do país e América do Sul e é coordenadora da 

AGENDA 2020, uma organização que congrega empresários, sociedade civil, instituições do 

terceiro setor, universidades; além disso, reúne empresas e entidades representativas de 

diferentes setores da economia do RS, como a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul 

– FIERGS, a Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul – 

FECOMÉRCIO, a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do 

Sul – FEDERASUL, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul – 

FCDL, a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul – FARSUL e o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae/RS. Possui o apoio da Gerdau, Copesul, 

Habitasul, Taurus, Stemac e Mercurio, além de estar ligada a vários movimentos como 

Sociedade Convergente da Assembleia Legislativa, ao Todos pela Educação e ao Conselho de 

Desenvolvimento do Estado do RS. A Agência POLO RS relaciona-se com organizações 

similares no mundo inteiro e conta com uma rede internacional de agentes virtuais(PÓLO-RS, 

2009). 

O movimento Agenda 2020 iniciou em 200665 e é um conjunto de diversos projetos 

compreendidos como necessários ao desenvolvimento do RS. O caminho percorrido e a 

continuidade da Agenda 2020 têm como sustentação o trabalho voluntário de pessoas ligadas 

às empresas e instituições apoiadoras que atuaram diretamente nos fóruns temáticos. A 

metodologia utilizada no trabalho foi a Busca de Visão de Futuro66 e o Balanced Scored67, 

ferramentas gerenciais utilizadas no planejamento estratégico de empresas e demais 

instituições.  

 

                                                 
64 Um dos trabalhos voluntários de Gerdau é presidir os 57 núcleos comunitários regionais do Programa Gaúcho 

de Qualidade Total. Ele está convencido da importância de transmitir conhecimento e tecnologia para o 
desenvolvimento da responsabilidade social. Em entrevista ao Valor, Gerdau defende um novo pacto entre 
sociedade, iniciativa privada e poder público, em que o Terceiro Setor assume papel de destaque.Além de ser 
conselheiro do CDES. 

65 Nos dias 8 e 9 de março de 2006, foi realizado o seminário sobre visão de futuro da Agenda 2020. Fonte: Uma 
agenda em movimento. Disponível em: <www.agenda2020.org.br>. Acesso em: 15 mai. 2009. 

66 Dinâmica que permite encontrar um denominador comum num grupo extremamente heterogêneo. Ela parte da 
premissa de que, focando nos pontos comuns, se pode construir uma visão futura compartilhada por todos. 

67 Modelo de gestão que permite traduzir e operacionalizar essa visão futura compartilhada. Esse sistema é 
composto por um mapa estratégico; um conjunto de indicadores; um conjunto de projetos que movimenta o 
todo em direção ao futuro desejado. 

http://www.agenda2020.org.br/
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Figura 13 – Relação formada pela Agenda 2020 entre pessoas e instituições ligadas ao setor empresarial (2009). 
Fonte: a autora (2010). 

 

Em 2008, a governadora Yeda Crusius assegurou uma cadeira na mesa de debates 

econômicos (AGENDA 2020, 2009, p.19), para representantes da Agenda 2020. Nesse 

evento, foi apresentado um balanço das atividades de 2007, as ações para 2008 e o 

alinhamento com os projetos do governo.  

Mostrando a influência dessa organização no Governo do Estado como um dos 

principais interlocutores, no dia 7 de março de 2008, foi instalado o Comitê de Gestão do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e tomaram posse dois integrantes pela 

Agenda 202068. A coordenadora do Fórum Temático da Educação da Agenda era a secretária 

de Estado de Educação. Ela coordenou a reunião que detalhou os projetos de educação básica 

de qualidade e o de educação profissional, ligados ao Programa Estruturante Boa Escola para 

Todos, com a consultoria do PGQP69. Além disso, no Projeto Educação Básica de Qualidade 

                                                 
68 Os conselheiros eram Ronald Krumenauer e Paulo de Tarso Pinheiro Machado. 
69 No mapa estratégico da Agenda para a Educação, estão projetos como ampliar a rede de escolas com tempo 

integral; investir na valorização e qualificação dos professores; definir e implementar um modelo de educação 
básica com foco na qualidade; capacitar para o mercado e para a cidadania, articulando instituições de ensino 
superior, escolas, empresas, ONGs e governo, ampliando o ensino profissional. 
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da Agenda 2020, verifica-se a posição definida sobre a educação do Estado. O projeto possui 

22 metas a serem executadas pelos governos estadual, municipal e federal. 70  

O diálogo da SEE com o empresariado gaúcho é mantido para além da relação com a 

Agenda 2020, através dos eventos promovidos por entidades representativas, como o Evento 

“Tá Na Mesa” promovido pela FEDERASUL, no qual a Secretária Mariza Abreu, assim 

como diversos membros do governo conversam com os empresários sobre as propostas para a 

educação gaúcha. Diante dos empresários que compunham a direção da Federasul, a 

secretária Mariza Abreu explicou que as propostas da Seduc estavam sintonizadas com o 

Compromisso Todos Pela Educação, lançado no final de 2006, por representantes do 

empresariado nacional. Mariza Abreu ressaltou que os projetos da pasta também estavam 

articulados com a proposta “O Rio Grande que Queremos: Agenda Estratégia 2006-2020”, 

coordenada pelas federações do meio empresarial gaúcho. Mariza Abreu expôs um 

cronograma de ações e fez ponderações quanto ao andamento do trabalho conjunto da 

SEDUC e da Agenda 2020. (8.8.2007). 

Essa prática de diálogo sobre as políticas pensadas pela Seduc não é evidenciada com 

o restante da sociedade gaúcha, tendo em vista que a única reunião que permitiu a 

participação da sociedade foi a de apresentação do Programa Estruturante Boa Escola para 

Todos, em novembro de 2008. Esses fatos apontam que o projeto educacional da Secretaria 

Estadual de Educação encontra-se claramente identificado com o projeto educacional do 

empresariado, o qual apoia (e reivindica) o ajuste fiscal do Estado e, consequentemente, a 

eficiência dos gastos públicos com a educação através da adoção de “práticas modernas de 

gestão”, introduzindo os mecanismos de gestão da esfera privada na escola pública. 

A interlocução do Governo do Estado e da Secretária de Educação, priorizando o 

diálogo com instituições empresariais em detrimento dos movimentos dos educadores, 

estudantes e outros, demonstra a opção do governo, conforme palavras da então presidente71 

do CPERS (2005-2008): 

 

 

 

                                                 
70 Entre as metas citadas, estão: remuneração de 100% dos professores com parte determinada em função dos 

resultados educacionais, participação em atividades de formação continuada de 100% dos professores a cada 
quatro anos com foco no desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas pelos alunos, 
alfabetização plena de 80% das crianças de oito anos até 2010 e 100% até 2020, aumento da eficácia do gasto 
por aluno (relação gasto x IDEB) na educação gaúcha, aumento dos gastos privados com educação em relação 
ao PIB gaúcho, entre outros. 
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Hoje, a educação no RS faz parte do projeto de diminuição do papel do estado. Este 
é um governo que tem um perfil neoliberal, tem feito todas as ações para diminuir a 
responsabilidade do estado com o serviço público, entregando exatamente para a 
iniciativa privada. Então, quando o governo em 2007 assume, inicia o desmonte da 
escola pública, terminando com setores importantes como orientação educacional, 
supervisão pedagógica, fechamento de bibliotecas, desativação de laboratórios de 
informática. Isso deixa muito claro que é para que a escola não tenha uma 
metodologia, não se faça pesquisa dentro da escola, não se discuta o PPP e daí então 
vêm as parcerias, os contratos de gestão, vêm acordos com a Fundação Unibanco, 
GEEMPA, Alfa e Beto, Ayrton Senna.... que nada mais são que entidades sem fins 
lucrativos ou seja para não pagar impostos, numa lógica[...] o governo paga recursos 
públicos para entidades que estão querendo formar mão de obra mais qualificada, 
mas que não pense, que não questione, que não seja um cidadão consciente e mais 
participativo.(ENTREVISTA COM  A PRESIDENTE DO CPERS-SINDICATO, 
2008) 

 

Falando sobre a opção do governo de dialogar com a iniciativa privada, a então 

presidente do CPERS Sindicato continua: 

 
Nós somos contrários porque existe obviamente uma ideologia a ser implementada. 
Nenhuma dessas fundações e ONGs, ou seja lá o que for, tem desvinculação 
ideológica e a lógica é justamente formar cidadãos gado pacato, sem uma formação 
um pouco superior, porque nós temos todo um maquinário modernizado, nós 
vivemos a terceira revolução industrial e tecnológica, então tem que ter a mão de 
obra que não desmonte, não destrua, com especialização e, ao mesmo tempo, um 
cidadão que não questione, que não reivindique e que se conforme se ficar fora do 
mundo do trabalho .(ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DO CPERS-
SINDICATO,2008) 

 

Assim como a presidente do CPERS, para Sommacal (ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA, 2009), professor da rede pública estadual de educação, o diálogo não existiu, 

e a prática política dos gestores mostrou a forma mais centralizada na tomada de decisões. 

Não houve construção, mas tentativa de imposição. Foi assim que a secretária de educação, 

Mariza Abreu, já nas primeiras atitudes, anunciou medidas que culminariam com o 

“fechamento de escolas, a municipalização, a enturmação, a multisseriação, o corte de verbas 

para investimentos, o atraso no repasse da autonomia financeira, a escola em contêineres, o 

combate às entidades dos servidores e uma série de iniciativas visando a retirar direitos e 

enfraquecendo as carreiras.” (IDEM, p. 115). 

Com todas essas mazelas apresentadas na educação do RS, tentando convencer a 

sociedade gaúcha da crise que a educação estadual vinha passando, o Estado alinhou-se ao 

projeto de Modernização da Administração Pública Estadual disposto a fazer um “choque na 

gestão pública” (BRESSER, 1996). A partir desse ambiente, o Governo do Estado selou o 

contrato de financiamento de US$1,1 bilhão ao RS. A operação integra o programa do RS de 

sustentabilidade fiscal para o desenvolvimento. “O financiamento do BIRD representa 
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também um importante apoio ao Programa de Ajuste Fiscal que o governo está promovendo 

para zerar o déficit público” (AGENDA 2020, 209)  e tem como contrapartida o compromisso de 

realizar várias reformas sociais, entre elas a “reforma na educação do Estado”, proposta pelo 

próprio governo ao Banco Munidal (BM) a exemplo de outros estados do Brasil 72. 

O Banco Mundial concede empréstimos, mas condiciona as políticas dos governos, 

que devem ser adequadas ao que estabelece o Consenso de Washington. Aceitando as 

imposições do BM, a governadora pediu o empréstimo, concedido em duas etapas, mas, em 

troca, deveria enxugar os gastos do estado com funcionalismo e operar mudanças nas 

carreiras. Uma das áreas mais atingidas foi o setor social, entre eles, a educação. 

Anteriormente à assinatura do convênio com o Banco Mundial, a Secretaria de Estado 

de Educação já vinha, conforme proposta do plano de governo Yeda e as informações já 

apresentadas anteriormente, trabalhando com indicativos de uma administração gerencial com 

ênfase nos resultados, alinhados com os intelectuais orgânicos da Terceira Via.  

Conforme podemos evidenciar, no ideário desse pressuposto, a base de toda mudança, 

entretanto, é a educação. Para Giddens (2001), “a principal força no desenvolvimento de 

capital humano obviamente deve ser a educação. É o principal investimento público que pode 

estimular a eficiência econômica e a coesão cívica” (GIDDENS, 2001, p. 78). Não deve ser 

uma educação estática, baseada na formação para a vida adulta, mas a educação para adquirir 

competências a serem desenvolvidas ao longo da vida. Para cumprir essa e outras funções 

sociais, o Estado é importante. Mas ele deve atuar mais como fomentador do que como 

fornecedor dos serviços. É aí que as agências do terceiro setor ganham um papel específico. 

No contexto apresentado, em relação à educação, no Plano de Governo (2006), 

constava para a área da educação o seguinte: “Modernizar a gestão educacional, em primeiro 

lugar, com a criação de um sistema de metas e indicadores de resultado e esforço, 

monitorando as taxas de repetência, evasão e distorção série-idade e avaliando o rendimento 

dos alunos e das escolas de ensinos fundamental e médio das redes públicas estaduais e 

municipais; Melhorar a qualidade dos serviços educacionais, avançando na gestão 

democrática e na autonomia da escola, a qual deve, em contrapartida, responsabilizar-se por 

seus resultados frente à comunidade em que atua e à sociedade gaúcha; Intensificar as ações 

de capacitação de gestores escolares, incluindo direções das escolas e conselhos escolares; 

                                                 
72 Conforme o documento, “a operação teria contrapartida de duas Secretarias de Estado, os componentes 

principais da operação proposta: (Fazenda e Planejamento) Finanças (SEFAZ). Além dessas, as Secretarias da 
Administração, Desenvolvimento Social e Justiça e Educação também jogarão um papel relevante na 
execução das medidas dirigidas para recomeçar a sustentabilidade fiscal. O coordenador preliminar seria 
muito provavelmente a SEFAZ” (DOCUMENTO DO BANCO MUNDIAL). 
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Profissionalizar os quadros da Secretaria de Educação e de suas coordenadorias regionais, por 

meio da escolha de pessoal, principalmente dos dirigentes, com base na qualificação técnica e 

na identificação com a proposta de gestão educacional do governo, de forma a reduzir as 

interferências de ordem político-partidária.” (PLANO DE GOVERNO, 2006, p. 34-35). 

Em relação à educação, foi com o então governo que parte das ações de gestão das 

escolas foi aberta às organizações da iniciativa privada e houve um incentivo ao voluntariado, 

que passou a entrar nas escolas para conduzir projetos que, na verdade, deveriam ser geridos 

por agentes públicos. Sommacal (2009, p.119) adverte para o fato de o Governo Estadual 

buscar apoio e cooperação educacional através de consultoria do Serviço Social da Indústria - 

SESI, da Fiergs e da Federasul, entidades empresariais que passaram, através da Agenda 

2020, a influenciar os rumos do governo. Para ele, com essas entidades, surge a política de 

resultados, cada vez mais centrada na qualidade total e definitivamente contaminando o 

espaço escolar com a linguagem mercadológica, que vê o professor como um indivíduo 

descartável e o aluno como um cliente. 

A redefinição do papel do estado para com a educação, no governo Yeda, ocorreu, 

conforme já afirmamos, através da redução dos investimentos e do repasse à iniciativa privada 

da gestão das escolas. Percebemos que não é apenas a questão do financiamento, mas também 

dos conteúdos que entram na escola através desses programas, modificando a lógica da 

gestão. Nesse caso, a gestão por resultados tornava-se a principal bandeira da SEDUC.  

 

 

4.4 O PROJETO PILOTO DE ALFABETIZAÇÃO E A PARCERIA COM O INSTITUTO 

AYRTON SENNA NO RS  

 

 

A análise  sobre o “novo jeito de governar” e as “mudanças no padrão da gestão” que 

foram inseridas no campo educacional pelo governo gaúcho (2007–2010) evidencia a ênfase 

do gerencialismo na educação, substituindo a participação dos professores, alunos, pais, 

comunidade escolar na construção de políticas educacionais por consultorias e entidades 

privadas que visam aumentar a eficiência dos gastos públicos através de modelos de gestão 

inspirados no mundo empresarial. 

A redefinição do papel do Estado para com a educação evidenciou-se no período de 

estudo (2007-2010), através da redução dos investimentos na área e do repasse a instituições 

do terceiro setor mercantil da gestão das escolas. Embora concordemos que os resultados em 
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educação são importantes, questionamos a forma de buscar incessantemente os mesmos, 

utilizando, para isso, a lógica gerencial e o pacto com o empresariado, desqualificando os 

reais interlocutores da proposta de educação do estado: professores, diretores, alunos, pais e 

comunidade escolar.  

Pretendendo levar adiante seu projeto de redesenhar a gestão no Estado, em especial a 

gestão da educação pública, uma das primeiras ações realizadas pelo então governo do RS na 

área da educação foi a assinatura de um convênio com três instituições do terceiro setor para 

desenvolver o Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos em parceria com a 

iniciativa privada. O projeto fazia parte do plano da governadora (2006) que, em 2008, foi 

incluído no Programa Estruturante Boa Escola para Todos junto com o SAERS e constitui um 

dos principais objetos de estudo desta pesquisa. 

 

 

4.4.1 O Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos no RS 

 

 

O Projeto Piloto de Alfabetização implantado no RS, em 2007, começou a ser gestado 

ainda em 2006 por ocasião da eleição da governadora Yeda Crussius, em outubro do mesmo 

ano. No plano do governo Yeda (2006) relativo à educação, consta a meta de assegurar que 

toda criança saiba ler e escrever até o final do segundo ano do Ensino Fundamental de nove 

anos, prevendo “incentivos variados, inclusive financeiros e salariais, às escolas e aos 

professores, especialmente para os alfabetizadores de forma a estimular o aprimoramento do 

desempenho profissional articulado com o aumento dos níveis de aprendizagem dos alunos e 

avaliar a alfabetização, nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, como parte 

integrante do sistema gaúcho de avaliação externa do rendimento escolar dos alunos no ensino 

Fundamental e Médio.”  

Esse mesmo documento estabelece a relação e o alinhamento entre o projeto 

implantado, a Agenda 2020 e o Compromisso Todos pela Educação. No Relatório do PPA 

lançado, em 2007, pela SEDUC73, a Agenda 2020 apresenta, como um dos seus objetivos 

estratégicos, definir e implementar um modelo de educação básica com foco na qualidade. Em 

2007, ao traduzir esse objetivo estratégico para objetivos específicos, a Agenda 2020 
                                                 
73 O relatório intitulado Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos é um documento oficial da 

SEDUC, impresso e distribuído a escolas, instituições e demais órgãos da sociedade gaúcha com o objetivo de 
apresentar o projeto. Também está disponível no site da SEDUC no endereço 
<http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/proj_piloto.jsp?ACAO=acao4>. Acesso em: 17 mar. 2010. 
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incorporou a meta de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade. Em relação ao 

Compromisso Todos pela Educação, consta que, até 2022, toda criança de oito anos saberá ler 

e escrever e possui como meta qualitativa, até 2010, 80% e, até 2022, 100% das crianças de 

oito anos de idade estarão plenamente alfabetizadas. E justifica que, para que essa meta seja 

numericamente estabelecida e acompanhada, é necessária uma política de avaliação nacional 

do índice de alfabetização. 

Ainda na análise da situação da educação e justificando a implantação do PPA, a 

equipe da SEDUC apresentou um outro documento74, os dados do Mapa do Analfabetismo no 

Brasil (INEP-MEC, 2003), demonstrando que a melhor política para combater o 

analfabetismo no país é assegurar escola de qualidade para todos na idade correta, utilizando-

se dos dados do EDUDATA, INEP-MEC, que apontam que os índices de reprovação na 

primeira série constituem-se desafios para os gestores da educação, pois o índice de 

reprovação na educação estadual foi de 21,2%.  

As estatísticas municipais revelam que, em 2004, o índice de reprovação na primeira 

série era de 18,8% no Estado do RS. Somando-se a esses dados, também oferece propostas 

contidas em acordos internacionais como o Plano Internacional de Ação da Década das 

Nações Unidas para a Alfabetização75 (2003-2012) e a Proposta de Dacar76, também 

intitulada “Proposta de Educação para Todos” (Dacar, 2000-2015). Apresenta ainda as 

recomendações do Relatório Final do Grupo de Trabalho Alfabetização Infantil: os Novos 

Caminhos77, lançado no Seminário “O Poder Legislativo e a Alfabetização Infantil”, 

                                                 
74 Documento explicativo do Projeto Piloto de Alfabetização distribuído aos professores em reunião. 
75 No Brasil, a publicação foi feita com o nome de “Alfabetização como Liberdade” em maio de 2003 e consta 

como a Década das Nações Unidas para a Alfabetização: Educação para Todos. Plano de Ação Internacional, 
implementação da Resolução nº 56/116 da Assembleia Geral. Relatório do secretário-geral da ONU - Kofi 
Annan. Disponível em: 

   <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001303/130300por.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2010. 
76 É uma reafirmação da visão estabelecida na Declaração Mundial de Educação para Todos em Jontiem (1990). 

Foi um amplo processo de avaliação dos progressos alcançados, tendo em vista o objetivo de educar todos os 
cidadãos de todas as sociedades. Expressa o compromisso coletivo da comunidade internacional em buscar 
uma estratégia bem fundamentada para garantir que as necessidades básicas de ensino de todas as crianças, 
jovens e adultos sejam satisfeitas dentro de uma geração e mantidas a partir de então. Educação para todos: o 
compromisso de Dakar. Brasília: UNESCO, CONSED, Ação Educativa, 2001. 

77Este relatório está disponível em: 
   <http://www.letraviva.net/arquivos/Relat_Final_sobre_alfabetizacao.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2010. São 

membros do grupo de trabalho Marilyn Jaeger Adams, Ph.D. Senior Research Scientist, Soliloquy Learning 
(Estados Unidos), Roger Beard, Ph.D. Professor, School of Education, University of Leeds (Inglaterra), 
Fernando Capovilla, Ph. D. Professor, Faculdade de Psicologia, USP (Brasil), Cláudia Cardoso -Martins, Ph.D. 
Professora, Faculdade de Psicologia, UFMG (Brasil), Jean-Emile Gomberg, Ph.D. Professor, Universidade de 
Rennes (França), José Morais, Ph.D. Professor, Université Libre de Bruxelles (Bélgica), João Batista Araujo e 
Oliveira, Ph.D. Presidente, JM Associados (Brasil). João Batista Araujo e Oliveira é presidente do Instituto 
Alfa e Beto. Dedicou a maior parte de sua vida acadêmica e profissional a questões ligadas à educação. 
Publicou dezenas de artigos científicos, livros técnicos e coleções de livros didáticos. Foi diretor do IPEA, 
funcionário do Banco Mundial em Washington, perito da Organização Internacional do Trabalho em Genebra 
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promovido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em 2003. Esse 

relatório tem como base as experiências de alfabetização implementadas em vários países, 

como França, Inglaterra e Estados Unidos, que implantaram a Reforma do Estado com a 

proposta gerencial e recomendada pelos órgãos internacionais como referência de gestão 

pública. 

O relatório “Alfabetização Infantil: os Novos Caminhos” (2003) propõe, como 

recomendações para políticas de longo prazo, com base na literatura sobre reforma educativa 

e tomando como perspectiva a responsabilidade de governos – nos âmbitos federal, estadual 

ou municipal–, políticas e condições importantes para assegurar um sistema educacional de 

qualidade que incluem (2003, p. 144, grifo do autor): 

 
Com relação a professores: • requisitos de formação, certificação, salários, 
carreiras; • programas de ensino com definições claras dos padrões de desempenho 
esperados para cada série escolar; • avaliação externa associada com mecanismos 
eficazes de supervisão, controle e incentivos; • regras sobre alocação de recursos e 
usos – inclusive recursos destinados à aquisição de material escolar. 
Com relação à gestão escolar: • regras referentes à alocação de recursos adequados 
e suficientes ao seu uso; • autonomia para a escolha de filosofias e métodos 
pedagógicos pelas escolas a partir de programas de ensino e associados a 
mecanismos externos de avaliação; • gestão escolar eficaz; • participação e 
envolvimento efetivo dos pais no apoio às atividades escolares; • condições e 
incentivos para que escolas e professores utilizem dados sobre seu desempenho para 
superar as dificuldades. 

 

Enfoca que as condições estão sempre na dependência da qualidade local da liderança 

em cada escola e em sua capacidade de mobilizar os esforços e motivação de pais, professores 

e alunos para atingir resultados. Destacam-se ainda, como dados relevantes para este projeto, 

algumas indicações do documento que visam assegurar condições necessárias para que as 

escolas funcionem a contento e políticas específicas sobre a alfabetização que podem vir a ter 

condições de oferecer bons resultados. Essas políticas precisam incluir os seguintes 

componentes: 
• Um programa de ensino que reúna todas as competências necessárias para 

assegurar a alfabetização dos alunos;  
• Um programa de ensino baseado em evidências científicas comprovadas e 

atualizadas sobre o que funciona e em que condições; 
• Requisitos claros para a formação inicial de professores alfabetizadores; 
• Um sistema de certificação para professores alfabetizadores calcado na aferição 

de conhecimentos e competências comprovadamente eficazes; 
• Divulgação e debate, a partir de cada escola, de forma que os dados sirvam para 

aprimorar as políticas e práticas existentes; 

                                                                                                                                                         
e Secretário Executivo do MEC. Nos últimos 15 anos, vem desenvolvendo projetos voltados para o sistema 
público de ensino. 



173 

 

• Regras e incentivos para estimular a produção de materiais didáticos 
diversificados de qualidade comprovada, bem como critérios para orientar sua 
escolha pelos professores; 

• Instrumentos e mecanismos para o diagnóstico precoce e tratamento de alunos 
com dificuldades especiais; 

• Incentivos e estímulos para o envolvimento dos meios de comunicação de 
massa e das organizações não governamentais em programas informais de pré-
escola que ajudem os pais e professores a preparar as crianças, desde cedo, para 
os futuros desafios de aprender a ler e escrever. (Relatório de Alfabetização: Os 
Novos Caminhos, 2003, p. 45) 

 

Como recomendações para curto prazo, propõe que a discussão para o sucesso de 

qualquer intervenção depende de um número de fatores, entre os quais se incluem a clareza de 

objetivos sobre o que é alfabetizar e em que série ou séries isso deve ser feito; a viabilidade de 

atingir os objetivos propostos nos prazos previstos; um programa de ensino claro e viável; 

recursos materiais e humanos adequados aos resultados esperados. (RANC, 2003, p. 146) 

Juntando-se a isso, é aprovada, em nível federal, a Lei 11.274, de 6 de fevereiro de 

2006, a qual altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei 9394-96, que estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de nove anos para o 

Ensino Fundamental com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. Nesse 

contexto, foi implantado, a partir do ano de 2007, o Projeto Piloto de Alfabetização de 

Crianças de Seis Anos para o Estado do RS através da Secretaria de Educação do Estado do 

Rio Grande do Sul, tendo como instituições executoras a SEDUC/RS e a Undime/RS e o 

apoio do Escritório Antena da UNESCO. A articulação da SEDUC com a Undime78 é algo a 

destacar nesse caso, pois foi através da Undime que os secretários de educação municipais 

aderiram à proposta do PPA no RS. 

A ligação da Undime com a SEDUC ocorreu por questões de afinidades políticas e 

pessoais entre as duas representantes. Por um lado, estava a secretária Marisa Abreu que, 

anterior ao cargo de secretária de estado, era a presidente da Undime do RS. A então 

secretária do município pesquisado era sua vice. À medida que Marisa é convidada para 

integrar o primeiro escalão do governo à época, em sua substituição, a secretária municipal 

ocuparia sua vaga. Em entrevista realizada, a secretária municipal afirma que, mesmo antes de 

Marisa assumir a SEDUC, o programa, os institutos e a forma de financiamento já estavam 

organizados e que lhe cabia, agora, enquanto presidente da Undime, comunicar aos demais 

secretários municipais de educação o projeto, tendo como  objetivo  legitimá-lo, prestando 

apoio e mostrando a sua viabilidade. Foram 19 municípios que aderiram a um dos três 

programas de alfabetização para realização conjunta com o estado do RS, inclusive o 
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município em que a presidente da Undime era a secretária de educação e que será estudado 

nesta tese. É importante ressaltar o papel que a Undime tem desempenhado no desenho das 

políticas públicas de educação, seja no setor público ou no privado, conforme estudos de 

Malini(2009). Para esta pesquisa, destacamos as relações estabelecidas no caso do PPA. 

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) é uma associação 

civil, sem fins lucrativos, constituída no dia 10 de outubro de 1986. Sua sede se localiza em 

Brasília. De lá é coordenada toda a rede de participação de seus membros e seccionais, dando 

destaque às ações que tenham por objetivo central a formulação de políticas educacionais. 

Conforme o site da instituição: 

 
A Undime organiza e promove pesquisas, reuniões, seminários e fóruns voltados à 
educação pública, cidadã e de qualidade para todos e, além disso, mantém contatos 
com sindicatos, confederações, associações, organizações não governamentais, 
movimentos sociais, redes e demais entidades da sociedade civil, que tenham 
interesse no processo educacional. Estabelece, também, relações com as três esferas 
do poder público: Judiciário, Legislativo e Executivo, almejando contribuir para a 
formulação, promoção e acompanhamento de políticas nacionais de educação. 
(Disponível em: <www.undime.org.br>.Acesso em: 3 out. 2012). 

 

Ao longo de sua existência, a Undime legitimou-se como instância representativa da 

educação nos municípios brasileiros, desempenhando papel importante nos processos de 

discussão, formulação e implementação de políticas nacionais de educação. Segundo o site, 

nos últimos anos, tem-se aliado ao que eles chamam de movimentos da sociedade civil 

organizada como o “Movimento Todos pela Educação” capitaneado pelo empresariado 

brasileiro.Também possui como apoiadores institucionais o Instituto Natura, Fundação 

Volkswagem, UNICEF e como parceiros UNESCO, Organização dos Estados 

Iberoamericanos (OEI), Amigos da Escola, Todos pela Educação, CNTE, Fundação Vitor 

Civita, CENPEC, entre outros. Ou seja, basicamente parceiros da iniciativa privada, embora 

represente os secretários da educação pública. 

O PPA possui como instituições participantes a Fundação Cesgranrio/RJ79, com sede 

no Rio de Janeiro, instituição responsável por avaliações nacionais de larga escala no 

Brasil.80; o Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia, Pesquisa e Ação -GEEMPA, que 

                                                 
79 Nos anos de 2000, 2001 e 2003, a Cesgranrio foi responsável pela execução de um programa pioneiro de 

avaliação externa – o Nova Escola -, englobando gestão escolar, indicadores de eficiência e desempenho 
escolar dos alunos. Na área da iniciativa privada, destaca-se a Avaliação dos Cursos Técnicos do SENAI/SP. 

80 Destacam-se o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), o Exame Nacional de Cursos (Provão), a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar/Prova Brasil, o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Exame Nacional de Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Além dessas, tem realizado avaliações na área educacional 
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se apresenta como uma associação civil de caráter científico, sem fins lucrativos, com duração 

indeterminada, tendo sua sede na cidade de Porto Alegre/RS; o Instituto Alfa e Beto, uma 

organização não governamental, com sede em Minas Gerais, e o Instituto Ayrton Senna, com 

sede em São Paulo. 

O Instituto Alfa e Beto – conforme o IAB - é uma organização não governamental, 

sem fins econômicos, criada em novembro de 2006. Seus principais objetivos são disseminar 

e promover políticas e práticas de educação baseadas em evidência e promover a efetiva 

alfabetização das crianças por ser esse o problema número um da educação no Brasil. Essa 

prioridade decorre da constatação de que todos os demais esforços em educação estão 

condenados ao fracasso até que se resolva definitivamente essa questão básica.  

O IAB propõe políticas e práticas de alfabetização baseadas em evidências. Por essa 

razão, o Programa Alfa e Beto de Alfabetização constitui o carro-chefe das ações do IAB que 

busca, ativamente, parcerias com instituições do setor público e privado e assegura a 

privacidade dos parceiros, clientes e financiadores. O IAB foi constituído pela família 

Oliveira, tendo como diretor-presidente o professor João Batista Araujo e Oliveira, que foi 

secretário-executivo do MEC em 1995, e como diretora-administrativa a professora Mariza 

Rocha e Oliveira. Atua em mais de 400 municípios do país no programa de aceleração da 

aprendizagem, através do PAR-MEC.  

O GEEMPA tem como objetivos o estudo e a pesquisa para o desenvolvimento das 

ciências da educação e a realização de ações efetivas para a melhoria da qualidade do ensino. 

Em 2010, o GEEMPA completou 40 anos. Atua em 249 municípios através da tecnologia de 

Correção de Fluxo Escolar na Alfabetização por meio do PAR do Ministério de Educação e 

atende 203.089 alunos em todo o Brasil. 

O Instituto Ayrton Senna, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, 

presidida por Viviane Senna, foi fundado em novembro de 1994. Desde então, sua meta 

principal, conforme o site, tem sido trabalhar para criar oportunidades de desenvolvimento 

humano a crianças e jovens brasileiros em cooperação com empresas, governos, prefeituras, 

escolas, universidade e ONGs, conforme já apresentado no capítulo 4. 

O Projeto Piloto consiste na aplicação de três programas de intervenção pedagógica 

com foco na alfabetização, no processo de aprendizagem de crianças com seis anos de idade 

matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental de nove anos em escolas públicas 

estaduais e municipais no RS, “visando à construção da matriz de competências e habilidades 

                                                                                                                                                         
para sistemas de ensino estaduais, municipais e do Distrito Federal. Disponível em: < 
http://www.cesgranrio.org.br/institucional/apresentacao.html>. Acesso em: 17 abr. 2010. 

http://www.alfaebeto.org.br/educacao_baseada_em_evidencias.php?cod=evidencias
http://www.alfaebeto.org.br/produtos_alfaebeto.php?id=1
http://www.alfaebeto.org.br/cv_joao_batista_araujo.php
http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/inst_viviane.asp?r=
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cognitivas em leitura, escrita e matemática a ser desenvolvida de forma a assegurar a 

alfabetização dos alunos em um ou no máximo em dois anos letivos”, ou seja, aos seis ou sete 

anos de idade (Documento Oficial “Projeto Piloto para a Alfabetização de Crianças com Seis 

Anos de Idade”). Os resultados desse projeto deveriam fundamentar a política de 

alfabetização das crianças a ser implementada no conjunto da rede estadual e, por adesão, em 

redes municipais de ensino no Estado do Rio Grande do Sul de forma a assegurar que a 

consolidação da oferta do Ensino Fundamental com duração de nove anos letivos viesse 

efetivamente a contribuir para a melhoria dos níveis de desempenho escolar dos alunos (PPA, 

2007, p.8). 

Em 2007, a divisão territorial do projeto se apresentou conforme quadro a seguir: 

 

Divisão Territorial do PPA em 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Quadro 15 – Divisão Territorial do PPA em 2007 
Fonte: Departamento Pedagógico da SE-RS (2007). 

 

Conforme o Departamento Pedagógico da SEDUC-RS, o IAS, em relação aos demais 

institutos, ficou com o maior número de escolas, turmas, professores e alunos atendidos 

através do Programa Circuito Campeão. O Projeto Piloto, ao longo do ano de 2007, previu as 

seguintes etapas: 

Etapa 1 – Cadastramento dos alunos; 

Etapa 2 – Aplicação do teste de prontidão para a alfabetização; 

Etapa 3 - Aplicação do teste da avaliação somativa. 

A Fundação Cesgranrio realizou estudos das variáveis de movimentação escolar – 

aprovação/reprovação, afastamento por abandono e afastamento por transferência, que foram 

disponibilizados para as escolas e para a coordenação do projeto. Quanto ao orçamento dos 

programas de alfabetização, temos: 
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• GEEMPA - custo aluno-ano - R$96,85 – custo total R$ 484.550,00; 

• Instituto Ayrton Senna – custo aluno-ano - R$100,00 – custo total R$ 500.000,00; 

• Instituto Alfa e Beto - custo aluno-ano - R$100,00 - custo total R$ 500.000,00; 

• Cesgranrio – custo aluno-ano - R$6,23 – custo total R$ 124.600,00; 

• Custo total do projeto: R$ 1.609.150,00. 

No valor do custo-aluno estava incluída a capacitação, material didático-pedagógico, 

supervisão, despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos professores participantes 

no período da capacitação apenas para o GEEMPA. Para o IAS e IAB, não estavam incluídas 

as despesas dos professores, mas, sim, as despesas de viagem e hospedagem dos membros da 

equipe técnica dos institutos. As despesas dos professores alfabetizadores, diretores e 

coordenadores pedagógicos constituíam responsabilidade das respectivas secretarias de 

educação. 

Na época da implantação do PPA, o Estado não dispunha do valor necessário para a 

viabilização do contrato, segundo a secretária de Educação. Por isso, no ano de 2007, o 

Projeto Piloto de Alfabetização foi patrocinado através de “parcerias” com a iniciativa 

privada: ARACRUZ, COPESUL, GERDAU, MARCOPOLO, REFAP S.A. e FAMÍLIA 

MAURÍCIO SIROTSKY. 

Com relação às metodologias de alfabetização, cada instituição apresentou uma 

proposta: Instituto Ayrton Senna - programa de gerenciamento da aprendizagem de crianças 

dos anos iniciais / Circuito Campeão; Instituto Alfa e Beto - programa Alfa e Beto para a 

alfabetização de crianças de seis e sete anos com base em método fônico e grupo de estudos 

sobre educação, metodologia de pesquisa e ação; e GEEMPA - programa de alfabetização 

com bases teóricas do pós-construtivismo. Essas metodologias são a base para a reforma de 

ensino que seria instituída nas escolas do RS, iniciando-se com essa nova série.  

Em 2007, o estado contou com o financiamento das empresas parceiras já 

apresentadas e, no ano de 2008, todas as escolas estaduais que optaram por um dos métodos 

de alfabetização no primeiro ano do Ensino Fundamental foram contempladas com essa 

tecnologia educacional disponível no Guia de Tecnologias do MEC81. O Estado e os 

municípios foram contemplados a partir do “PAR”82 (Plano de Ações Articuladas). 

                                                 
81 O Guia de Tecnologias do MEC foi criado em 2007 e faz parte das ações do PDE-Plano de Desenvolvimento 

da Educação. De acordo com o ministério, tecnologias são recursos, ferramentas e materiais que estejam 
aliados a uma proposta pedagógica que evidencie sólida fundamentação teórica e coerência metodológica. O 
objetivo é que esses materiais possam auxiliar gestores e professores a tomar decisões sobre a adoção de 
recursos técnicos que contribuam para a melhoria da educação básica. Poderão apresentar propostas de 
tecnologias educacionais quaisquer pessoas físicas ou jurídicas nacionais, de direito público ou privado, tais 
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O Estado do RS, através da SEDUC, utilizou como estratégia de implementação do 

PPA, no ano de 2008, o PDE- PAR, cuja forma de atuação continuava sendo as parcerias 

público-privadas com instituições do terceiro setor (IAS, ALFA E BETO e GEEMPA), 

repassando a responsabilidade da execução para as mesmas, mas sendo financiadas pelo 

MEC. Somente no ano de 2008, foram R$ 3.200.000,00 de investimento federal para o 

Projeto Piloto de Alfabetização.(dados do PAR do Estado do RS). 

Assim, verificamos que, através do investimento público, o Instituto Ayrton Senna 

transcende as ações de atendimento direto, transferindo conhecimentos e práticas a outras 

organizações e ainda transforma seus programas em políticas públicas de municípios e Estados 

inteiros. (IAS, 2008) 

Para Montaño (2002), o novo formato para o trato da questão social e, também, da 

educação impõe a transferência de fundos públicos para o setor privado, já que o terceiro 

setor, em geral, não tem condições de autofinanciamento. “Essa transferência é chamada 

ideologicamente de parceria entre Estado e sociedade civil, com o Estado supostamente 

contribuindo, financeira e legalmente, para propiciar a participação da sociedade civil.” 

(MONTAÑO, 2002, p. 19). 

Portanto, na mesma medida em que o Estado restringe sua atuação direta ao seu 

aparelho, cada vez mais a sociedade civil é chamada para fazer parcerias, ficando restrito o 

apoio estatal ao nível de regulação e fiscalização, quando essas ocorrem. O Estado minimiza o 

seu papel, como ocorreu na parceria entre a Rede Municipal de Ensino de Sapiranga e o 

Instituto Ayrton Senna. Nesse caso, o Estado não se retira da promoção do direito à educação, 

mas tem a sua função diminuída, restrita ao âmbito do financiamento, e a lógica do sistema 

privado acaba sendo implantado no sistema público. (PIRES, 2008). 

O site da SEDUC (2010) informa que o Projeto Piloto de Alfabetização em 2008 foi 

estendido para novas turmas do 1° ano e ampliado para os alunos do 2° ano das escolas que já 

participavam. Em 2009, a iniciativa foi disponibilizada para todos os estabelecimentos de 

ensino da rede estadual no 1º ano do Ensino Fundamental, e cada escola pôde optar por uma 

das metodologias oferecidas. Com isso, 48.770 dos alunos do primeiro ano, o equivalente a 

75% das crianças matriculadas nessa série, estavam sendo alfabetizados por meio de alguma 

metodologia. 

                                                                                                                                                         
como: institutos de ensino superior, centros e museus de ciências, instituições educacionais, organizações não-
governamentais, fundações, organizações empresariais e centros de pesquisa.(Fonte:Edital MEC, 2009). 

82 Ações retiradas do PAR do Estado do RS.Fonte:Assembléia Legislativa do RS. 
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Ao final de cada ano letivo, no 2º ano, os estudantes são avaliados para medir os 

resultados alcançados pelos métodos participantes em leitura e escrita e matemática. Na 

segunda quinzena de março de 2010, as escolas estaduais de Ensino Fundamental receberam a 

matriz de alfabetização estabelecida pela Secretaria de Educação por meio do Projeto de 

Alfabetização de Crianças com Seis e Sete Anos. No documento, estão estabelecidas as 

matrizes de habilidades e competências cognitivas necessárias para que os alunos estejam 

alfabetizados ao final do segundo ano de vida escolar (SEDUC, 2010). 

O Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos, instituído pela Secretaria 

Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, utilizou, dentre tantas justificativas, a 

promulgação da Lei Federal 11.274/2006, que tornou obrigatória a oferta de nove anos de 

Ensino Fundamental para todas as escolas de Educação Básica situadas no país. 

Historicamente, a ampliação do Ensino Fundamental já vinha sendo sugerido em legislações 

anteriores, como é o caso do Plano Nacional de Educação de 2001, que, entre tantas medidas, 

já apontava essa ampliação. Legalmente, portanto, essa possibilidade do Ensino Fundamental 

já estava em andamento, mas essa medida, mesmo sendo gestada no governo do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, só alçou novas discussões e sua promulgação na 

gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva.  

A discussão que se fez, no caso do RS, é que, em toda a legislação já apresentada, as 

reflexões e as propostas acerca dessa implantação não reuniram o coletivo das escolas e 

professores da rede estadual. A secretária Mariza Abreu instituiu o Projeto Piloto de 

Alfabetização, tendo o apoio da Undime-RS, que representa os dirigentes municipais de 

educação, as coordenadorias estaduais (CRES), cujos representantes eram pessoas indicadas 

pelo governo, e da UNESCO, que no RS não possui representação da classe dos professores. 

Além do mais, a legislação prevê um amplo debate acerca da construção/re-construção do 

projeto político-pedagógico e do novo currículo que devem ser pensados para a nova etapa, 

além da infraestrutura e dos materiais pedagógicos necessários para que se efetive um 

trabalho de qualidade, o que não ocorreu no estado. 

Em artigo publicado em vários espaços, Fontanive, Klein, Abreu e Bier assim se 

manifestam: 

 
Embora, a rigor, todos concordem que um grande número de escolas de ensino 
fundamental não estejam adequadamente preparadas para receber alunos dessa faixa 
etária, inclusive com mobiliário, equipamentos e materiais didáticos pertinentes, as 
crianças de seis anos chegaram às escolas para o início da escolaridade obrigatória, e 
essa é uma decisão política educacional irreversível. Compete agora a nós, 
educadores, decidir o que fazer com elas (2010, p.530).  
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Portanto, como já constava no Plano de Governo de Yeda (2007-2010), divulgado em 

agosto de 2006, a meta de assegurar que toda criança saiba ler e escrever até o final do 

segundo ano do Ensino Fundamental de nove anos, no final de 2006, a própria secretária já 

teria sinalizado a implantação de um projeto para a alfabetização, e a competência seria da 

própria SEDUC em planejá-la e implementá-la. Em nenhum momento, houve a preocupação 

em fazer uma discussão com a classe dos professores. Para ela, 

 
a introdução do Ensino Fundamental de nove anos no Sistema Educacional 
Brasileiro, no ano de 2006, colocou um desafio para os gestores e professores das 
redes públicas no sentido de definirem que currículo adotar para desenvolver as 
habilidades de crianças desta faixa etária. Embora algumas unidades da federação já 
tenham, há algum tempo, introduzido a aprendizagem de leitura e escrita nas classes 
de alfabetização, que atendiam crianças dessa idade, não há consenso entre os 
especialistas de Educação Infantil sobre os programas de ensino e as práticas que os 
sistemas públicos devem adotar para atender crianças de seis anos no novo Ensino 
Fundamental de nove anos. (FONTANIVE et all, 2010, p.529). 

 

A fala anterior justifica por um aspecto a implantação do Projeto Piloto de 

Alfabetização aos seis anos pela secretária, pois era um momento totalmente novo a ser 

iniciado, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de discussão com o coletivo dos 

educadores, gestores e sindicato sobre a real construção de uma proposta que pudesse refletir 

acerca desse novo momento não só em relação ao Ensino Fundamental de nove anos, mas 

também ao processo e à própria escola, tendo em vista um novo governo que se iniciava em 

2007. Na verdade, perdeu-se a oportunidade de implantar um projeto sólido com a 

participação da comunidade escolar no repensar das questões pedagógicas que pudessem 

garantir um ensino de maior qualidade no Estado do RS com a efetiva participação da 

comunidade escolar. 

Não se trata de transferir para as crianças de seis anos os conteúdos e atividades da 

tradicional primeira série, tampouco preceder o processo de alfabetização, mas de conceber 

uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental de nove anos, 

considerando o perfil de seus alunos, ou seja, uma nova construção, um novo projeto que 

poderia ser realizado na educação do Estado do RS, pois, conforme os documentos do MEC, 

o ingresso no Ensino Fundamental de nove anos “não pode constituir-se em medida 

meramente administrativa”. 

O próprio documento afirma que implantar um Ensino Fundamental de nove anos leva 

necessariamente a repensá-lo no seu conjunto. Assim, essa seria a oportunidade  para uma 

nova práxis dos educadores, sendo primordial que ela abordasse os saberes e seus tempos, 

bem como os métodos de trabalho na perspectiva das reflexões antes realizadas. Ou seja, os 
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educadores deveriam ser convidados a participar de um trabalho coletivo que caminhasse na 

direção de uma escola de qualidade. 

No RS, o Conselho Estadual de Educação se manifestou, em 2005, sobre o ingresso 

obrigatório a partir dos seis anos de idade e determinou procedimentos a serem adotados no 

Ensino Fundamental de nove anos através do Parecer 752/2005, publicado em 17 de outubro 

de 2005, do qual cabe destacar alguns itens que consideramos pertinentes para este trabalho. 

 
A escola que oferta o Ensino Fundamental tem autonomia para, com a participação 

de todos os segmentos de sua comunidade escolar, definir as Propostas 

Pedagógicas mais adequadas às duas organizações curriculares que irá 

desenvolver, e avaliar todo o processo. Deve preparar a coletividade escolar para a 

convivência de dois Planos Curriculares, um do Ensino Fundamental de oito anos 

para os alunos que ingressarem com 7 anos e para os alunos que ingressaram nos 

anos letivos anteriores, e outro para as crianças que ingressarem com 6 anos no 

Ensino Fundamental de nove anos no ano letivo de 2006. 

A Proposta Pedagógica para o Ensino Fundamental de nove anos deve definir a 

organização curricular a partir do 1º ano, atendendo às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, e ser organizada em Plano de Estudos. A escola deve organizar-se, 

atendendo às normas deste Conselho em termos de infraestrutura, recursos 

pedagógicos e humanos. 

O 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos deverá ser desenvolvido como 

processo de aprendizagem de forma lúdica, respeitando a faixa etária das 

crianças, sua unicidade e sua lógica. A escola deve disponibilizar espaços, 

brinquedos, materiais didáticos e equipamentos que configurem o ambiente 

alfabetizador compatível com o desenvolvimento da criança nessa faixa etária 

(grifos nossos).  

 

A avaliação deve ser diagnóstica, voltada para o acompanhamento do 

desenvolvimento da criança em seu processo de alfabetização de forma contínua e sistemática 

e expressa em Parecer Descritivo sem a retenção do aluno.      

 No ano de 2008, o CEED-RS se manifestou através do Parecer 487/2008, que 

estabelece nova orientação sobre o item 22 do Parecer CEED  644, de 31 de agosto de 2006, 

referente à organização curricular para o Ensino Fundamental de nove anos de duração. Em 

relação a essa questão, é importante destacarmos que ele retoma a LDB de 1996 no que se 

refere à autonomia das escolas quanto à forma de organização da Educação Básica nos termos 

do caput do artigo 23 e reconhece o direito de os estabelecimentos de ensino, ao elaborarem o 

seu Regimento Escolar, definirem livremente a forma de organizar o currículo do Ensino 
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Fundamental. Além disso, alerta sobre a formulação do Regimento Escolar, em que o 

estabelecimento de ensino deve considerar que os nove anos correspondem ao tempo de 

duração do Ensino Fundamental e que o mesmo deve organizar sua proposta pedagógica e o 

seu currículo escolar de forma a atender ao disposto no artigo 32 da LDB. 

Sobre a implantação da Lei Federal, como justificativa para a adesão ao Projeto Piloto 

de Alfabetização, cabe destacarmos que a legislação não propõe a alfabetização no primeiro 

ano do Ensino Fundamental de nove anos. É  necessário que a ação pedagógica assegure, 

nesse período, o desenvolvimento das diversas expressões e o aprendizado das áreas de 

conhecimento estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, portanto, não apenas em português e matemática, como foi o caso do Programa 

Circuito Campeão. Como a Secretaria Estadual de Educação pertence ao Sistema Estadual de 

Educação, deveria estar atenta ao que preconiza o Conselho Estadual de Educação do RS que 

se manifesta a favor da autonomia das escolas quanto à forma de organização da educação 

básica nos termos do caput do artigo 23, reconhecendo o direito de os estabelecimentos de 

ensino, ao elaborarem o seu Regimento Escolar, definirem livremente a forma de organizar o 

currículo do Ensino Fundamental. Inclusive, a partir da autonomia pedagógica da escola, o 

CEED-RS afirma ainda que os estabelecimentos de ensino devem organizar sua proposta 

pedagógica e o seu currículo escolar de forma a atender ao disposto no artigo 32 da LDB. 

A escola que oferta o Ensino Fundamental tem autonomia para, com a participação de 

todos os segmentos de sua comunidade escolar, definir as Propostas Pedagógicas mais 

adequadas às duas organizações curriculares que irá desenvolver e avaliar em todo o processo, 

segundo o CEED-RS. 

No entanto, apesar do próprio CEED se manifestar pela autonomia da escola em 

reformular seu regimento e seu projeto político-pedagógico, organizando também o currículo 

do novo Ensino Fundamental de nove anos, a SEDUC o fez sem o conhecimento da 

comunidade gaúcha, contratando os institutos com os quais a secretária de educação já tinha 

combinações anteriores a assunção ao cargo.   

A presidente do CPERS (2009-2012), Rejane de Oliveira, se manifestou em relação ao 

retrocesso que a educação do RS estava vivendo quanto à qualidade. Para ela, o Projeto de 

Alfabetização implantado pelo governo Yeda é um exemplo claro, pois não respeita a 

realidade de cada aluno e não se utiliza da sua experiência. “Uma educação que forma para a 

cidadania deve aproveitar o que o aluno traz na sua bagagem, na sua vivência, deve levar em 

consideração a realidade em que o aluno vive, seja econômica, cultural ou regional.”. 
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Rejane de Oliveira afirmou que seria ainda preciso que os projetos fossem debatidos 

com a comunidade escolar e não padronizar o conhecimento de uma forma negativa. Para ela, 

a proposta deixa de lado todo o histórico de uma comunidade escolar. 

Como imposição aos professores e com a participação da “sociedade civil”, 

representada pelos empresários, foi implantado, a partir de 2007, o Ensino Fundamental de 

nove anos através do Projeto Piloto de Alfabetização aos seis anos com adesão de 19 

municípios, entre eles o município de Igrejinha que apresentaremos a seguir. 
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5 O PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO  NO MUNICÍPIO  

 

 

Este capítulo apresenta os resultados do estudo de campo realizado para exemplificar 

as relações estabelecidas entre o município, o Projeto Piloto de Alfabetização aos seis anos e 

o Programa Circuito Campeão-IAS implantado em 2007 na rede municipal de educação e as 

implicações do Programa Circuito Campeão na gestão pedagógica da Escola Municipal Para 

isso, apresentamos a caracterização do município, caracterização da educação e o processo de 

implantação do programa, tendo em vista a gestão pedagógica e as implicações para a gestão 

da escola e sala de aula. 

Para concretizar as práticas de gestão pedagógica, apresentaremos uma das três 

primeiras escolas da rede municipal a implantar o Programa Circuito Campeão. A escolha 

dessa escola deu-se devido a não resistência quanto à implantação do programa e  interesse 

demonstrado pela escola em participar da presente pesquisa.  

Para a caracterização do município, foram feitas consultas a material bibliográfico, 

bases de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e do Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) e para a coleta de dados foram utilizadas fontes 

primárias referentes à implantação e ao gerenciamento do Programa Circuito Campeão na 

rede municipal e na escola. Além disso, citamos as entrevistas semiestruturadas com duas 

representantes do Sistema Municipal de Ensino: a Secretária de Educação, a Coordenadora 

Pedagógica Municipal responsável pelo Programa Circuito Campeão, uma diretora de escola, 

uma coordenadora pedagógica e duas professoras da E.M.E.F.Vila Nova, além de fazermos 

observações em sala de aula nos anos de 2008 e 2009.  

Como dado de pesquisa, torna-se relevante que em nenhum documento oficial do 

município, além do termo de parceria (entre IAS e Igrejinha), encontramos referência ao 

Programa Circuito Campeão. Pesquisamos os documentos no Conselho Municipal de 

Educação não encontrando nenhuma citação sobre o referido programa; na própria Secretaria 

Municipal de Educação só encontramos o material oficial do instituto e do projeto. Também 

na Câmara de Vereadores não há nenhuma legislação ou projeto de lei que possa normatizar o 

Circuito Campeão no município. Além disso, na escola pesquisada não encontramos 

documentos em que pudéssemos pesquisar alguma alteração realizada a partir do programa 

ou, pelo menos, uma citação acerca da implantação do mesmo.  

O próprio Projeto Político-Pedagógico não descreve e não traz nenhum indício de que 

o programa tenha sido implantado na Escola Municipal Vila Nova. Durante o período da 
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pesquisa, tivemos acesso a dois PPPs da escola pesquisada, porém, nem no anterior, nem no 

PPP atual encontramos informações do programa utilizado. Surpreende o fato de que, para um 

município do porte e da importância de Igrejinha no cenário estadual, não se tenha encontrado 

indício documental dessa implantação. Buscamos ainda o site da prefeitura e da secretaria 

municipal de Educação e também não tivemos acesso a qualquer citação sobre o IAS ou 

mesmo sobre o PCC.  

Nossos achados se deram na SME através de documentos oficias do IAS, como a 

sistemática de acompanhamento do PCC, termo de parceria entre IAS e município, além do 

acesso ao SIASI, permitido uma vez pela coordenadora municipal, participação nas reuniões 

de CPs, além das entrevistas já citadas. Na escola, nossa incursão foi maior pela aproximação 

da pesquisadora com a coordenadora pedagógica da escola e com os professores dos 

primeiros anos. Tivemos acesso à coordenação pedagógica da escola para buscar todas as 

informações necessárias e possíveis do programa e sua implantação, bem como a realização 

das observações das aulas. 

 

 

5.1 BREVE HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

O município de Igrejinha faz parte da região do Vale do Paranhana. Localiza-se a 80 

km de Porto Alegre e foi colonizada por imigrantes alemães. Possui, segundo o censo de 

2007, 31.663 habitantes, e a principal fonte econômica do município é a produção de 

calçados. O município conta atualmente com centenas de empresas do setor coureiro-

calçadista e grandes fábricas de calçados, entre elas a Picadilly e a Beira-Rio. Na economia, 

conta ainda com empresas do setor moveleiro e com uma grande empresa de bebidas em nível 

nacional.  

A região teve como primeiros habitantes os índios. Em 1824, o primeiro grupo de 

imigrantes alemães se fixou em São Leopoldo, em sua maioria da região europeia de 

“Hunsrück”. No ano de 1847, Tristão Monteiro (que fundara, em 1846, Taquara do Mundo 

Novo, município sede do Vale do Paranhana, tendo Igrejinha como distrito), chegou ao vale 

para proceder a demarcação dos lotes de terra que venderia, a seguir, aos colonos e imigrantes 

vindos, em sua maioria, da região do Hunsrück (ao sul da Alemanha, na divisa com a França e 

a Suíça). No mesmo ano, fundou o núcleo da “Casa de Pedra” a qual, na língua dos alemães, 
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era chamada de “Steines Haus”. Esse núcleo, atualmente, é um dos referenciais turísticos da 

região.  

Os habitantes da então Santa Maria do Mundo Novo se uniram para construir uma 

Igreja, sendo a única na região até 1874. Os tropeiros, que vinham da serra para intercâmbio 

comercial, tinham como ponto de referência essa pequena igreja evangélica, a “Igrejinha”, 

que fora construída em 1863  para atender aos colonos protestantes da região, servindo como 

local de descanso, disponibilizando alimento farto para as tropas, no caminho para a capital. O 

nome “Igrejinha” deriva exatamente dessa circunstância histórica.  

A agricultura foi a base da formação do município e, atualmente, representa uma fatia 

muito pequena do faturamento municipal. Por volta de 1930, iniciou a primeira empresa de 

Igrejinha que fabricava  calçados e artefatos de couro. A partir de então e até 1955 houve um 

verdadeiro surto de fábricas de calçados e artefatos de couro, quando foram fundadas, 

aproximadamente, trinta indústrias. Resultado do esforço e da união da comunidade, Igrejinha 

emancipou-se de Taquara em 1º de junho de 1964 através da Lei n.º 4733.  

Conforme Trombetta (2008), foi a partir da agricultura que os imigrantes começaram a 

desenvolver a região. A etnia alemã por várias décadas foi hegemônica até meados dos anos 

70, pois, a partir dessa década, a indústria do couro começa a atrair um grande número de 

migrantes à Região do Vale do Paranhana. Devido a isso, houve uma reorganização da 

estrutura social do município, trazendo novos valores, novos costumes e novos modos de 

vida. 

Foi a partir do desenvolvimento das indústrias que imigrantes italianos, poloneses e 

portugueses migraram para Igrejinha e passaram a conviver com os habitantes que ali se 

encontravam. A década de 80 foi o início da corrida da migração para o município devido à 

crise na agricultura brasileira. Assim, muitas pessoas de variados lugares da região sul, entre 

eles Santa Catarina e Paraná e outras tantas cidades gaúchas, passaram a se instalar no 

município à procura de novas oportunidades de vida. 

Há de se considerar que outras mudanças ocorreram na dimensão social, cultural, 

política, religiosa, educacional do município de Igrejinha. Uma delas é a miscigenação que, 

conforme Trombetta (2008), provocou alterações culturais significativas, destacando-se entre 

elas os três CTGs – Centro de Tradições Gaúchas -criados no município, dos quais muitos 

casais descendentes de alemães passaram a fazer parte; uma sociedade italiana e diferentes 

grupos musicais que diversificaram suas músicas, concorrendo com as tradicionais bandinhas 

típicas alemãs (idem, p.19). 
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Quanto à dimensão política, a característica do município se mostra bipartidária, haja 

vista que, por muitos anos (1977 a 2000), a política partidária municipal foi representada por 

dois partidos: PP (antiga ARENA, PDS, PPB) e PMDB, conforme mostra quadro de prefeitos 

que segue. 

 

Dimensão política do município de Igrejinha de 1977 a 2012 

Nome Início/Fim do 
Mandato 

Partido Método 

Jahir Arthur Wallauer 1977-1982 ARENA Eleito 

Lauri Auri Krause 1983-1988 PDS Eleito 

Roberto Argenta 1989-1992 PMDB Eleito 

Vladimir Volkart 1992-1992 PDS Nomeado 

Elir Domingo Girardi 1993-1996 PMDB Eleito 

Lauri Auri Krause 1997-2000 PPB Eleito 

Elir Domingo Girardi 2001-2004 PTB Eleito 

Elir Domingo Girardi 2005-2008 PTB Reeleito 

Jackson Fernando Schmidt 2009-2012 PMDB Eleito 
Quadro 16 – Dimensão política do município de Igrejinha de 1977 a 2012 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_prefeitos_de_Igrejinha. Acesso em: 10 jan. 2012. 
 

A partir de 2001, esse fato começa a alterar o desenho político municipal e é eleito o 

prefeito Elir Girardi, que não é descendente do município e pertence ao PTB. Destaca-se, 

também, que, na Câmara de Vereadores, dos nove atuais vereadores, seis são migrantes e três 

são descendentes de família alemã, naturais de Igrejinha. 

Outra questão a ressaltar é a religiosa. À época da fundação do município, as famílias 

de origem alemã eram tradicionalmente luteranas ou evangélicas de confissão luterana. Com a 

vinda dos migrantes, a religião católica começou a ocupar a primeira posição entre os fiéis, e 

em segundo lugar os evangélicos pentecostais. Segundo Trombetta (2008, p 21), os fiéis 

históricos estão saindo das igrejas tradicionais e passando para novos credos religiosos, o que, 

de acordo com o autor, é motivo de preocupação para padres e pastores das principais igrejas 

tradicionais igrejinhenses. 

Na questão cultural, o município lançou, em 1988, a primeira edição da 

OKTOBERFEST - uma homenagem às tradições germânicas trazidas através da colonização. 

Hoje, a festa é considerada um dos maiores eventos culturais do Estado, com repercussão 

nacional e internacional, recebendo cerca de duzentos mil visitantes durante sua programação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_prefeitos_de_Igrejinha.%20Acesso
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Em agosto de 1994, o prefeito Elir Domingo Girardi criou a Associação de Amigos da 

Oktoberfest de Igrejinha - AMIFEST, cuja diretoria é composta por pessoas que trabalham, 

voluntariamente, na organização das atividades, reunindo-se em comissões responsáveis pela 

realização dos eventos.  

Tendo em vista as mudanças citadas anteriormente bem como a partir dos estudos da 

dissertação de mestrado intitulada “Tradição e (re) invenção da tradição: a Oktoberfest de 

Igrejinha/RS”, podemos inferir que essa festa foi uma das formas encontradas pelo prefeito da 

época e membros da comunidade igrejinhense de demarcar o território cultural e de 

preservação da tradição e costumes próprios da cultura alemã. 
Segundo Fleck, 

 
A cidade de Igrejinha cresceu e desenvolveu-se graças ao trabalho dos imigrantes 
alemães que chegaram para colonizar a região por volta de 1847. A parte cultural 
sempre ocupou lugar de destaque em Igrejinha, através de suas escolas, 
instituições sociais e, principalmente da música. Entre os valores étnico-culturais 
que trouxeram com eles, destaca-se a forte religiosidade, a união de esforços, o 
trabalho incansável, características do povo germânico. (FLECK, 2004, vol II, p. 
322). 

 

Para Schmidt (2012), aparentemente, o povo igrejinhense, neste caso visto como um 

grupo social, com características germânicas, vivencia a tradição através de suas experiências 

a partir de uma sociedade organizada. Sua identidade foi se adaptando através das mudanças 

entre passado e presente e foi sendo remodelada dentro do conceito de etnicidade. Segundo a 

autora citada, em pesquisa documental encontra a justificativa para a festa: 

 
Igrejinha é uma cidade de origens caracteristicamente alemãs, motivo pelo qual a 
administração do prefeito Lauri Krause programou esta festa com o “objetivo de 
preservar e divulgar a cultura dos antepassados, mostrando a todo o Estado o que de 
melhor Igrejinha possui”.(ZH, de 14 de outubro de 1988 – encarte). 
 
Lauri Krause enfatiza, “depois de muitos estudos e consultas,chegamos à conclusão 
de que deveríamos fazer uma festa que preservasse as nossas origens, tradição e 
cultura.”(idem, grifo do autor). 
 
O ex prefeito Lauri Krause, idealizador da festa no município respondendo ao Jornal 
RS 115, expõe que sentiu a necessidade de fazer uma festa promocional na região 
enfatizando a colonização germânica, e sua preocupação maior era com a 
organização da festa e em como transmitir a mensagem para a comunidade. Segundo 
ele, todo mundo captou a idéia e o evento foi um sucesso. (Jornal RS 115,1988). 

 

Como podemos perceber, a cultura e a preservação da tradição alemã é muito presente 

no município de Igrejinha, pois se constitui de características peculiares desse grupo étnico, 

principalmente as tradições germânicas às quais seu povo está vinculado. 
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Também dentro dessa perspectiva, há que se reconhecer o “background83” trazido 

pelos imigrantes alemães, o qual se encontra refletido nos processos de produção e nas 

relações de trabalho implementados nas colônias. Enquanto alguns traziam uma concepção 

capitalista das relações de produção, uma vez que eram provenientes de regiões mais 

desenvolvidas, onde o surto industrial acabou por gerar uma massa de excluídos que foi 

canalizada para a emigração, outros contingentes não tiveram a mesma origem. Uma parcela 

significativa de imigrantes alemães eram oriundos de regiões marcadas por um modelo 

econômico agrícola essencialmente servil, do qual herdaram um modo de vida bastante 

específico. Ianni explica que: 

 
Na maioria dos casos, o equipamento social básico do imigrante é aquele ‘sistema 
social tradicional’ do camponês preso a uma estrutura feudal de vida. Qualquer 
tentativa de compreensão do imigrante no Brasil não pode deixar de partir de uma 
análise, não somente das condições sociais e culturais na comunidade originária, 
como também das suas conexões com a estrutura total, bem como com instituições 
particulares, tais como as econômicas, políticas, religiosas, etc. O conhecimento das 
formas de vinculação da pessoa ao meio sociocultural onde se desenvolveu são 
essenciais à compreensão dos mecanismos de ajustamento à sociedade adotiva. 
(IANNI, 1972, p. 183). 

 

Independentemente da origem, os imigrantes que chegaram ao Rio Grande do Sul 

tinham em comum o mesmo ideal: “A conquista de um pedaço de terra como patrimônio e 

meio de subsistência da família e explorado economicamente sem o auxílio de braços 

estranhos”. (HOLANDA, 1960, p.2430).  

Para Salomani: 
 

Esse ‘individualismo interno’ constitui-se numa das características inerentes à 
colonização européia não-portuguesa e refere-se ao forte apego existente entre os 
membros do grupo familiar, capaz de conservar unidas diversas gerações, se não no 
mesmo lar, pelo menos nas proximidades. Mesmo no caso de haver o fracionamento 
da propriedade original, o núcleo familiar mantém-se agregado através do processo 
produtivo. Além disso, a mão-de-obra não-remunerada também marcou, desde o 
início, a organização desses núcleos coloniais. (SALOMANI, 2001, p.15). 

 

Talvez essa questão apontada na citação anterior justifique a união da comunidade 

igrejinhense (empresários, trabalhadores da indústria, comércio, professores e outros) como 

um ato de responsabilidade social em prol da Oktoberfest. Praticamente, 10% da população 

igrejinhense está envolvida voluntariamente com a festa e ajuda na organização de todas as 

atividades ligadas ao evento, desde a organização, decoração, até o atendimento ao público 

nos diversos setores. Um dos objetivos da Oktoberfest, além de cultivar a tradição, é reverter 
                                                 
83 Nesse contexto apresentado, o termo refere-se à experiência, aos conhecimentos. 
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os resultados financeiros ao Hospital Bom Pastor, à APAE de Igrejinha, ao CONSEPRO e 

demais entidades assistenciais do município e até mesmo da região do Vale do Paranhana e 

das Hortênsias, sendo um dos motivos para o trabalho dos voluntários aumentar a cada ano. 

Ou seja, a festa acaba beneficiando a área social, como educação, segurança e saúde pública, 

considerados os setores mais frágeis. 

Em 2000, 81,15% dos habitantes locais viviam da renda proveniente de rendimentos 

do trabalho, contra 11,38% que viviam da renda de transferências governamentais. Segundo a 

FAMURS, em 2011, a população local era de 31.961 habitantes, dos quais, segundo a 

Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, 14.423 estavam empregados, e a 

maioria, 9.472, na indústria. 

Em 2009, o PIB per capita era de R$ 20.587. A base econômica está centrada nas 

indústrias calçadistas, referência em todo o país, que produzem sapatos para os mercados 

interno e externo. Inserida na região do Vale do Paranhana, ainda hoje possui população 

predominantemente de origem alemã e é uma das maiores produtoras de calçados femininos 

do País.  

Acostumados ao sistema fabril, os trabalhadores das empresas calçadistas, sejam 

operários ou empresários, acumularam ao longo dos anos “a cultura da fábrica”, ou seja, 

acostumaram-se a um tipo de trabalho padronizado em que a função da prática de produção 

torna-se mecânica, automatizada e baseada na hierarquia das funções. O ciclo vicioso e 

padronizado da fábrica é incorporado tanto pelos trabalhadores como pelos empresários, 

criando, assim, uma cultura que se consolida como “normal” na sociedade igrejinhense. 

De acordo com a perspectiva citada, destacam-se nas relações sociais de produção e de 

trabalho na sociedade capitalista duas características básicas: a exploração do trabalhador por 

parte do proprietário dos meios de produção e dos meios de organização do trabalho e uma 

forma de organizar a produção e sua realização assentada na alienação do trabalhador no 

processo de trabalho (MARX, 1977). Decorre dessas duas marcas a exigência de que, no 

processo de trabalho, sejam reduzidas ao mínimo as chances de o trabalhador atuar com 

autonomia ou independência, sendo sua posição nesse espaço a posição de subordinado ou 

subalterno. 

  Sendo assim, considera-se, por exemplo, que, no caso da escola pública no município 

de Igrejinha, competiria ajudar a constituir, mesmo que em traços gerais, junto às crianças e 

jovens, “um tipo de personalidade, de mentalidade, compatíveis com o exercício do trabalho 

alienado, sobre o qual nenhuma forma de controle é facultada ao trabalhador.” (NOGUEIRA, 

1983). Tratar-se-ia de colaborar na constituição de “traços de personalidade, atitudes, modos 
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de apresentação e motivação” requeridos pelas relações sociais de produção (NOGUEIRA, 

1983, p.68). Seria a função de, por meio da modelagem do caráter e dos hábitos de conduta, 

formar o “bom trabalhador”, dócil, submisso à autoridade e eficiente na resposta às ordens e 

às tarefas. (ENGUITA, 1989, p. 144). 

É nas relações sociais engendradas no interior da escola que se divulgariam 

determinados padrões de comportamento, exigidos pela “cultura da fábrica”, a serem 

cumpridos desde já: pontualidade, boas maneiras, adequação a relações hierárquicas, respeito 

à autoridade, aptidões mais para competição do que para a colaboração entre os pares, etc.  

Enguita (1989), ao examinar a conexão entre as relações sociais do trabalho e as relações 

sociais da educação, nos diz que, ao mesmo tempo em que trouxe o aumento da riqueza, o 

capitalismo empurrou uma parte da humanidade para uma direção jamais imaginada. O 

capitalismo coloca a escola na correspondência, para que ela não só contribuísse na produção, 

mas também na reprodução social das classes(idem).   

Para Enguita, o sistema educacional capitalista produziu  

 
Uma força de trabalho submissa e fragmentada [...] As crianças e os jovens são 
preparados para inserir-se de forma não conflitiva no mundo da produção adulta 
através da experiência que a escola lhes faz vivenciar de algumas relações sociais 
similares durante sua permanência nela. (ENGUITA, 1989, p.151) 

 

As relações sociais na educação – entre os coordenadores e os professores, os 

professores e os estudantes e dos estudantes entre si e com seu trabalho – reproduzem a 

divisão hierárquica do trabalho. As relações hierárquicas refletem-se nas linhas de autoridade 

vertical que vão dos administradores aos professores e destes aos estudantes. Esse modelo 

relatado está muito próximo das diretrizes do Programa Circuito Campeão, o que faz com que 

haja aderência e apoio ao mesmo pelos munícipes.  

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM IGREJINHA 

 
 

A rede educacional de Igrejinha é composta por escolas municipais, estaduais e 

particulares.  A rede pública envolve as escolas da rede municipal e estadual do município, 

localizando-se na zona urbana e rural. A rede particular é composta de uma escola de ensino 

fundamental completo, de tradição luterana, uma escola técnica ligada à Instituição 

Evangélica de Novo Hamburgo e quatro escolas de educação infantil, totalizando seis escolas. 
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Em relação à rede particular, é importante destacarmos que a maioria dos alunos que estudam 

em escolas privadas deslocam-se ao município de Taquara que está distante 11 km de 

Igrejinha, frequentando essas instituições da educação infantil ao ensino médio. 

Igrejinha abriga 32 escolas, a maioria da rede municipal: são 22 estabelecimentos 

nesse segmento, ao lado de 4 escolas estaduais e 6 da rede privada de ensino. Ao todo, são 

3472 alunos matriculados, atendidos pela rede municipal de ensino no Ensino Fundamental e 

266 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, e, ainda, 1083 alunos que 

frequentam a Educação Infantil. A seguir, apresentamos um quadro resumo da situação 

educacional de Igrejinha. 

 

SITUAÇÃO EDUCACIONAL DA REDE MUNICIPAL DE IGREJINHA 

Número de escolas de Ensino Fundamental  12 

Número de escolas de Educação Infantil  10  

Número de alunos no Ensino Fundamental  3472 

Número de alunos na Educação Infantil  1083 

Número de professores da rede  373  

IDEB 2007 séries iniciais  5,0  

IDEB 2009 séries iniciais  5,7 

IDEB 2007 séries finais  4,3  

IDEB 2009 séries finais  4,7 

Índice de alfabetização  94.5%  

Salário básico do professor graduado  R$1.085,69  

Possui Plano de Carreira e ano da última versão  2004 

Possui Plano Municipal de Educação e ano da aprovação  2002  

Possui Sistema Municipal de Ensino e ano da 
implantação  

1992 e reestruturado em 2002  

Quadro 17 – Situação educacional da rede municipal de Igrejinha 
Fonte: SME, 2009. 

 

Igrejinha também possui sistema municipal de ensino, implantado através da Lei Nº 

3248, de 21 de março de 2002, que versa no artigo 12 sobre a gestão democrática do ensino 

público municipal em que aparecem dois princípios: a participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto político-pedagógico e a participação da comunidade 

escolar e local em conselhos escolares. O artigo 9 da mesma lei apresenta que a SME 

assegurará, às unidades escolares públicas de educação básica, progressivos graus de 
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autonomia pedagógica, administrativa e financeira. Não há na legislação nenhuma indicação 

sobre a escolha de gestores escolares. O salário básico do professor graduado de Igrejinha, em 

2009, era de R$ 1.085,69, para uma carga horária de 20h semanais. 

O Conselho Municipal de Educação (CME) foi criado em 1992 pela Lei 1598/1992 e, 

quanto a sua composição, foi constituído de nove membros, nomeados pelo executivo, para 

um período de seis anos. Dessa forma, “Os membros serão escolhidos entre pessoas de 

reconhecida formação pedagógica e cultural” (folha 02). No entanto, quando houve a 

reestruturação do CME em 2002, já verificamos mudanças em relação à escolha dos 

membros, visto que, no artigo 2º, aparece que um dos membros será indicado pelo prefeito 

municipal, dois membros serão indicados pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) e 

os demais por seus pares(diretores, professores e pais), totalizando nove membros. Além 

disso, o mandato reduziu de seis para quatro anos. 

Em relação à legislação do CME para o ensino fundamental de nove anos ou para o 

Projeto Piloto de Educação, não há nenhum documento que registre essa questão no conselho 

e, até o momento, não há legislação municipal que ampare as modificações ocorridas. Pelas 

informações prestadas, a Resolução sobre o ensino fundamental de nove anos está ainda 

sendo analisada pelos técnicos, embora já esteja em pleno funcionamento em Igrejinha desde 

2007. Anterior a essa data, em 2003, o município já havia implantado a primeira série- 1ª 

etapa e a primeira série- 2ª etapa. A primeira série - primeira etapa era a antiga pré-escola, e a 

primeira série - segunda etapa era a antiga 1ª série. Essa caracterização foi uma das formas 

que a SMED encontrou para inserir os alunos da pré-escola no FUNDEF, para fins de 

financiamento de recursos junto ao Ministério da Educação (MEC). Mas, na prática 

pedagógica, não houve mudanças. As alterações ocorreram em 2007 com a implantação do 

PPA de alfabetização. 

Conforme entrevista com a secretária de educação, o município já tinha implantado 

um ensino fundamental de nove anos na rede, sendo, no primeiro ano de aplicação, não 

obrigatório para a família, apenas para o poder público que precisava ofertar, deixando à 

família o direito de escolha. Até então, a Constituição tornava obrigatória a alfabetização a 

partir dos sete anos, e 95% das crianças faziam a primeira etapa que era a antiga pré-escola. 

Nas palavras da secretária: 

Mas como não era obrigatório a gente não tinha uma política de alfabetização nessa 

primeira etapa porque nós íamos receber alunos de 7 anos na segunda etapa e não podiam ter 

prejuízo uma vez que não tinham feito a primeira etapa porque a Constituição não tornava 

isso obrigatório. Nós criamos na verdade um sistema de atendimento de pré-escola na 
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primeira etapa, ele permaneceu muito no lúdico, as mesas pequeninhas como são até hoje e 

não tinha uma proposta de alfabetização. E também tinha uma outra coisa, a promoção 

automática da primeira etapa para a segunda etapa  em todas as escolas  e da segunda etapa 

para a segunda série em muitas. Então, o aluno a cada três anos na escola não aprendia a ler e 

a escrever. (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, 2008). 

A fala anterior reflete uma das justificativas da secretária para implantar o PPA de 

alfabetização na rede municipal, considerando fracasso da escola e do professor o aluno 

permanecer três anos na escola e não aprender a ler e a escrever.  

Dados de 2000, os mais recentes coletados pelo IBGE em nível municipal, já 

mostravam baixos índices de analfabetismo no município: 1,4% na idade de 10 a 15 anos, e 

5,5% para 15 anos ou mais. Ainda assim, as taxas de escolarização líquida indicavam grande 

diferença entre os dois grupos etários - enquanto 95,55% das crianças de 7 a 14 anos 

frequentavam o ensino fundamental, apenas 35,27% dos jovens de 15 a 17 anos estavam na 

escola. Esse dado demonstra que os alunos, ao concluírem o ensino fundamental, deixam de 

prosseguir seus estudos, ingressando no mercado de trabalho, especialmente nas fábricas de 

calçados. No quadro a seguir, apresentamos um panorama dos dados mencionados. 

 

Taxa de analfabetismo e Taxa de escolarização – ano base 2007 

População* - 
2007 

Taxa de analfabetismo** 
2000 

Taxa de escolarização líquida** 
2000 

 10 a 15 anos 15 anos ou mais Ensino Fundamental 
7 a 14 anos 

Ensino Médio 
15 a 17 anos 

31.113 1,4 5,5 95,55 35,27 

Quadro 18 – Taxa de analfabetismo e Taxa de escolarização – ano base 2007 
Fonte: * IBGE Contagem 2007   **IBGE Censo Demográfico de 2000 
 

Segundo Kerschner (2011), o município tem situação favorável em relação à 

educação. Em 2005, enquanto o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 

nacional dos anos iniciais das redes municipais era de 3,4, o de Igrejinha era de 4,6. Em 2007, 

Igrejinha alcançou 5,0 pontos, quando a média do Brasil foi de 4,0. Para a autora, a rede 

municipal de Igrejinha compartilha taxas bem próximas às da realidade estadual e nacional, 

aumentando ligeiramente sua reprovação em relação há anos anteriores. Para isso, seu próprio 

histórico de sucesso ajuda em um feito pouco comum: o abandono escolar é zero nas duas 

fases do ensino fundamental. 
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O quadro a seguir mostra o IDEB do município por segmento: anos iniciais e anos 

finais. 

 

IDEB - anos iniciais - municipal 
 
MUNICÍPIO 
IGREJINHA 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 
2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 
4,6 5,0 5,7 6,1 4,6 5,0 5,4 5,6 5,9 6,1 6,6 

Quadro 19 – IDEB - anos iniciais - municipal 
Fonte: Portal IDEB. 
 

O IDEB de 2011 apresenta o município com índice observado de 6,1. Na composição 

do índice, de cada 100 alunos, cinco não foram aprovados e, em relação ao aprendizado, o 

município de Igrejinha, na rede municipal, possui nota 6,44 na prova Brasil. O município foi 

além da meta projetada que era 5,4 para 2011 a 6,1 no mesmo período. O município está 11% 

acima da meta projetada para o país.84 De 2007 a 2011, o índice subiu de 5,0 para 6,1. A 

composição do IDEB se dá da seguinte forma: busca representar a qualidade da educação a 

partir da observação de dois aspectos: o fluxo (progressão ao longo dos anos) e o 

desenvolvimento dos alunos (aprendizado). 

 

IDEB -anos finais - municipal 
 
MUNICÍPIO 
IGREJINHA 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 
2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 
4,1 4,3 4,7 5,1 4,1 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6 5,8 

Quadro 20 – IDEB -anos finais - municipal 
Fonte: Portal IDEB. 
 

Em relação aos anos finais, o IDEB de 2011 apresenta o município com índice 

observado de 5,1. Na composição do índice, de cada 100 alunos, 11 não foram aprovados em 

relação ao aprendizado. O município de Igrejinha na rede municipal possui nota 5,81 na prova 

Brasil. O município foi além da meta projetada que era de 4,6 para 2011 a 5,1 no mesmo 

período. Percebemos que a diferença entre o índice dos anos iniciais e anos finais é de um 

ponto. 

Se compararmos o IDEB de Igrejinha com os demais municípios da região, 

verificamos, a partir dos índices de 2007, ano de implantação do PCC, que o IDEB observado 

                                                 
84Disponível em: <:http://www.portalideb.com.br/cidade/562igrejinha/ideb?etapa=5&rede=municipa>. Acesso 

em: 5 ago. 2012. 

http://www.portalideb.com.br/cidade/562igrejinha/ideb?etapa=5&rede=municipa%3e.%20Acesso
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nos anos iniciais parte de 5,0 atingindo, em 2009, 5,7. Portanto, sete dígitos a mais que em 

2007. O município de Rolante, que não aderiu ao programa nesse período, manteve os 

mesmos sete dígitos. 

 Considerando o IDEB observado de 2005 e os índices até 2011, percebemos que o 

município de Igrejinha apresentava um IDEB em 2005 de 4,7 e atingiu, em 2011, o IDEB de 

6,1.Temos 1,4 pontos a mais que em 2005. O município de Três Coroas, por exemplo, cidade 

vizinha a Igrejinha, parte do IDEB 4,3 em 2005 e atinge, em 2011, 1,5 a mais que em 2005. É 

importante destacarmos que esse município não possui o PCC. Já o município de Rolante, que 

também não implantou o PCC, apresentava IDEB observado de 3,8 em 2005, sendo o mais 

baixo da região. Já em 2011, o IDEB desse município subiu para 5,1, portanto, 1,3 pontos a 

mais que em 2005. 

 

 ANOS INICIAIS  IDEB OBSERVADO  

 Observado     

Cidade Ano 2005  Ano 2007 Ano 2009 Ano 2011 

Igrejinha 4,70  5.0 5.7 6.1 

Parobé 4,50  4,7 5,1 5,3 

Rolante 3,80  4.7 5.3 5.1 

Taquara 4,00  4,6 4,4 5,1 

Três Coroas 4,30  4.8 5.2 5.8 

Tabela 1 – IDEB Anos iniciais dos municípios vizinhos a Igrejinha 
Fonte: INEP, 2012. 

 

A taxa de distorção idade-série em Igrejinha mostrava que apenas 14,2% dos 

matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental da rede tinham idade superior à 

considerada adequada para sua série. Enquanto isso, na mesma etapa de ensino, no Rio 

Grande do Sul, o percentual de crianças acima da idade adequada era de 20,7% e chegava a 

42,9% no Brasil. De 2007 a 2011, o índice subiu de 4,3 para 5,1, o que não justifica a adoção 

dos programas do IAS de alfabetização, nem de correção de fluxo. O quadro a seguir, com 

base no censo de 2000, apresenta as referidas informações. 
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Taxa de distorção Idade Série – Rede Municipal – 2000/2007 

Quadro 21 – Taxa de distorção Idade Série – Rede Municipal – 2000/2007 

 

Já o gráfico que segue demonstra que o número de matrículas no ensino fundamental 

vem caindo, se levarmos em consideração os anos de 2008 a 2011. 

 

 

Comparativo de matrícula inicial do Ensino Fundamental 2008/2009/2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 – Comparativo de matrícula inicial do Ensino Fundamental 2008/2009/2010/2011 
Fonte: Gráfico elaborado pela SME com base no Censo Escolar. KERSCHNER, 2011. 

 

Na sequência, são apresentados os gráficos com índices comparativos de aprovação 

nos últimos três anos, na rede municipal de Igrejinha, o aproveitamento escolar 2009 e as 

metas para 2010 no ensino fundamental. 
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Índices comparativos de aprovação 2008-2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Índices comparativos de aprovação 2008-2009-2010 
Fonte: Gráfico elaborado pela SME com base no Censo Escolar. KERSCHNER, 2011. 
 

 

No gráfico anterior, podemos considerar o fator de não reprovação no primeiro ano, 

para compor o índice a partir de 2007. Não tivemos acesso aos dados anteriores ao ano de 

2007, por isso não pudemos comparar a série atual com a anterior. 

 

Aproveitamento escolar 2009, metas para 2010 e resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Aproveitamento escolar 2009, metas para 2010 e resultados  
Fonte: Gráfico elaborado pela SME com base no Censo Escolar. KERSCHNER, 2011. 

 

Os resultados demonstram que a rede municipal de educação tem buscado atingir as 

metas a que se propõe, embora os resultados mostrem que os índices finais se aproximam dos 

demais municípios da região.  
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Ao longo deste trabalho, temos questionado a forma como esses resultados buscam ser 

atingidos e a concepção de homem que se está formando. A educação vem modificando sua 

lógica à medida que acompanha o processo de reestruturação produtiva, mas também adquire 

contornos do projeto da Terceira Via à proporção que o papel do Estado vem se redefinindo 

para as políticas sociais, sendo a lógica da gestão da educação também parte desse processo. 

O enfoque dos resultados passa a ser um fim em si mesmo, e o conteúdo da escola e a 

formação do homem na sua integralidade passam a ser secundários. O conceito de democracia 

é esvaziado, e a gestão democrática passa a fazer parte do discurso oficial do município de 

que toda criança está aprendendo. Para isso, não importa como aprende e qual a função da 

escola.  

Nesse sentido, é que apresentamos, a partir de agora, a inserção do Projeto Piloto de 

Alfabetização no município e a parceria com o Instituto Ayrton Senna. Como já analisamos, o 

município de Igrejinha, pelas suas características políticas, econômicas e culturais e as 

relações e afinidades entre a secretária municipal e a secretária estadual, revela um ambiente 

propício para a instalação de tal programa. 

 

 

5.3 O PROJETO PILOTO DE ALFABETIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE 

IGREJINHA E A PARCERIA COM O PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO 

 

 

Igrejinha foi um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul a aderir ao 

Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos, haja vista que a UNDIME - União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - foi a instituição parceira e apoiadora. A 

secretária municipal de educação, à época da implantação do PPA, era presidente da 

instituição na secção RS. 

O Projeto Piloto de Alfabetização, no município de Igrejinha, surgiu através de um 

convite da então presidente da UNDIME, Mariza Abreu, para a secretária municipal. Mariza 

Abreu assumiria, no ano seguinte (2007), a Secretaria de Educação do estado do Rio Grande 

do Sul (RS), e a secretária de Igrejinha assumiria a presidência da UNDIME em sua 

substituição. Mariza já havia pensado em um projeto de alfabetização para o estado do RS e 

nos três institutos que o apoiariam. Como a secretária de Igrejinha85 neste período era vice-

                                                 
85 Não utilizaremos os nomes dos sujeitos entrevistados do município bem como os entrevistados da escola com 

vistas a preservar a identidade dos mesmos. Nomearemos pela função que cada um exerce. 
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presidente da UNDIME, coube a ela comunicar aos demais secretários municipais a 

proposta.86 

Segundo a secretária de Igrejinha, uma das questões que influenciou na adesão ao PPP 

foi que ela estava incomodada com a questão das crianças que passavam três ou quatro anos 

nas escolas de educação infantil não apresentarem um desempenho melhor no processo de 

alfabetização em relação às crianças que não haviam frequentado as mesmas escolas, ou seja, 

ingressavam direto na educação básica, vindas de casa. Com esse argumento, o município 

aderiu ao Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos. Para iniciar o processo 

no município, era necessário ter três turmas para participar e, segundo a secretária, ela queria 

participar da proposta do GEEMPA. Segundo ela, “eu só não queria o Alfa e Beto, mas tinha 

gostado da forma como o IAS apresentou a metodologia de trabalho.”. Ela sabia de que não se 

tratava de uma metodologia, mas de uma proposta de gestão, muito alinhada, na compreensão 

da secretária, às propostas da gestão da educação municipal. 

Os programas foram distribuídos por região, sendo que na região da 2ª CRE (São 

Leopoldo), à qual o município de Igrejinha pertence, não houve adesão de municípios ou 

escolas pelo GEEMPA. Dessa forma, o município foi convidado a participar do programa 

implantado em outra região, conforme a secretária: 

Mas como eu estava desde o início, eu fui convidada a me integrar na coordenadoria 

de Caxias, mas lá era IAS. Aí eu tive que convencer primeiro meu grupo aqui de dentro. 

(SECRETÁRIA MUNICIPAL, 2008). 

O grupo da SME mostrou-se resistente à proposta do IAS, porém, mesmo assim, de 

acordo com a secretária, o município não perderia a oportunidade de participar do programa e 

foi  nesses termos que o município de Igrejinha aderiu ao projeto do IAS.  

 
Esse ano eles estão sendo acompanhados no segundo ano, mas nós incorporamos a 
todos os nossos primeiros anos o processo do IAS. Nós não estamos mais atrelados 
ao Instituto, mas o que ficou foi implantado na secretaria como uma política pública. 
Hoje nós não acreditamos num primeiro ano que não alfabetize.(SECRETÁRIA 
MUNICIPAL, 2008). 

 

O investimento no primeiro ano não foi das prefeituras que participaram do programa. 

Para a secretária, como havia o “Compromisso Todos pela Educação”, o projeto foi 

financiado por grandes empresas gaúchas e com todo o apoio do governo do Estado para 

conseguir esse recurso para que os municípios aderissem ao projeto. Conforme a secretária, o 

único  investimento do município no primeiro ano (2007) foi o deslocamento das 
                                                 
86 Dados retirados da entrevista concedida pela secretária municipal de educação a Maria Raquel Caetano. 
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coordenadoras e das professoras para as formações, hospedagem e alimentação. A despesa do 

município era garantir a formação dos professores das escolas, das coordenadoras e da 

coordenadora geral. Muitas formações aconteciam em Caxias do Sul, porque o município de 

Igrejinha estava atrelado à 4ª CRE, outras, mais gerais, foram realizadas em Porto Alegre. 

A coordenadora municipal do programa87, que traz dados mais exatos, afirma que, em 

2009, os primeiros anos não estavam mais atrelados ao PPA, e os materiais das matrizes 

foram pagos pela SME que se responsabilizou pelo custo do material dos alunos: livros, jogos 

e material dourado da empresa indicada. Segundo ela, o IAS indica a empresa e a secretaria 

adquire o material indicado. Uma caixa de livros de literatura, por exemplo, custa R$ 550,00. 

Para o programa Acelera, o livro do aluno custa R$ 14,00, sendo que são quatro livros por 

aluno o ano todo, portanto, o custo total por aluno é de R$56,00 por ano. O Circuito Campeão 

não possui livros didáticos para alunos. 

A empresa indicada era a WA, que é do próprio Instituto Ayrton Senna. De acordo 

com a coordenadora municipal, o município de Igrejinha aderiu aos projetos do IAS uma vez 

que são aprovados pelo MEC, conseguindo, dessa forma, o financiamento via MEC, no 

segundo ano(2008). O projeto piloto, em 2007, foi pago pelas empresas estaduais, via 

secretaria estadual de educação. Em 2008, pelo MEC, via PAR e, em 2009, o município é que 

financiou o projeto. 

 No ano de 2007, o Projeto Piloto de Alfabetização começou em três escolas - Anita 

Garibaldi, João Darci e Vila Nova – financiado, em parte, pelas empresas, via Estado, sendo 

as formações financiadas pelo município. Em 2008, as mesmas escolas permaneceram com o 

projeto nos primeiros anos, ampliando-o para o 2º ano. Já em 2009, todas as doze escolas 

municipais de ensino fundamental trabalharam com a metodologia de gerenciamento do IAS, 

financiada pelo município.  

No documento firmado entre o município e o IAS, consta o período de vigência de 

cada instrumento particular de parceria: um de 3 de março de 2008 a 3 de março de 2009, e 

outro documento com vigência de 3 de março de 2009 a 3 de março de 2010 para três 

programas: Se Liga, Acelera e Circuito Campeão para todas as escolas da rede pública 

municipal de Igrejinha. Como responsabilidades específicas da prefeitura, constam: 

a) adotar o SIASI – Sistema Instituto AS de Informações(Gestão de Programas e 

Gestão de Rede)- para acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito dos programas e 

garantir cronograma de inserção de dados definidos pelos programas; 

                                                 
87 A coordenadora pedagógica do programa em nível municipal é pedagoga e especialista em gestão escolar. 
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b) arcar com custos e disponibilizar os materiais didáticos necessários para a 

implementação dos programas, para ser entregue pela prefeitura em todas as escolas que 

aderirem aos programas; 

c) pagamento e manutenção do software SIASI – Sistema Instituto Ayrton Senna de 

Informações. 

Ainda, no termo de parceria (2008, p.12), são apresentadas as responsabilidades da 

prefeitura em relação ao programa: 

a) designar um profissional com perfil gerencial para exercer a função de coordenador 

das séries regulares da 1ª fase do ensino fundamental com dedicação exclusiva, em tempo 

integral; 

b) garantir a formação de uma equipe de profissionais com perfil gerencial e 

pedagógico, na Secretaria de Educação, que dê às unidades escolares o suporte necessário 

para o cumprimento das metas estabelecidas para os indicadores de sucesso na aprendizagem 

dos alunos do ensino fundamental do município; 

c) garantir a presença de um coordenador pedagógico em todas as unidades de ensino, 

com a função de acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos e dar suporte ao 

trabalho docente; 

d) mobilizar e co-responsabilizar os dirigentes escolares quanto aos projetos de 

qualificação da aprendizagem, com especial atenção para a alfabetização na primeira série do 

ensino fundamental do município; 

e) realizar levantamento do perfil dos alunos matriculados nas quatro primeiras séries 

do ensino fundamental do município(série de origem, situação do ano anterior, idade, 

condição de alfabetização); 

f) estabelecer a aplicação de teste de diagnóstico de leitura e escrita a todos os alunos 

matriculados nas quatro primeiras séries do ensino fundamental do município e de nível de 

aprendizagem aos novos alunos que venham a ingressar nas quatro primeiras séries do 

referido ensino, seja através da transferência, seja através da matrícula inicial; 

g) adotar um programa de alfabetização adequado aos alunos com distorção 

idade/série, com aplicação da avaliação externa ao final do processo; 

h) estabelecer política de alfabetização para alunos matriculados nas séries iniciais e 

primeira do ensino fundamental do município com a idade de seis e sete anos, 

respectivamente, garantindo o acompanhamento sistemático do processo, professores 

capacitados como alfabetizadores, com aplicação de avaliação externa ao final do processo; 
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i) manter projetos adequados de incentivo à leitura, devidamente acompanhados pela 

rede de ensino do município; 

j) manter estratégias adequadas de recuperação da aprendizagem ao longo do ano 

letivo; 

k) instituir ações que garantam a presença dos professores da rede de ensino do 

município, em cumprimento aos duzentos dias/oitocentas horas; 

l) instituir ações que garantam a presença do aluno da rede de ensino do município na 

escola, nos duzentos dias/oitocentas horas do ano letivo; 

m) adotar programa específico para jovens e adultos (EJA) para todos os alunos 

matriculados nas quatro primeiras séries do ensino fundamental do município, com idade 

igual ou superior a 15 anos. 

 

 

5.3.1 Alterações no sistema de ensino 

 

 

Como já vimos nas exposições anteriores, o município de Igrejinha, quanto à 

implantação do Programa Circuito Campeão, teve que fazer adequações no sistema de ensino 

para que pudesse implantar o Projeto Piloto de Alfabetização com o Programa Circuito 

Campeão do IAS. 

 Quanto à estrutura formal da SME, não houve muitas mudanças, segundo a secretária 

municipal de educação. Foi destinada uma supervisora exclusiva para coordenar o CC no 

município que se chama Coordenadora Municipal, mas, a partir do PCC, passou a se chamar 

de CP Municipal(Coordenadora Pedagógica Municipal). Embora a secretária informe que não 

houve muitas mudanças, fica evidente a destinação de uma coordenadora exclusiva para o 

PCC, o que antes não havia. A designação de uma coordenadora pedagógica exclusiva ao 

programa está atrelada ao termo de parceria da SME com o IAS cuja responsabilidade da 

SME é “designar um profissional com perfil gerencial para exercer a função de coordenador 

das séries regulares da 1ª fase do ensino fundamental e que tenha dedicação exclusiva, em 

tempo integral”. (Termo de parceria IAS e Igrejinha, 2008). Na sistemática de 

acompanhamento do Programa Circuito Campeão, são apresentadas as responsabilidades do 

CP. 
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RESPONSABILIDADES DO COORDENADOR MUNICIPAL DO CIRCUITO 

CAMPEÃO 

 

Coordenador Municipal do Circuito Campeão 
Acompanhar a implementação da política educacional e subsidiar as decisões da Secretaria 

Municipal de Educação com os dados relevantes à política educacional; conhecer as 

propostas e os instrumentos gerenciais e pedagógicos do programa, com destaque para as 

matrizes e habilidades; articular as várias instâncias da Secretaria e da comunidade 

extraescolar para o alcance dos resultados; cumprir o cronograma estabelecido no início do 

ano letivo; garantir a fidedignidade e a permanente atualização dos dados; receber e analisar 

o consolidado mensal dos dados trabalhados pelo SIASI-Sistema Ayrton Senna de 

Informações – e compará-los às metas e prazos estabelecidos no Programa de Ensino da 

Secretaria de Educação; apoiar, fortalecer e orientar os coordenadores pedagógicos das 

unidades escolares com base nas informações por eles levantadas e em suas próprias; atuar 

rapidamente para superar os entraves detectados e garantir os dias e as horas letivas e a 

presença de professores e alunos; rever a aplicabilidade das normas educacionais com vistas 

à melhoria contínua dos resultados e ao alcance das metas. 

Quadro 21 – Responsabilidades do Coordenador Municipal do Circuito Campeão 
Fonte: Sistemática de acompanhamento do Programa Circuito Campeão(2008). 
 

As escolas do Estado são coordenadas pela supervisão da CRE. No Programa Circuito 

Campeão, em cada escola há uma coordenadora pedagógica, chamada de CP, nome definido 

pelo IAS, sendo que esse profissional responde pelo PCC nas escolas. Quanto ao fluxo das 

informações, há um supervisor geral do IAS que se intitula “Candeias” que coordena o fluxo; 

depois, há a coordenadora estadual, a coordenadora regional, a coordenadora municipal e a 

coordenadora da escola. 

Para inserir as informações no SIASI, no primeiro ano do programa, a CP se reportava 

à secretaria estadual de educação, uma vez que a coordenadora geral do estado no RS inseria 

os dados gerais no sistema. Já no segundo ano, em que o próprio município adquiriu com 

recursos próprios o programa, era a coordenadora municipal que informava os resultados ao 

SIASI municipal, conforme responsabilidade da prefeitura de “adotar o SIASI para 

acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito dos programas e garantir cronograma de 

inserção de dados definidos pelos programas.”(Termo de parceria IAS e municipio, 2008). 
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Mas o processo de repasse das informações inicia na escola: os professores repassam a 

informação para a coordenadora da escola, que repassa ao município, que repassa à regional, 

que repassa à estadual e, por fim, as informações são encaminhadas ao IAS. Nessa questão, 

também nos reportamos ao termo de parceria sobre a mobilização e co-responsabilização dos 

dirigentes escolares quanto aos projetos de qualificação da aprendizagem, com especial 

atenção para a alfabetização na primeira série do ensino fundamental do município. 

 

 

5.3.2 Resistências 

 
 

           Durante o início do processo de implantação, houve resistências por parte de 

professores, coordenadores e escolas quanto ao projeto. Foram convidadas todas as escolas 

para participar, mas uma não quis aderir ao programa por opção. A vaga era para três escolas 

com turmas de primeiro ano com, no mínimo, 20 alunos e um coordenador pedagógico em 

cada escola.  A escola que não aderiu ao projeto foi porque a professora não acreditava nessa 

forma de trabalho uma vez que vinha de uma escola com um projeto democrático e 

participativo. A terceira escola foi convidada pessoalmente pela secretária para participar. 

Também aquelas que aderiram ao programa apresentavam um descrédito em relação ao 

projeto em relação à rigidez do trabalho no primeiro ano. Quanto às resistências, uma das 

formas encontradas pela secretária foi a persuasão, como explica a secretária de educação: 

 
Porque tu pode ter um professor que não quer e uma escola que quer, tu pode ter um 
professor muito interessado e uma coordenação que acha que vai dar muito 
trabalho... Então tem que persuadir, persuadindo primeiro escolhendo um bom 
professor... E dizer pro professor: olha, tua turma foi selecionada porque a gente 
confia no teu trabalho, mas tu não pensa que não teve um que disse: “olha tu pode 
confiar em mim, mas eu não quero esse negócio, não vou mudar meu jeito de dar 
aula...”.  Depois contar com o apoio da direção e da coordenação e no início nós 
temos uma forte resistência de uma escola, que não acreditavam. (SECRETÁRIA 
DE EDUCAÇÃO, 2008). 

 

Quanto ao Circuito Campeão, a secretária acreditava na seriedade da proposta e fez as 

supervisoras da Secretaria Municipal de Educação compreenderem que sua aplicação no 

município era necessária, para, por exemplo, controlar a falta do professor, já que o IAS tem 

pesquisas que comprovam que o desempenho do aluno está atrelado à frequência do 

professor. As escolas que participaram do projeto no primeiro ano(2007)  tiveram a assessoria 
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do IAS  e no segundo ano(2008) também, sendo que o processo do PCC foi incorporado em 

todos os  primeiros anos a partir de 2009. Segundo a secretária,  

 
Nós não estamos mais atrelados ao Instituto, mas o que ficou foi implantado na 
secretaria como uma política pública. Hoje nós não acreditamos num primeiro ano 
que não alfabetize.(SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, 2008). 

 

O Programa  Circuito Campeão tem como objetivo alfabetizar as crianças, por isso é 

importante salientar que a proposta de alfabetização deve estar integrada à proposta 

pedagógica, ou da secretaria ou da escola. Na fala da coordenadora municipal, fica evidente 

que não existe proposta, mesmo que se questione acerca disso junto aos capacitadores do 

programa. O conteúdo da capacitação é a prática, e na prática passa a metodologia, que é o 

gerenciamento. Segundo ela,  

 
Já está tudo organizado. As práticas estão organizadas, é só 
aplicar.(COORDENADORA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, 2008). 
 

O município iniciou o projeto em 2007 apenas com o primeiro ano por fazer parte do 

PPA do estado do RS. Em 2008, trabalharam com a proposta somente o primeiro e segundo 

anos, nas três escolas piloto. No ano de 2009, o município implantou o projeto em todos os 

primeiros anos, em todas as escolas da rede municipal. Nos segundos anos, somente nas 

escolas de aplicação do Projeto Piloto de Alfabetização. Em visita mais recente à escola, a 

coordenadora informou que, em 2011, o Circuito Campeão foi implantado em todas as turmas 

dos anos iniciais. 

 

 

5.3.3 Capacitação dos professores 

 

 

O IAS oferece uma capacitação no início do ano. Porém, o professor que fez a 

capacitação no ano anterior, não precisa participar de outra, pois o IAS  acredita que com o 

professor já capacitado e com o acompanhamento do CP - aplicando visita semanal na sala de 

aula, de 15 em 15 dias, e promovendo reunião pedagógica para efetuar eventuais ajustes na 

sala de aula -  têm-se o resultado  esperado pelo programa. 

Na capacitação inicial dos professores, trabalham-se rotina, acolhida, lição de casa, 

afetividade, estratégias de leitura e tempos de leitura. Destaca-se, com frequência, a 
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importância da rotina para o sucesso do programa. Segundo a CP municipal, a capacitação no 

Programa Circuito Campeão é muito simples: há qualificação e reforço. Nos outros anos, a 

capacitação foi a mesma, mudando apenas a dinâmica, sendo que as professoras e as 

coordenadoras que já fizeram a capacitação não participam da seguinte.  

 

 

5.3.4 Currículo 

 

 

Para a supervisora municipal, o Programa Circuito Campeão é um processo de 

gerenciamento da aprendizagem do aluno. Ele não tem uma metodologia, apenas aponta as 

matrizes de habilidades e competências que serão seguidas nas disciplinas de português e 

matemática.  
Dentro disso então tu vai adaptando as outras disciplinas que tu precisa dar conta na primeira 
etapa. Daí é por conta da escola, o processo fica mais autônomo. (COORDENADORA 
PEDAGÓGICA MUNICIPAL, 2008). 

 
Para a CP municipal, a aplicação do programa no ano de 2008 mostrou-se mais 

uniformizada, já que é o segundo ano da implantação desse projeto no município. Então, já 

tem um fluxo, já está padronizado e está melhor controlado do que no ano anterior. A 

coordenadora afirma que não tem uma metodologia, mas, para que ela possa dizer o nível em 

que os alunos estão, classifica-os como pré-silábicos, silábicos e alfabéticos, conforme os 

pressupostos construtivistas de Emilia Ferreiro, pois o PCC, isoladamente, não dá conta do 

processo de alfabetização.  

Na entrevista com a CP municipal, constatamos que há um projeto paralelo de 

alfabetização no município no primeiro ano chamado de reforço escolar. Em toda a rede, os 

alunos devem estar alfabéticos no primeiro ano. De acordo com a coordenadora,  

 
esse programa não é tão fechado, sistematizado quanto o IAS, mas como a gente tem essas 
reuniões com os CPS nas escolas a gente está tentando trabalhar com esse objetivo. 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA MUNICIPAL, 2008). 
 

Quanto ao conceito de qualidade, ela afirma que a qualidade está nos resultados 

alcançados, não há outro conceito, conformando-se com esse. O município também adotou os 

programas Se Liga e o Acelera. Nas pesquisas efetuadas, verificamos, no contrato de parceria 

entre IAS e SME, o objetivo de “adotar um programa de alfabetização adequado aos alunos 

com distorção idade/série, com aplicação da avaliação externa ao final do processo.”(Termo 
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de parceria IAS e município, 2008), embora os dados municipais não demonstrem  altos 

índices para distorção idade/série que justifiquem  a adoção desses programas. 

Conforme apresentamos, o município tem cumprido fielmente o termo de parceria 

com o Instituto Ayrton Senna, haja vista que os programas Se liga e Acelera fazem parte do 

pacote adquirido pelo município, sem as estatísticas demonstrarem tal necessidade. 

 

 

5.3.5 Planejamento  

 

 

Os fluxos das aulas são enviados ao IAS pela coordenadora municipal desde o 

primeiro dia de aula até o final do ano letivo, em dezembro, sendo que as escolas devem 

informar os temas, as habilidades e as competências que serão desenvolvidos em cada dia do 

ano. O planejamento prévio, denominado no programa de fluxo de aula, é planejado para os 

200 dias letivos, antecipadamente. 

Ao fazer seu planejamento, o professor deve observar os passos do programa Circuito 

Campeão denominado de rotina. Na acolhida, o aluno deve sempre estar motivado. O segundo 

passo é a formação do hábito de leitura que dura, no mínimo, 20 minutos e, no máximo, 40 

minutos. Todos os dias é preciso trabalhar uma leitura, de várias maneiras: lê-se uma história 

aos alunos ou eles próprios leem os livros indicados pelo programa uma vez que os educandos 

são acompanhados na leitura e na escrita com frequência. Além disso, há um cartaz de livros 

lidos afixado na sala de aula, sendo também um indicador de resultado. 

Mesmo o aluno não sendo alfabetizado, todos os dias o professor deve dispensar no 

mínimo, 20 minutos para a leitura, para o desenvolvimento da aula e, por fim, para a 

avaliação. A correção do tema para casa é cumprido de forma severa, pois esse é um dos 

grandes indicadores de sucesso do programa. Antes de entrar no desenvolvimento da aula, 

deve-se entrar na correção da tarefa de casa. Além disso, conforme a coordenadora,  

 
nunca pode deixar o tema para casa sem ser explicado e bem colocado para a criança, não pode 
deixar o aluno  ir para  casa sem saber o que tem que fazer. E ele é um dos indicadores de 
sucesso.(COORDENADORA MUNICIPAL). 
 

Todo o planejamento que o professor faz é a partir das matrizes de habilidades apenas 

de matemática e de português. As outras disciplinas não foram trabalhadas pelo PCC no 

primeiro ano de implantação. 
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5.3.6 Avaliação e resultados 

 

 

Em relação aos resultados, para o programa, a qualidade é baseada no resultado e no 

acompanhamento. O IAS faz a avaliação e conta com uma avaliação externa organizada pela 

Cesgranrio. Segundo a coordenadora, no ano em questão, aconteceu uma troca na instituição 

que fará a avaliação externa, sendo essa, agora, de responsabilidade da Fundação Carlos 

Chagas.88. 

A avaliação do programa é feita através da avaliação do aluno. O IAS faz a prova, e a 

SME pode fazer a sua também. E há uma avaliação externa que também é para o aluno, sendo 

que a SME não é avaliada. É importante destacarmos que os resultados são aqueles que os 

alunos atingiram na prova e a partir do diagnóstico do resultado da prova e das planilhas. É o 

círculo virtuoso que apresentamos no capítulo anterior. 

Quanto aos registros dos resultados, esses são expressos como aluno alfabetizado e 

não alfabetizado. Para isso, utilizam-se as planilhas de consolidação dos resultados, que é 

semelhante a um boletim. Sempre o trabalho é realizado a partir das habilidades e 

competências, e a prova, segundo a coordenadora municipal, é para diagnosticar quais as 

habilidades que os alunos já construíram, desenvolveram e quais ainda não atingiram. Depois 

de realizada a prova, que é trimestral, no mês de junho, é dado o retorno, ou seja, o resultado 

da prova efetuada. 

“No primeiro ano, as professoras se apavoraram muito”, informa a coordenadora. É a 

professora, por exemplo, quem lê e segue as orientações dos descritores da prova; já na 

correção dessa, o professor vai marcar quem atingiu e quem não atingiu tal questão, enviando 

os resultados para o coordenador da escola que envia os dados para o coordenador municipal 

com o objetivo de fazer as porcentagens, consolidar os dados e enviar, através do SIASI, ao 

IAS.  

Após esse processo, o professor, em conjunto com o supervisor, vai planejar o que 

ainda precisa desenvolver com a turma. No caso do município, o docente precisara alterar a 

                                                 
88 A troca de instituição da Fundação Cesgranrio para a Fundação Carlos Chagas ocorreu por descontentamento 

do IAS com a mesma, segundo informado nas entrevistas. 
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periodicidade das avaliações, pois o IAS trabalha com bimestres, e o município de Igrejinha 

com trimestres. 

Na continuidade desse processo, a supervisão do IAS organiza uma tabela com os 

resultados, e a supervisora municipal os envia, via sistema(SIASI), para o IAS. Após todo 

esse processo, é realizada uma reunião com os coordenadores das escolas a fim de apresentar 

o resultado. Os resultados a gente já trabalha antes, porque a gente já sabe. Cabe ao IAS 

trabalhar as estratégias para a gente trabalhar essas habilidades que não foram alcançadas. 

“Mesmo assim a gente já sabe”.(COORDENADORA MUNICIPAL, 2008). 

No mês de outubro de 2008, a coordenadora municipal relata que identificou 

problemas no programa do município. Foi constatado que os alunos não sabiam usar a régua, 

uma vez que a questão da prova referente a essa habilidade não foi respondida corretamente 

por grande parte dos alunos. Ela percebeu que o problema não era de aprendizagem, e sim de 

“ensinagem”, pois os professores não haviam trabalhado esse conteúdo. Os coordenadores das 

escolas deveriam, então, discutir e trabalhar essa questão com os docentes. Conforme ela,  

 
os professores ficaram muito brabos porque eles não estão acostumados a trabalharem nessa 
sistemática de acompanhamento. (COORDENADORA MUNICIPAL). 
 

Os dados das escolas são consolidados pela coordenadora da escola, pela diretora, pela 

coordenadora municipal e pela secretária de educação. Todos os envolvidos citados acabam 

acompanhando, de uma forma ou de outra, o desempenho dos alunos e, consequentemente, 

dos professores que são responsabilizados pelos resultados. No primeiro ano, todos os alunos 

são aprovados automaticamente. 

Seguem alguns dos resultados verificados na escola Vila Nova, instituição pesquisada 

para esta tese: de uma turma de 22 alunos, no mês de agosto, um não lê nenhuma palavra, 

nove conseguem ler palavras isoladas, e 12 estão letrados; em dezembro do mesmo ano, um 

não consegue escrever seu próprio nome, seis escrevem palavras, e 15  escrevem pequenas 

frases. Como podemos constatar, através dos resultados apontados, não houve significativos 

progressos em relação à aprendizagem neste período. 

 

 

5.3.7 Papel do Coordenador Pedagógico 
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O papel do coordenador pedagógico é tão fundamental para o sucesso do projeto 

quanto o professor, diz a CP municipal. Para a SME, o papel do coordenador pedagógico é 

estar próximo do professor, auxiliando-o sempre que necessário. Também é papel do 

coordenador, nesse processo, conforme a entrevistada,  

 
ajudar o professor a pensar as estratégias, ajudar ele a ver o que ele não está podendo ver 
porque está muito dentro do processo. (COORDENADORA MUNICIPAL, 2008). 
 
 

A coordenadora municipal acredita que o coordenador pedagógico pode ser o grande 

responsável pelo sucesso da educação, porque ele está, de fato, olhando pro planejamento, 

olhando para as avaliações, olhando pra metodologia do professor,  

 
esse coordenador consegue ter uma boa relação com o professor, uma relação de troca, aí a 
dupla vai muito bem e com certeza os alunos também.(COORDENADORA MUNICIPAL, 
2008). 
 

A supervisora desenvolve seu trabalho diretamente com os coordenadores 

pedagógicos (CPs) que é o foco de sua função no programa; os CPs das escolas com os 

professores e com o CP municipal; já a CRE, que organiza os dados da rede por ter acesso ao 

SIASI, desenvolve seu trabalho com o IAS. Quando questionada se a carga horária dos 

professores havia se alterado em função da implantação do programa, ela informou que a 

carga horária dos professores continua a mesma, já que os docentes têm a hora-atividade 

destinada ao planejamento, reuniões e avaliações. O professor que substitui o titular na hora-

atividade deve seguir a mesma rotina do professor titular, seja na aula de informática, 

educação física ou outra. 

 

 

5.3.8 Implicações do Programa Circuito Campeão para a Rede Municipal 

 

 

As alterações instituídas na rede municipal com a implantação do PCC incluem 

basicamente o currículo, pois, a partir do PCC, percebemos que as matrizes de habilidades e 

competências do programa eram mais focadas na leitura e na escrita, tanto no primeiro quanto 

no segundo ano. Embora no primeiro ano de implantação, em 2007, o PCC fosse 

desenvolvido apenas no primeiro ano, no segundo ano, houve uma adaptação dos planos de 

estudos do município. O PCC foi implantado ano a ano no município desde 2007 como 
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projeto piloto, sendo, em 2008, implantado nos primeiros e segundos anos e, em 2009, em 

toda a rede nos anos iniciais. 

A implicação chegou a tal proporção que, no ano de 2011, a SME construiu a matriz 

de habilidades e competências para toda a rede, utilizando, para isso, as matrizes do Programa 

Circuito Campeão, conforme entrevista da coordenadora da escola. 

Além disso, outra questão que sofreu alteração foi o trabalho do professor que 

substitui a hora-atividade do professor titular. Para a coordenadora municipal, esse tempo de 

trabalho, em sala de aula, do professor da hora-atividade pode fazer a diferença nos resultados 

do PCC. Esse assunto foi estudado pelo grupo de supervisores da SME, concluindo-se que o 

professor da hora-atividade também deveria seguir a rotina do programa. A questão do 

acompanhamento mais sistemático da supervisão da SME em relação às escolas também foi 

modificada em função do programa. A gente se deu conta que a autonomia era independência. 

(COORDENADORA MUNICIPAL, 2008). 

A coordenadora avalia que as questões do programa precisavam ficar mais associadas, 

como: ter uma sequência no planejamento, cumprir resultados e, a partir desse resultado, 

realizar outro planejamento. Para a coordenadora, na maioria das vezes, 

 
isso ficava “meio solto”, ou seja, o “solto” seria a falta de cobrança em relação ao planejar e replanejar 
as aulas. (COORDENADORA MUNICIPAL, 2008). 

 
 

Outra medida adotada a partir da implantação do PCC que foi alterada em 2008 é a 

sistemática de reuniões com os professores e coordenadores das escolas que não possuem o 

PCC. O coordenador pedagógico da secretaria deve fazer, no mínimo, 10 reuniões 

pedagógicas por ano, com o professor e o coordenador pedagógico da escola. Na fala da 

coordenadora municipal,  

 
porque nós temos esse coordenador lá [...] agora ele tem que fazer essa reunião e prestar contas para a 
SME.(COORDENADORA MUNICIPAL, 2008). 
 
O coordenador da escola, mesmo que sua escola não integre o Programa Circuito 

Campeão, utiliza todas as planilhas adaptadas como se estivesse no programa. Também as 

visitas às salas de aula e o atendimento ao professor tornaram-se práticas para toda a rede. 

Esse processo foi implantado inclusive com as coordenadoras da educação infantil. 

Constatamos que o Projeto Piloto de Alfabetização aos seis anos serviu de álibi para o 

município implantar um sistema de controle mais rígido na rede municipal nos anos iniciais. 

Se levarmos em consideração as palavras da coordenadora pedagógica municipal, sua 
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entrevista é elucidativa de que o PCC apresenta um rígido controle de “cima para baixo”. 

Percebemos que o conceito de autonomia é equivocado para uma secretaria de educação que 

tem, nos princípios de seu Sistema Municipal de Educação(Lei nº3248/2002), a gestão 

democrática que assegurará graus progressivos de autonomia pedagógica. 

O que se apresenta até o momento é a contradição entre autonomia na gestão 

pedagógica e controle na gestão pedagógica. Notamos que o PCC utiliza mais ferramentas de 

controle do que autonomia quando enfoca o planejamento, os resultados, o controle exercido 

pelo coordenador pedagógico. A gestão pedagógica é minimizada, ficando em segundo plano, 

e o foco principal passa a ser o processo gerencial baseado em ferramentas de controle do 

trabalho do professor e do aluno, o que parece ter aderência à proposta da Secretaria 

Municipal de Educação e ao município como um todo. Destacamos, principalmente, o 

conteúdo inserido nessa proposta, pois a formação de um indivíduo autônomo, crítico e 

construtor de cidadania não está de acordo com projetos autoritários. O programa foi 

implantado sem consulta à ampla maioria da comunidade escolar, sendo as escolas chamadas 

individualmente pela secretária para apresentar o projeto. Mas, por outro lado, a implantação 

não foi tão passiva, uma vez que houve resistências, mesmo que fosse de uma escola apenas, a 

qual alegou não acreditar em programas prontos. 

No primeiro momento,  apenas três escolas da rede municipal participaram do projeto 

que era piloto, mas, a partir de 2009, todas as escolas da rede se integraram ao Programa 

Circuito Campeão pelo menos nos três primeiros anos iniciais(1º ao 3º anos), não por opção, 

mas por determinação da Secretaria Municipal de Educação. 

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO DA  ESCOLA MUNICIPAL 

 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Nova está localizada na rua Nações 

Unidas, 170, no bairro Vila Nova, o qual deu origem ao nome da escola. O Bairro Vila Nova 

surgiu na década de 70, e o nome originou-se de um time de futebol da localidade, hoje 

inexistente. O campo, assim como era utilizado na época, ainda serve de espaço de lazer aos 

atuais moradores do bairro, com quadra de areia e pracinha infantil.  

Teve seu início em 10 de março de 1986, com o nome de Escola Municipal de 

Primeiro Grau Incompleto Vila Nova, quando atendia 56 estudantes, divididos entre a pré-

escola e a quarta série do ensino fundamental. Contava com duas salas de aula, uma secretaria 



214 

 

e sanitários. No ano seguinte, também foi implantada a quinta série e houve um acréscimo de 

33 estudantes, passando, desse modo, a ter uma matrícula de 99 alunos.  

Em razão desse acréscimo de estudantes, foi ampliada a estrutura física da escola com 

a construção de duas salas de aula, uma despensa e mais sanitários. Já em 1988, a instituição 

contava com 144 estudantes. Em 1989, foram construídas mais três salas de aula para acolher 

uma demanda de 213 alunos. No ano de 1990, com 288 matrículas, ocorreu a ampliação da 

cozinha, a aquisição de uma área de terra correspondente a seis terrenos e também a 

construção da primeira área coberta, que, mais tarde, tornou-se um ginásio.  

  No ano de 1992, teve seu nome alterado para Escola Municipal de Primeiro Grau 

Vila Nova e recebeu diversas ampliações. A primeira turma de 8ª série veio a se formar no 

ano de 1995. Em 1998, passou a se denominar Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila 

Nova.  

A escola chegou a atender 720 estudantes, no ano de 2000. Com a construção de uma 

nova escola em um bairro próximo, tornou-se possível atender somente estudantes da 

comunidade local, diminuindo o número de estudantes em sala de aula, oportunizando a 

transformação de alguns espaços.  

Atualmente, a escola atende, em média, a 450 estudantes. Com sua localização 

estratégica, próxima ao centro da cidade, e pelo crescimento que apresentou nestes 24 anos de 

história, é uma das quatro maiores escolas do município.  

O corpo administrativo da Escola é composto pela diretora e vice-diretora. O setor 

pedagógico conta com uma orientadora educacional e uma coordenadora pedagógica com 

carga horária de 40h. Na secretaria, trabalham duas secretárias. Na limpeza, a Escola conta 

com três funcionários e um vigia, além de duas cozinheiras.  

Hoje, a Escola possui 11 salas de aula, Laboratório de Aprendizagem, Laboratório de 

Artes, Laboratório de Ciências, Laboratório de Informática, duas áreas cobertas, auditório, 

sala de vídeo, sala dos professores, sala da direção, sala da orientação e sala da coordenação, 

totalizando 17 salas, além de sanitários, biblioteca, secretaria, cozinha e refeitório.  

O nível socioeconômico da comunidade pode ser considerado baixo, pois a maioria 

das famílias trabalha como operários em fábricas de calçados. O bairro dispõe de um Posto de 

Saúde Municipal, que procura atender às demandas da comunidade, oferecendo atendimento 

médico, odontológico e ambulatorial gratuitos. O que também beneficia os moradores é o fato 

de o bairro estar localizado próximo ao hospital da cidade.  

Quanto ao aspecto religioso, encontra-se uma realidade diversificada como 

adventistas, luteranos, católicos, entre outros. Algumas dessas denominações religiosas têm 
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seus templos ou locais de encontro no próprio bairro. No plano educacional, o bairro conta, 

além desta escola, com a Escola Municipal de Educação Infantil Raio de Sol, atendendo a 

crianças de zero a cinco anos em turno integral. 

 

 

5.5 GESTÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA E A AULA A PARTIR DO PROGRAMA 

CIRCUITO CAMPEÃO 

 

 

Na escola utilizada como exemplo de materialidade sobre como o Projeto Circuito 

Campeão influencia a gestão pedagógica da escola e da sala de aula, consideramos, 

primeiramente, que os professores assim como alunos são sujeitos únicos e singulares que 

aprendem na relação com os outros e com o mundo.  

Nesse contexto, apresentaremos e analisaremos, nesta seção, os principais eixos que 

foram pesquisados. Para isso, procuramos olhar a sala de aula como espaço de ensino e de 

aprendizagem efetiva dos alunos, mas também buscamos observar a rotina e a relação 

estabelecida entre professor e alunos nas atividades propostas. Nas entrevistas realizadas com 

os dois professores que participaram no primeiro ano e no segundo ano da implantação do 

Programa Circuito Campeão, questionamos, a partir dos eixos iniciais: projeto político-

pedagógico, formação do professor, planejamento, avaliação, currículo e outras questões que 

foram emergindo das entrevistas, além das observações que realizamos em uma das turmas de 

primeiro ano.  

A escola pesquisada foi convidada pela secretária a participar do Projeto Piloto de 

Alfabetização que duraria dois anos (2007-2008). É importante destacarmos que a 

coordenadora pedagógica da escola é formada em Magistério, graduada em Pedagogia e 

especialista em Supervisão Escolar. A coordenadora desempenhou suas funções, 

anteriormente a essa escola, em uma escola privada do município de Taquara, a qual, nos anos 

90, instituiu um programa de qualidade total, tendo como embasamento teórico as referências 

de Cosette Ramos, Vicente Falconi Campos e do grupo Pitágoras de Minas Gerais. A diretora 

da instituição é formada em Letras e está há seis anos na direção dessa escola. 

Para participar do programa, a coordenadora pedagógica e a diretora receberam a 

capacitação, em Caxias do Sul, na 4ª Coordenadoria. O conteúdo apresentado foi um 

detalhamento do programa que, em um primeiro momento, intimidou a dupla, pois o 

programa tem metas muito definidas quanto à alfabetização e às responsabilidades de cada 
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integrante, como as do diretor, extraídas do material do PCC e apresentadas no quadro a 

seguir. 

 

 

RESPONSABILIDADES DO DIRETOR NO PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO 

 

Diretor: 

Garantir a compatibilidade entre a política educacional definida pela Secretaria de 

Educação e a proposta pedagógica da unidade escolar; responsabilizar-se pelo bom 

funcionamento do CC na unidade escolar e pelos seus resultados; gerenciar mensalmente o 

alcance das metas de aprendizagem da escola e da frequência de professores e alunos; 

acompanhar e avaliar a atuação e o resultado do trabalho do coordenador pedagógico da 

escola e dos professores; liderar membros da comunidade escolar no alcance das metas da 

escola e aproximá-la das famílias e da comunidade externa. 

Quadro 22 – Responsabilidades do Diretor no Programa Circuito Campeão 
Fonte: Sistemática de acompanhamento do Programa Circuito Campeão (2008). 

 

A importância da presença do diretor na formação tem como função o apoio desse 

profissional às ações do Programa Circuito Campeão na escola e, também, o respaldo ao 

trabalho do coordenador pedagógico. 

A escola pesquisada entraria no programa com uma turma que tivesse, no mínimo, 20 

alunos, e a escola tinha apenas uma turma com esse número de alunos porque a outra tinha 

apenas 14 alunos. A professora da turma com 20 alunos participou de uma capacitação de 

uma semana em Porto Alegre que foi a mesma de que o coordenador municipal participou.  

No segundo ano, a mesma turma continuou no projeto, e os coordenadores da escola e 

município participaram da capacitação cujos conteúdos foram os mesmos do ano anterior. 

Uma vez por mês, os coordenadores das escolas (CPs) participam de uma reunião, com a 

coordenadora do município, as quais se chamam “foco”, consideradas formação continuada. 

Os conteúdos da reunião com a coordenadora municipal são repassados para os professores 

das escolas. 

Em 2010, o Programa Circuito Campeão foi implantado no quarto e quinto anos. 

Como não há material específico como livros didáticos e outros para esses anos, a escola 

adaptou o material usado no primeiro e segundo anos. 
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Depois da implantação, o papel do diretor foi de acompanhar os resultados trazidos 

pela professora e pela coordenadora e dar suporte para recursos necessários de que tanto 

coordenador quanto professores necessitavam. No final de cada mês, a diretora preenchia uma 

planilha chamada de Relatório Mensal do Diretor, que mostraremos a seguir. 

 
RELATÓRIO MENSAL DO DIRETOR DE ESCOLA – I  

Preenchido pelo Diretor da Escola  

Estado: _________________ Município: ___________________  

Escola:_______________________________________Rede: Municipal ( ) Estadual ( )  

Mês: _______________________/200.. 

I – Retrate a realidade de sua Escola:  
 
Informe o número de turmas de sua escola nos seguintes programas 
Acelera__________ 
Se Liga__________ 
Circuito Campeão________ 
 

Item Em relação a sua gestão Sim  Não  

a  Foi assegurado o cumprimento integral dos dias letivos previstos no mês, 
visando o cumprimento dos 200 dias letivos/800 horas no ano.  

  

b  Os professores foram orientados durante o planejamento.    
c  Os professores foram apoiados em suas dificuldades ou necessidades.    

d  Os professores das turmas dos Programas de Correção de Fluxo 
receberam visitas semanais do supervisor.  

  

e  Os professores das turmas de 1ª série (7 anos de idade) receberam visitas 
semanais do Coordenador Pedagógico / Apoio / Supervisor.  

  

f  Os resultados mensais da aprendizagem foram divulgados, analisados e 
encaminhados para providências.  

  

g  Foram tomadas providências em relação aos professores faltosos.   

h  
Foram tomadas as medidas necessárias em relação aos alunos faltosos 
(visitas domiciliares, comunicação ao Conselho Tutelar, Ministério Público 
etc.).  

  

i  Os alunos receberam material escolar necessário e a tempo.    
j  Foi assegurado transporte para os alunos que residem longe da escola.    

k  O transporte garantiu a presença dos alunos durante o período integral da 
aula. 

  

l  A merenda escolar foi distribuída normalmente.    

m  Foram ministradas aulas de reforço/recuperação para alunos fora do 
horário regular de aulas.  

  

n  Foram assegurados transporte e merenda para os alunos em aulas de 
reforço / recuperação, quando necessário.  

  

o  Houve reuniões mensais com a participação da comunidade: Conselho de 
Escola, APM, reuniões de pais ou outras.  

  

Figura 14 – Relatório Mensal do Diretor de Escola 
Fonte: Sistemática de Acompanhamento do Programa Circuito Campeão(2008). 
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A partir do preenchimento da planilha, a coordenadora e a diretora estudavam ações 

para atender às necessidades percebidas. Nessa época, a escola não tinha Conselho Escolar 

constituído, sendo assim, não houve consulta, nem acompanhamento das informações ou 

dados do programa. Os Conselhos Escolares foram constituídos em 2011, a partir do 

Programa do MEC de implementação dos conselhos escolares nos municípios através do 

Plano de Ações Articuladas(PAR), não vinculados ao IAS. 

Em relação ao currículo, o município de Igrejinha possui um novo referencial, 

destacando-se que as habilidades específicas em todas as áreas do conhecimento que 

inspiraram a construção desse referencial são as do Programa Circuito Campeão. Em 2009, 

todas as escolas implantaram o PCC no terceiro ano e, em 2010, as escolas puderam optar se 

queriam ou não ampliar o programa para o quarto e quinto anos. “A nossa escola implantou o 

material do Circuito Campeão”, diz a CP da escola. 

 
A gente faz um trabalho paralelo, usa matrizes do circuito, usa o material da 
secretaria. O material é básico, de acompanhamento, visita em sala de aula, as 
observações são o mesmo para todos. Inclusive dos outros programas do instituto 
como Se Liga, Acelera. O que precisa considerar é que eles são muito ricos, eles te 
dão a faca e o queijo é só colocar em prática. (COORDENADOR PEDAGÓGICO 
DA ESCOLA, 2008). 

 

Como já descrito anteriormente, a capacitação inicial para coordenadores e diretores 

foi de um dia em Caxias do Sul para conhecer o programa. Nessa capacitação, o IAS mostra 

todas as planilhas, metas, desafiando os envolvidos. “Quando a gente começou a se inteirar, 

aquilo é tão básico e te dá tanta luz.”, afirma a coordenadora. Confirmando os dados 

anteriores, é o instituto que apresenta todo o material, pronto para ser utilizado. 

 

 

5.5.1 Resistências 

 

 

As resistências podem ocorrer em um processo de implantação de um projeto novo. 

Perguntada se houve resistências dos professores em relação à implantação do PPA de 

alfabetização e o PCC, segundo a coordenadora, notamos um sentimento de insatisfação da 

professora da turma que não participou do PCC.  

 
A professora que não teve sua turma no primeiro ano inclusa no programa ficou 
muito triste. Nós a convidamos para conhecer o programa, para conhecer o material, 
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as matrizes e ela foi sendo inserida no processo. Uma das dificuldades que tínhamos 
era se daríamos conta do programa, mais por medo do que por resistência. 
(COORDENADORA DA ESCOLA, 2008). 

 
A coordenadora vinha de uma realidade de escola particular em que havia sido 

implantado um programa de qualidade total na educação e os alunos alfabetizados aos seis 

anos. Na escola pública, os alunos esperavam até os sete anos para serem alfabetizados. 

 
Pra mim foi muito tranquilo. Eles já entravam com 6 anos. Isso para as professoras foi 
facilitado pela minha fala, por eu acreditar que aquilo era possível. (COORDENADORA DA 
ESCOLA, 2008). 
 

Essa questão é importante abordarmos, pois a coordenadora vinha de uma realidade 

muito diferente da escola pública, o que pode ter facilitado a implantação do programa nessa 

escola. O PCC apresenta muitos pontos em comum com um programa de qualidade total. A 

familiaridade da docente em lidar com as ferramentas, planilhas e tabelas pode ter sido um 

ponto positivo em favor do programa nessa escola. Outro destaque é que, na escola privada, 

normalmente, os alunos aos seis anos se alfabetizam ou vêm de suas residências alfabetizados, 

em função de ter um currículo organizado para tal fim, diferentemente da escola pública que 

respeita a legislação de seu sistema de ensino e passava a alfabetizar, efetivamente, aos sete 

anos, na chamada primeira série. Isso não significa que os alunos oriundos da pré-escola ou 

mesmo de casa não poderiam se alfabetizar ou não chegavam à primeira série alfabetizados. 

Uma das questões que desafiou o grupo de professores, especialmente no primeiro 

ano, foi a rigidez do programa, em especial quanto às provas: uma em junho, outra em 

setembro e outra em novembro. No primeiro ano, houve uma prova de sondagem para a 

primeira turma para os três programas. As avaliações do CC, aplicadas pela professora, foram 

em junho e setembro, e a última, realizada em novembro, foi elaborada pela CESGRANRIO. 

Segundo a coordenadora, a prova foi muito difícil em relação às outras. Portanto, mais uma 

vez, ao dar ênfase às avaliações, o programa confirma a importância dos resultados em 

detrimento do processo educacional. 

 

 

5.5.2 Projeto Político-Pedagógico 

 

 

A escola conta com um Projeto Político-Pedagógico (PPP) construído por parte dos 

professores que lecionavam na escola. Hoje, a maioria desses professores não estão mais 
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trabalhando nessa escola, e o PPP continua o mesmo. O PPP tem validade de 2007 a 2011 e 

apresenta como concepção de educação que:  

 
Educação consiste em desenvolver no indivíduo uma troca de conhecimentos e 
experiências, através de diálogos, situações problematizadoras, promovendo a 
reflexão antes da ação, estimulando assim críticas que venham a construir no 
cidadão o senso de responsabilidade social e consciência política voltadas a atender 
necessidades egressas de suas relações no meio em que vive. (PPP, 2007, p.2). 

 
Essa concepção de educação, presente no PPP da escola, voltada para o 

desenvolvimento do indivíduo, visa atender às necessidades egressas do  meio em que o aluno 

vive, tornando-se elucidativa, por exemplo, quando analisamos a concepção do sucesso 

individual, que, segundo Duarte 

 
preconiza ser esse sucesso resultante da existência, no indivíduo, de algumas 
qualidades  como a resolução de problemas para formar espírito empreendedor, 
criatividade, disposição para o trabalho, para atender necessidades egressas, ou seja, 
as necessidades da reestruturação produtiva, como o domínio de técnicas atuais e, 
principalmente, a crença no princípio de que a sociedade só pode progredir se forem 
respeitadas as leis do meio em que vive (DUARTE, 2001, p.179).  

 

Por outro lado, percebemos a defesa de que o saber escolar deve estar imediatamente 

vinculado às necessidades próprias da vida cotidiana do aluno ou às necessidades imediatas da 

adaptação ao meio. A concepção de homem trazida no PPP é a de que  

 
Ser homem é estar em processo constante de ação/reflexão. O homem deve estar 
consciente de que é um agente da história, pois só assim ele realmente está criando 
relações, analisando e criticando a sociedade e, conseqüentemente, a transformando, 
assim homem e história são uma coisa só, e para melhor se tornarem, devem procurar 
não o imobilismo, mas a mudança.(PPP, 2007, p.3.). 

 

A concepção de homem volta à questão da reflexão e ação já trazida no conceito 

anterior, embora aqui se trate da ação antes da reflexão, portanto, preconiza que o homem 

deve agir para depois refletir. Sendo agente da história, ele está analisando e criticando a 

sociedade, transformando-a. Questionamos, então, que sociedade? A sociedade voltada à 

formação do trabalhador produtivo adaptado à sociedade capitalista?  Nosso questionamento 

em relação a essa ideia é a de que ela também se apóia em dicotomias, neste caso, as 

dicotomias entre conteúdo e forma e entre processo e produto. Se considerarmos o objetivo do 

PCC, cuja ênfase é o resultado, no limite, essa ideia acaba por esvaziar o processo educativo, 

descaracterizando-o totalmente. Portanto, não haverá transformação à medida que o homem 

não se apropriar do saber historicamente produzido, pois ele não terá elementos para buscar 
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essa transformação no sentido de inverter a ordem que aí está, não se adaptando a ela, mas 

buscando superá-la.  

Duarte (2001), citando Marx, utilizou a expressão “esvaziamento completo” para se 

referir ao ser humano no capitalismo. A educação está sendo posta em sintonia com o 

esvaziamento completo, na medida em que seu grande objetivo é tornar os indivíduos 

dispostos a aprender qualquer coisa,  desde que seja útil a sua adaptação. Na mesma linha, a 

filosofia da escola vem representada na seguinte ideia:  

 
Promover a integração entre todos os segmentos da escola, com profissionalismo, 
responsabilidade e cooperação, visando o crescimento do aluno como indivíduo 
atuante, crítico e consciente de suas ações em relação ao seu semelhante e ao meio 
em que vive. (PPP, 2007, p.2). 

 

Já a concepção de sociedade proposta pelo PPP da escola é a “busca de uma sociedade 

em que o cidadão seja o centro do processo transformador. Podendo conviver numa sociedade 

humanizada, onde o coletivo se sobrepõe ao individual.”. 

Não é difícil constatarmos que a busca de um equilíbrio entre a formação do indivíduo 

como cidadão, pessoa moral e sua formação como alguém apto a lutar por um espaço digno, 

na desesperada competição entre os indivíduos, característica da sociedade capitalista em 

geral, é acentuada nos dias de hoje. Ao mesmo tempo em que percebemos o aspecto 

individual, buscamos também uma sociedade humanizada em que o coletivo aparece em 

primeiro lugar. Há um esforço por buscar a conciliação entre cidadania e competitividade. 

Embora esse referencial teórico seja até certo ponto dicotômico, o PPP da escola não 

faz nenhuma referência ao Programa Circuito Campeão, nem aos três primeiros anos do 

ensino fundamental. Porém, percebemos pontos de aproximação entre os dois, em que 

destacamos o deslocamento do eixo do ensino para a aprendizagem, do enfoque coletivo para 

o individual, sendo a própria concepção de educação reveladora nesse sentido.  

 

 

5.5.3 Currículo 

 

 

O currículo da escola para os anos iniciais é baseado no PCC e embasado nas matrizes 

de habilidades e competências. O planejamento e a avaliação seguem essa mesma lógica. 
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Nesse sentido, cabe trazermos aqui a discussão que fizemos anteriormente sobre as 

competências. A educação proclamada pela lógica das competências se torna uma educação 

para formar os estudantes /trabalhadores segundo os novos padrões de trabalho. Ao mesmo 

tempo, há necessidade, no plano ideológico, de limitar as expectativas dos trabalhadores em 

termos de socialização do conhecimento pela escola, difundindo a ideia de que o mais 

importante a ser adquirido por meio da educação não é o conhecimento, mas sim a capacidade 

de constante adaptação às mudanças no sistema produtivo. 

O relatório Delors(1998) é bem específico em seu prefácio, quando explicita essa 

visão sobre as relações entre as políticas educativas e o contexto mundial que, no próximo 

século, deve enfrentar três grandes desafios: o do “desenvolvimento humano sustentável”, o 

da “compreensão mútua entre os povos” e o da “renovação de uma vivência concreta da 

democracia.” (1998, p.14). Ao mesmo tempo, o relatório traz a concepção de educação ao 

longo de toda a vida, dadas às vantagens que oferece em matéria de flexibilidade, diversidade 

e acessibilidade no tempo e no espaço. É a ideia de educação permanente que deve ser 

repensada e ampliada. Duarte complementa 

 
que, além das necessárias adaptações relacionadas com as alterações da vida 
profissional, ela deve ser encarada como uma construção contínua da pessoa 
humana, dos seus saberes e aptidões, da sua capacidade de discernir e agir. Deve 
levar cada um a tomar consciência de si próprio e do meio ambiente que o rodeia, e 
a desempenhar o papel social que lhe cabe enquanto trabalhador e cidadão. (2001, 
p.77). 

 

Portanto, ter o interesse como centro significa o indivíduo enfrentar e resolver 

situações concretas, colocando em jogo os recursos de que dispõe, fazendo com que os 

conhecimentos transcendam a um plano instrumental, portanto, prático. Isso faz com que se 

mude o desenho curricular e também as práticas de ensino e avaliação que se concentram na 

aprendizagem de princípios e técnicas. (idem, p.271). 

A escola, ao trabalhar as matrizes em paralelo aos planos de estudos do município, 

encontra a justificativa dos planos de estudos do município serem muito amplos. A 

coordenadora nas reuniões com os professores buscava uma forma de ajustar o material do 

PCC com o que o município já tinha. “A gente pegava os conteúdos e inseria nas 

habilidades”, complementa a CP da escola. O município trabalhava até então com conteúdos e 

objetivos, e o programa com habilidades e competências.  

Quando perguntamos sobre o currículo e se a professora A percebeu alguma mudança 

no currículo, especialmente porque ela trabalhou antes do projeto e depois desse, ela diz que o 
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currículo do primeiro e segundo anos já era uma preocupação da secretaria e da escola, por 

isso a intenção de modificá-lo. Alguns professores já trabalhavam para a mudança, pois o 

currículo adotado já não atendia mais às turmas de 1º ano-1ª etapa como era chamado 

anteriormente. Ao mesmo tempo, a fala das CPs afirma que o currículo, especialmente do 

primeiro ano, foi baseado nas disciplinas de português e matemática sendo as demais 

disciplinas relegadas em prol da alfabetização(como codificação e decodificação do código 

escrito) dos alunos.  

Essa discussão é importante realizarmos, pois uma criança de seis anos passa 200 dias 

letivos estudando somente  português e matemática. Percebe-se à ênfase dada no processo de 

aquisição do código escrito (em busca do resultado) que é prioridade à formação integral do 

aluno como sujeito histórico que defendemos.  

 

 

5.5.4 Planejamento das aulas 

 

 

O planejamento das aulas segue uma rotina. Precisa ter acolhida, chamada, retomada 

do dia (com leitura) e avaliação. A forma como isso se desenvolve está expresso 

detalhadamente nas planilhas (fluxo). A escola usou essa metodologia no primeiro e no 

segundo ano, mas, depois, o IAS não exigiu mais esse instrumento, pois a utilização desse não 

melhorou o desempenho dos alunos, ou seja, não agregou sucesso ao trabalho. As professoras 

entregavam o fluxo no início do ano, tendo um prazo para fazê-lo. 

  Agora, os professores fazem plano trimestral e um fluxo mensal. A escola implantou 

o programa no quarto ano por iniciativa própria, sem ter a parceria com o IAS.  

“As professoras sentiam-se mais seguras, pois elas sabiam que naquele mês ia 

trabalhar isso”, argumenta a coordenadora. 

O fluxo é a organização das aulas. Ele é bem detalhado, pois apresenta o dia da 

semana, o tema, o conteúdo e as habilidades. Para a coordenadora, o trabalho é desafiador e 

não é possível garantir que será colocado em prática. 

A professora B diz que todo o mês tem uma reunião com a coordenadora a fim de 

organizarem o que será desenvolvido na turma e, a partir disso, a professora organiza o 

planejamento com as matrizes. Para ela, não é possível não trabalhar o que foi planejado.  
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É bem mais fácil, tu pega as tuas matrizes e vai pensando, leitura todos os dias, 
escrita; no começo é alfabeto, depois é frase, todos os dias tem de ter alguma coisa 
para tu pensar, tu tem de pensar no teu planejamento, é bem mais fácil de organizar. 
(PROFESSORA B, 2009). 

 

Por outro lado, quando questionada sobre o planejamento dos 200 dias para aquele 

ano, ela comentou que não precisou fazer: “a coordenadora me pediu, mas eu estaria livre se 

eu quisesse fazer ou não, mas eu não fiz.”. Ao investigarmos essa fala da professora, 

buscamos referências com a CP da Escola e nos foi  afirmado que, a partir daquele ano(2009), 

não seria mais necessário entregar o fluxo das aulas antecipadamente ao IAS. Pela informação 

apresentada pela professora, até pode parecer certo o poder de escolha, mas, na verdade, a 

entrega antecipada não era mais obrigatória pelo programa, mas era obrigatório o professor 

fazer o fluxo, utilizar as matrizes para planejar e mostrar ao CP da escola. 

Ela apresentou, também, que trabalha sempre os 200 dias, às 800 horas, a rotina, as 

matrizes e o planejamento, organizado para uma semana. Segundo a professora, 

 
o de hoje já tá pronto e o de amanhã é continuação do que foi feito terça-feira, que 
foi feito trabalho em grupo, e também tem uma coisa, eles tem de escrever texto em 
grupo, e individual. Texto em grupo eles já fizeram e agora em agosto já vão fazer 
em dupla e no final do ano é individual. (PROFESSORA B, 2009). 

 

A professora B diz que, às vezes, sente dificuldades em organizar atividades, porque 

essas precisam ser significativas e despertar o desejo de aprender. Nesses casos, ela busca 

ajuda da coordenadora. 

Para a coordenadora “uma coisa bem legal do IAS é que as matrizes são progressivas 

pra leitura, escrita e construção do número”. As matrizes são bimestrais e, segundo a 

coordenadora, não dá para passar para o quarto bimestre sem ter desenvolvido o conteúdo 

proposto para o anterior. Ainda acrescenta que o IAS é rigoroso para a gramática. Por isso, de 

acordo com a profissional, não é possível dispensar o desenvolvimento das habilidades. 

Nesse tipo de planejamento proposto pelo IAS, dá-se ênfase à operacionalização de 

habilidades e competências, portanto, um processo mecanizado. Dessa forma, professor e 

aluno são relegados à condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, 

coordenação e controle ficam a cargo dos especialistas supostamente habilitados, neutros, 

objetivos e imparciais. 

Se considerarmos o planejamento, ele se articula a partir do pressuposto da 

neutralidade científica e nos princípios da eficiência e produtividade. Quanto à técnica de 

planejar, as habilidades e competências indicam os conteúdos programáticos, e esses, as 
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estratégias de ensino. Já a avaliação verifica se as habilidades foram alcançadas e as 

competências propostas e bem definidas. 

Fusari (1992) explica que houve um longo período em que os supervisores escolares 

investiram em treinamentos para desenvolver no educador a habilidade para planejar bem o 

seu trabalho, o qual devia, então, ser executado com controle e avaliado segundo critérios 

previamente estabelecidos.  

Como já apresentamos, o planejamento para o PCC é técnico, racional e, 

principalmente, mecânico. As palavras da professora B esclarecem essa questão quando fala 

que é só colocar o que está nas matrizes todos os dias e seguir a rotina preestabelecida. Pelas 

palavras dessa professora, serve a máxima de que o planejamento, quando executado e com 

bons resultados, deve ser padronizado.  

Para Vicente Falconi Campos, que utiliza esse processo em empresas, quando “um 

processo ou uma empresa não está completamente padronizado é conduzida a implantar a 

padronização para evitar problemas ocasionados pela falta da unificação de procedimentos” 

(1992, p. 3). O caso dos programas do IAS e do Programa Circuito Campeão podem ser 

exemplos de padronização, em especial do planejamento, tendo os passos da aula já 

estabelecidos. 

 

 

5.5.5 A avaliação 

 

 

A avaliação do processo acontece a partir do que foi desenvolvido nas matrizes de 

habilidades e também nas avaliações externas que já vêm prontas. O primeiro ano registra a 

avaliação através de parecer descritivo, e, para isso, a professora utiliza as informações do 

PCC que são bastante claras, uma vez que ela faz, no final de cada mês, os relatórios para o 

programa.  
Não é só naquele momento, mas a gente consegue ver a caminhada do aluno através daquele 
instrumento que é a planilha, daí eu transformo em parecer.(PROFESSORA A, 2008). 
 

A professora B diz que faz avaliação descritiva para entregar aos pais a partir das 

matrizes. No parecer que é enviado aos pais, ela coloca todas as habilidades trabalhadas 

naquele período. Segundo a docente, “é parecer descritivo mesmo, dá umas duas folhas, 

dependendo do aluno, mas é muito bom porque dá um raio-x do teu aluno, do teu filho.” . 
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No dia da entrevista, a professora havia saído de uma reunião com a coordenadora 

pedagógica. Segundo a profissional, a reunião daquele dia: 

 
Foi pra fazer a avaliação da planilha, o que a gente tem que trabalhar, quais as 
habilidades que se têm de retomar, porque algumas ficaram lacunas, realmente a 
prova é bem difícil. E a prova é a partir das habilidades e competências, mas ali a 
gente viu algumas coisas diferentes, era para a gente trabalhar até o número 9 nesse 
1º bimestre e veio até o 13 na provinha, então eles me perguntavam “profe, como 
que é o 13?” e eu ia  no ouvido deles e dizia é o 1 e 3 , pois eu não tinha trabalhado, 
tinha que dar a resposta. (PROFESSORA B). 

 
 

 
Quanto à avaliação, é o professor quem lê a prova aos alunos. A professora B relatou 

que fez em um dia uma prova, deixando o intervalo de um dia para fazer a outra, mas não 

revelou ao grupo que era uma prova. Disse que era um trabalhinho em que tinha que sentar 

sozinho, numa sala de “gente grande”. A tarefa seria realizada em uma sala diferente, pois a 

sala da turma está organizada para que os alunos trabalhem em grupos. 

Esses relatos da professora demonstram que a preocupação com as estatísticas finais 

do PCC são mais importantes que o processo de aprendizagem dos alunos. Que avaliação é 

essa que a professora diz as respostas? Tem dia pré-determinado para a avaliação? Nesse dia 

os alunos sentam separados, em outra sala? Que momento é esse que deve ser diferente dos 

demais momentos da aula? 

Essa proposta de avaliação do PCC é baseada na gestão de processos, porque toda a 

vez que essas avaliações são feitas, além das provas, a professora preenche uma planilha 

mensal de acompanhamento do aluno, o que reforça a preocupação com o resultado. 

 
Se o aluno está relacionando letra e som, no nome dele, nas palavras, nas frases. Aí 
eu situo os meus alunos no nível em que cada um está e a partir daquilo eu penso o 
meu planejamento, porque aqueles que estão bem, ótimo, mas os que não estão? 
Porque o projeto trabalha muito com isso, que é a totalidade, todos devem aprender, 
todos merecem aprender, então eu tenho que voltar meu olhar pra aquele aluno que 
não está indo bem. Daí eu tenho que voltar de novo naquela forma como eu trabalhei 
a habilidade, aquele aluno não entendeu, ele não se apropriou, ele ainda não 
consegue relacionar, completar o tema. Tem uma matriz que é assim: 
completar/escrever palavras através de sílaba dada, e ele não consegue fazer isso, eu 
tenho que voltar e trabalhar isso com aqueles alunos que não 
conseguiram.(PROFESSORA B, 2008). 

 

A professora A relata o caso de uma menina que não consegue aprender. Para a 

professora é porque ela falta bastante. A professora fez um parecer para entregar aos pais em 

que foi deixado bem claro que ela precisaria ajuda para além da sala. Portanto, o fracasso 

passa a ser individual, e essa concepção individualizante é transmitida de muitas formas, entre 
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elas pela difusão do sucesso ou fracasso individual que não é do programa, do professor ou da 

escola, mas simplesmente do próprio aluno e da sua família. Assim, a avaliação se baseia 

apenas na verificação do cumprimento das habilidades e competências propostas.  

No que diz respeito ao ensino-aprendizagem, podemos mencionar a ausência de 

fundamentos teóricos em detrimento do “saber construir” e “saber exprimir-se”. Ou seja, é um 

processo de sujeição através do uso de reforço das respostas que se pretende obter, visando o 

controle da conduta individual diante de habilidades e competências preestabelecidas. 

Quanto aos indicadores de resultados do projeto, a meta é  100% de alunos 

alfabetizados. Na última capacitação, o IAS modificou a meta  para 95% de alfabetizados. A 

professora A avalia que a alteração dessa medida é para não assustar os professores. Ela 

concordava com a ideia dos 100% alfabetizados porque é “acreditar em todos os alunos”, 

argumenta a professora. 

Os resultados do projeto são medidos pelas metas. No primeiro ano do projeto, nem 

todos os alunos se alfabetizaram, conforme meta estabelecida pelo PCC. Dos alunos que 

foram para o segundo ano, uma não está alfabetizada, os demais já estão alfabetizados. A 

professora do segundo ano, que não participa do projeto, também trabalha com as matrizes de 

habilidades e com o material do PCC. No primeiro ano, dos 22 alunos da professora A, 11 

estavam lendo palavras simples. Portanto, ainda havia 11 alunos não alfabetizados. 

 

 

5.5.6 Capacitação de professores na escola 

 

 

A formação de professores para o PCC ocorre ao longo do ano na escola. O IAS, 

conforme entrevista com a CP da Escola, não dispensa a visita do coordenador pelo menos 

uma vez por semana em sala de aula e atendimento individual, quinzenalmente. A 

coordenadora propõe, uma vez por mês, a reunião em duplas e uma vez por mês individual, 

momento em que promove o retorno da visita feita em sala de aula. O conteúdo da formação 

na escola com os professores é o mesmo da reunião com a coordenadora municipal que 

antecede as reuniões na escola. Essas reuniões se chamam Foco. 

Essa capacitação tem como princípio os conteúdos já elencados pelo PCC. Cabe ao 

coordenador pedagógico executá-los. Isso nos faz lembrar dos objetivos explicitados nas 

propostas de capacitação chamadas à época de treinamento que, principalmente na década de 

60 e 70, enfatizavam: a aquisição de conhecimentos; o desenvolvimento de habilidades 
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específicas; e o desenvolvimento de atitudes (FUSARI,2002). A tendência era estimular 

mudanças de comportamento do educador para um melhor desempenho na sala de aula. 

 
Os objetivos propostos no treinamento seriam atingidos, na medida em que os 
educadores entrassem em contato com determinados conteúdos, trabalhados através 
de algumas técnicas específicas. Acreditava-se que a aquisição de conhecimentos, 
por si só, desenvolveria determinadas atitudes positivas em relação ao ensino e estas 
tenderiam a modificar o comportamento dos educadores. (FUSARI, 2002, p. 12). 

 

As visitas nas salas de aula e o atendimento individual buscam reforçar determinados 

comportamentos e atividades dos professores bem como cobrar se as habilidades e 

competências foram atingidas ou não. As visitas e a capacitação se tornam um instrumento 

para controlar o trabalho do professor. E o papel do professor restringe-se, dessa forma, a 

cumprir o programa, demonstrando inclusive habilidade para isso, visando ao bom 

funcionamento da aula.  Essa forma de trabalhar acabou por reforçar nos educadores ainda 

mais a dicotomia entre a teoria e a prática e, mais do que isso, por valorizar a prática em 

detrimento da teoria.  

Essa dicotomia também tem se refletido na defesa, por parte de diversas concepções 

educacionais contemporâneas, de que o saber escolar deve estar imediatamente vinculado às 

necessidades próprias da vida cotidiana do aluno ou, no caso do ensino superior, às 

necessidades imediatas da adaptação a uma prática profissional quase nunca submetida a uma 

análise crítica rigorosa. (DUARTE, 2001, p.95). 

Assim, está sendo produzida (talvez fosse mais adequado dizer que já se instalou) uma 

mentalidade centrada apenas no hoje, no aqui e no agora, criando-se uma aversão àquilo que 

Saviani (1997, p. 22-23) denominou “clássico” no saber socialmente produzido, uma aversão 

ao esforço necessário ao estudo do clássico, “uma aversão à teoria considerada como inútil e 

uma valorização do banal, dos casos pitorescos ocorridos no cotidiano de cada indivíduo, uma 

valorização do fácil, do útil, do que não exija questionamento, crítica, raciocínio” (DUARTE, 

2001, p.95).  

 

 

5.5.7 Referencial teórico 

 

 

Nas entrevistas realizadas com a CP da Escola sobre o referencial teórico que embasa 

o programa, descobrimos que os textos recebidos do IAS são baseados em Vigotski, mas não 
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tem referência. São apenas recortes de textos que o IAS organiza e envia ao município. 

Questionada sobre as matrizes de habilidades e a partir de qual referencial teórico o material 

foi construído, ela não soube responder. Informou apenas que os profissionais do IAS são 

altamente capacitados, mas não mostram de onde é extraído o material utilizado, “pode ser 

uma cópia, inclusive”, diz ela. São programas que parecem com outros países que investem na 

alfabetização, mas essas informações não chegam até nós. 

Para a CP, na construção da escrita, o referencial utilizado é Teberoski e Ferreiro. A 

concepção de educação utilizada não é evidente, uma vez que o programa trabalha com metas. 

“Às vezes parece que misturam algumas questões empresariais com questões ligadas à 

educação”, finaliza a entrevistada. E continua fazendo referência à questão anterior: 

 
Ao montar os instrumentais, ficou bem legal pra educação, mas o referencial teórico 
não tem. Especificamente não tem. Inclusive o planejamento não segue uma 
linha...tudo cabe, mas quando eles escolhem alguns autores para...a gente vai 
entendendo.Eu penso que é construção com metas bem definidas. Quando a gente 
fala em evolução para cada fase que o aluno está tem estratégias específicas e tem 
que propor que o aluno avance, a gente se encontrou com o construtivismo. 
(COORDENADORA PEDAGÓGICA DA ESCOLA, 2008). 

 

          Recordamos a fala de Margareth Goldenberg, quando diz que, para ela, a teoria não é 

importante, tanto que o instituto não faz essa discussão, o que importa é o resultado. A fala da 

coordenadora indica que não existe um referencial teórico próprio do programa. A escola 

pesquisada é que se encontrou no construtivismo, a partir de inferências que fez ao longo do 

trabalho, mas o PCC não possui nenhuma indicação explicita nos seus cadernos ou 

aproximação teórica, materiais ou sistemática para tal inferência. 

Ainda no relato da CP, aparece que na escola há uma professora bastante tradicional. Para 

essa professora, o programa dá certo, pois ela alfabetiza todos os alunos. 

 
É tu saber onde teu aluno está e o que tu vai propor para ele sair dali. Hoje a gente 
entende que dá para alfabetizar e uma das coisas que a gente tem que cuidar e não 
esquecer é que esse aluno tem 6 anos, é preciso trabalhar o movimento do corpo e 
fazer isso diariamente. Eles trabalham com caderno sem linha e depois eles passam 
com linhas. (COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2008). 

 

Há contradição nessas afirmações: é construtivismo, mas a professora mais tradicional 

se identificou com o programa. O construtivismo não se relaciona com ensino tradicional, até 

porque partem de concepções diferentes: um tem seu eixo focado para a questão do ensino e o 

outro para a questão da aprendizagem. 
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Sobre a concepção de ensino, as professoras não conseguem expressar verbalmente 

qual a concepção empregada, mas afirmam que o projeto tem concepções de ensino que 

levam à qualidade para todos e acreditam que ele consiga fazer isso através desse 

gerenciamento da aprendizagem.  

Se não é possível para as professoras, com formação superior, identificarem a 

concepção de ensino, é porque realmente a concepção de ensino possa ser secundária nesse 

programa. Percebemos nas falas das profissionais que pode ser Piaget, talvez o referencial 

esteja em Vigotski ou em programas internacionais. Essa mistura pode até ser intencional, 

pois o discurso político-educacional precisa ser analisado no seu contexto político, econômico 

e ideológico.  

Nessa direção, não cabe adotar atitudes ingênuas, como a de procurar ver o que há de 

positivo nesse discurso, assim como também não cabe a atitude aparentemente realista, mas, 

na verdade, conformista sobre o programa. Conforme Duarte (2001), é preciso apontar com 

firmeza que, para além das ambiguidades do programa em pauta e “também para além de suas 

exortações quase evangélicas sobre a necessidade de olhar para o lado humano da educação”, 

o que resulta objetivamente é o fato de que o tipo de discurso presente está em adequar a 

educação ao processo de sobrevivência do capitalismo. 

Abordamos a contribuição do autor para refletir que “uma variante desse discurso” é 

aquela em que, em vez de falar-se de um professor que faz, de uma escola que faz,  fala-se de 

um programa privado, em que os  professores, coletivamente, de preferência de mãos dadas, 

transformam em exemplo para a escola. 

Em nome da superação dos discursos imobilistas é adotado um discurso no qual a 

passagem do fracasso ao sucesso torna-se uma questão de força de vontade de alguns 

indivíduos, ou melhor, de um coletivo, de uma escola. O resultado ideológico, pretendido ou 

não, é bastante claro: “o descompromisso do Estado, a despolitização dos problemas 

educacionais e a abdicação do ideal de lutar por uma transformação da sociedade” (DUARTE, 

2001, p.180).  

O Programa Circuito Campeão, nos próprios documentos, afirma que seus programas 

podem ser desenvolvidos em qualquer concepção de educação, já que se trata de um programa 

de gerenciamento. Mas adentrando nos estudos dos programas, verificamos, como já 

apresentado, que o IAS utiliza os quatro pilares da educação cunhados por Jacques Delors 

como referência e com uma intenção: a formação do trabalhador para o século XXI, como já  

referimos. 
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5.5.8 Alfabetização 

 

 

Ainda na perspectiva teórica, a alfabetização é desenvolvida por orientação da 

coordenadora a partir dos níveis de leitura e escrita propostos por Emilia Ferreiro. Para 

identificar onde o aluno está no processo, o professor utiliza os níveis: pré-silábico, silábico, 

alfabético e ortográfico, com o propósito de “ poder entender esse processo, a aprendizagem”, 

diz a professora. 

Para ela, foi a forma como aprendeu, e a coordenadora também acredita nisso. “É 

importante para a gente entender, se o aluno relaciona a letra ao som, lê palavras, enfim, isso 

nos ajuda”.  

Inicialmente, parece mais claro para a professora B que se trata de um programa de 

gestão da aprendizagem do aluno. Quanto à questão da alfabetização propriamente dita, 

relembramos que o IAS foi buscar no IBOPE seus conceitos para aluno alfabetizado, 

definindo três níveis que possam avaliar pontualmente quem é ou quem não é alfabetizado. 

Talvez essa seja a resposta para o referencial teórico da alfabetização, ou seja, aquilo que se 

pode medir exatamente. O letramento e a compreensão do que se está lendo são relegadas ao 

processo mecanizado de um conceito de alfabetização construído por um instituto de pesquisa 

ligado ao setor mercantil.  

 

 

5.5.9 Coordenação pedagógica da escola  

 

 

A coordenadora pedagógica da escola assume a função de coordenar o processo de 

implantação e acompanhamento do Programa Circuito Campeão para que esse apresente 

resultados satisfatórios na Escola. Quanto a seu trabalho de apoio aos professores em relação 

ao programa, a professora B ressalta positivamente a atuação da coordenadora pedagógica da 

escola, que é uma profissional experiente na área. “Ela apóia o trabalho e elogia o que está 

bom, raras às vezes  diz que poderia fazer diferente”, diz a professora que fica satisfeita com 

os elogios recebidos, fazendo com que se comprometa ainda mais com a proposta aplicada. 
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Sempre que precisa ela ajuda, nessa capacitação que teve ela me encheu de coisas 
novas, diferentes. Acho que ela tem pouco para interferir no meu trabalho, mas tudo 
que ela me oferece eu aplico. Acho que esse é o papel dela de me apoiar e fornecer 
idéias novas e o meu papel é aplicar. Todo o mês, uma vez por mês, toda 4ª feira de 
manhã eu me encontro com a CP, mas na verdade são 2 vezes por mês pra mim. E 
toda semana ela vai à minha sala e fica uma meia hora, 40 min, depende da 
atividade. Ela entra, ela joga junto, lêem para ela, ela pega os meus cadernos, olha as 
atividades. (PROFESSORA B, 2009). 

 

Conforme a professora, a coordenadora verifica os planos de aula. Além disso, cobra 

as matrizes, as habilidades e as competências. A professora revela que, em alguns momentos, 

tem dificuldade de fazer os planos e solicita sugestões para a CP que, então, lhe auxilia. 

Quando questionada sobre o papel do diretor, ela diz: “o papel do diretor é fazer com que o 

projeto aconteça.”. Ou seja, o protagonista do programa, como bem disse a CP municipal, é a 

coordenadora da escola. 

A professora B relata que está muito realizada com o trabalho, pois, para ela, com 

todos as atividades já realizadas na docência, avalia que já errou muito, mas tenta sempre 

melhorar, uma vez que tenho condições, tenho gente que me apóia e me ajuda e que me 

ofereceram esse projeto. Sabia que tinha condições de fazer e gosto muito, sempre apostei na 

leitura.(PROFESSORA B, 2009). 

Um dos eixos do PCC é trabalhar com a autoestima. O relato da professora confirma 

isso, pois a docente entrevistada não tinha, no primeiro ano, integrado o PCC porque sua 

turma tinha menos de 20 alunos, não podendo, dessa forma, participar do programa. À medida 

que ela integra o PCC e seu trabalho passa a ser elogiado, sendo, no seu ponto de vista, dessa 

forma, valorizada, deseja empenhar-se ainda mais. 

O trabalho da CP da escola é destacado pelo reforço aos aspectos positivos à atuação 

do professor em sala de aula e, ao mesmo tempo, à cobrança de um trabalho com qualidade. O 

papel da CP da Escola é fundamental na implantação e acompanhamento do Programa 

Circuito Campeão. 

 

 

5.5.10 Eixos emergentes na pesquisa  

 

 

Durante as entrevistas com os professores, emergiram dois eixos os quais não 

havíamos previsto e que consideramos importantes elencar no trabalho: materiais e recursos 
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do programa e a inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais(Nees). Esses 

eixos serão apresentados a seguir. 

  Um dos eixos refere-se aos materiais para o projeto: uma caixa de livros para os 

alunos e algumas obras para os professores. A professora destaca o livro “Lendo e formando 

leitores”, que apresenta inúmeras sugestões de atividades e analisa as obras. Tem um livro que 

trabalha com sucatas, tem um de cantigas, tem dicionário para a sala de aula e embalagens 

vazias. Para cada caixa de livros, há um manual explicando como utilizar cada um com 

sugestões de atividades. A professora B explica que o PCC tem só as matrizes e a caixa de 

livros, nada mais.  
Iríamos ganhar as letras e os números, mas até agora eu não ganhei. Esse material é 
comprado pela SE, porque a Secretaria assumiu o projeto. Isso tudo é comprado só 
que até agora não veio as letras e os números. Mas eu acho essas letras e números 
muito grandes de EVA, daí numa mesa redonda com quatro ou cinco crianças não dá 
nem pra montar o nome, então eu prefiro as pequenas, que eu monto com eles e cada 
um monta o seu.(PROFESSORA B, 2008). 

 

O PCC trabalha com poucos recursos e materiais, como verificamos, basicamente uma 

caixa de livros de histórias infantis, letras e números em E.V.A. que é um material 

emborrachado, embora a escola não tenha recebido esse material para ser utilizado neste ano. 

Portanto, o principal recurso para o PCC é o professor. 

Outro eixo que emergiu nas entrevistas foi a inclusão de alunos com necessidades 

educativas no programa. Conforme observamos nas falas dos professores, o  PPC não 

consegue atender com qualidade os alunos com necessidades educativas especiais, conforme 

revela a professora A. Para ela, os alunos que não conseguem se alfabetizar no PCC são 

encaminhados para o Se Liga, e aqueles alunos que repetiram pelo menos dois anos 

participam do Acelera. A professora afirma que essa não é a proposta que se tem hoje no 

programa, de incluir os alunos com Nees, mas ao mesmo tempo diz: 

 
Mas como todas as turmas, quando não se tem o projeto ou quando tem, quando se 
tem aluno de inclusão você vai ter que achar meios pra trabalhar com esses alunos e 
talvez como o currículo pode ser adaptado para um aluno especial, as matrizes e 
habilidades também deverão ser adaptadas para aquele aluno.(PROFESSORA A). 

 
A professora A confirma que o PCC não apresenta orientações aos professores quanto 

à inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais(Nees), mas que, durante o 

período do projeto, não houve aluno com Nees nessas turmas. A professora B confirma que 

para alunos com Nees este projeto não seria apropriado.  
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Eu acho que essas crianças o Circuito não dá conta, eu não acredito, com todos os 
meus anos de trabalho, que ele daria conta. Eu tenho um menino assim e a gente 
pensa na pessoa como um número, precisa fornecer os dados, para saber como ele 
está na atualidade..., se ele não está bem e 5 para casa não feitos, pergunta porque 
não fizeram, clique , número, número, número, o lado pessoal, a vida da criança, a 
pessoa, o ser humano, isso não é visto, aprende, tá bom . Eu acredito que quem está 
bem psicologicamente aprende muito bem e muito rápido. Mas os 
demais...(PROFESSORA B, 2008). 

 

A fala da professora é elucidativa, pois o Programa Circuito Campeão nessa Escola já 

faz uma seleção natural, pois aprende quem está bem. O aluno que não apresenta nenhuma 

dificuldade aprenderia a ler e a escrever em qualquer outra situação ou outra escola. Aquele 

que apresenta maior dificuldade, por um ou outro motivo, o programa não consegue ajudar, 

ou seja, o programa é eficaz para aqueles alunos que estão predispostos a aprender como em 

qualquer outra situação em milhares de salas de aula pelo Brasil. Portanto, o programa é 

excludente, seletivo e não supera as situações de fracasso escolar, contrariando o que Viviane 

Senna e as demais profissionais ligadas ao IAS vêm afirmando ao longo deste trabalho. 

É importante destacarmos, também, que o programa não prevê, em nenhum momento, 

o atendimento a essa população de alunos, embora a escola e os professores tenham ciência de 

que a legislação é muito clara sobre o “direito de todos à educação”. 

Fica evidente pensarmos em um programa no qual os alunos se alfabetizam na idade 

certa. Aos que não conseguem, programas suplementares como o Acelera e Se Liga são 

indicados. Os alunos seriam selecionados naturalmente como historicamente a escola já vinha 

fazendo, mas agora com um outro formato: acreditam na possibilidade do aluno, mas se ele 

não consegue, tem os programas paliativos como Se Liga e Acelera. 

 

 

5.5.11 Implicações para a escola e para o processo de ensino-aprendizagem 

 

 

A implantação e execução de programas como o Circuito Campeão trazem 

implicações para a escola, embora muitas vezes precisemos desvelá-los. No caso da escola em 

estudo, não é diferente. Ao longo deste trabalho, vimos tentando demonstrar como um 

programa privado como esse pode influenciar a gestão da escola e da sala de aula, 

especialmente modificando a lógica da gestão relacionada ao processo de ensino-

aprendizagem. Já apresentamos, através dos eixos que analisamos, essas modificações. A 
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partir de agora, utilizaremos as entrevistas realizadas e as constatações durante o período da 

pesquisa para complementar as informações. 

Uma das implicações apresentadas na escola e em nível municipal é a modificação da 

lógica do professor substituto. Em sala de aula, quando um professor falta à escola, seu 

substituto deve seguir a rotina de aula do PCC. Há um plano emergencial, mas esse precisa 

estar de acordo com a estrutura do programa. Se é uma substituição planejada, o professor que 

vai substituir deve seguir os passos da aula. Outra implicação é no Projeto da Hora-Atividade, 

já que, hoje, o professor da hora- atividade utiliza os mesmos métodos do professor titular, 

baseado na rotina do PCC, embora ele trabalhe com artes, informática, dança ou outra área do 

conhecimento. 

Nessa escola, os professores do sexto ano, embora não estando oficialmente no 

programa, utilizam as mesmas planilhas de acompanhamento, de frequência e tema de casa. 

Conforme a CP da escola, “fizemos um mini-cartaz, um pouco menor e a gente incorporou no 

trabalho”. Além disso, os professores também implantaram a proposta de uso da biblioteca  

para todos os anos, para que todos os alunos tenham a oportunidade de frequentar a biblioteca. 

No município, todas as escolas trabalham com o Programa Circuito Campeão do 

primeiro ao terceiro anos;  no quarto e quinto anos, o trabalho foi opcional para as escolas. 

Em 2010, o programa foi implantado nos terceiros anos de todas as escolas. O professor que 

assumia o primeiro e segundos anos sabia que essas turmas trabalhavam com esse programa, 

portanto, quem não estivesse disposto a trabalhar com a proposta do Circuito Campeão, 

poderia assumir outra turma. Conforme dados da coordenadora, na escola pesquisada não 

houve substituição de professores para os referidos anos. Para o sucesso do programa, diz a 

CP da escola:  

 
É necessário acreditar que é possível trabalhar com controle de dados e 
gerenciamento de dados na escola. É um programa de gerenciamento de dados para 
a educação. É preciso acreditar que vai dar certo. Um grupo de professores que 
tenha vontade de ver aquilo dar certo. E vontade de estudar.Tendo isso o PCC tem a 
garantia de dar certo.(COORDENADORA DA ESCOLA, 2009). 

 

Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, a coordenadora lembrou que, antes 

da implantação do PCC, havia um comprometimento das professoras quanto ao planejamento, 

ao ensinar a ler e a escrever, porém não havia uma prática estabelecida de criar metas para 

determinado tempo, nem indicadores para acompanhar a aprendizagem. O currículo 

estabelecido pela mantenedora, prevendo o que as crianças deveriam aprender, era seguido 

mas não com tanto rigor. Ela percebia que em relação à avaliação ainda não havia uma clareza 
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das funções da mesma, sendo essa aplicada mais para cumprir fechamento de trimestres do 

que para prever ou antecipar ações que possibilitassem avanços na aprendizagem. 

Da mesma maneira, o planejamento dos professores era voltado para o cumprimento 

de tarefas durante as aulas, muitas vezes com pouco significado para a realidade e o interesse 

das crianças. Era visível a pouca ênfase na formação do leitor competente. 

Quando indagadas se houve modificações no processo de ensino- aprendizagem, a 

professora A respondeu que para ela é uma aprendizagem mais efetiva, ou seja, um ensino-

aprendizagem que dá resultados, porque tem toda uma organização exigida para um trabalho 

de qualidade. A professora B relata que ela aprendeu a ter uma rotina organizada.  

 
Eu tinha uma rotina, mas não era assim tão organizada, eu não tinha um momento de 
leitura todos os dias e esse momento de leitura eu só fazia com a 1ª série antiga, que 
é o 2º ano agora, então a gente tem um momento de leitura, da brincadeira, do tema 
de casa que eu também não tinha o hábito e da retomada do dia. (PROFESSORA B, 
2008). 

 

Para a professora, o que modificou foi que os alunos aprenderam a rotina, e ela 

também, e seguindo essa rotina a aprendizagem acontece. O que para a professora é rotina 

organizada, para este estudo é padronização (FALCONI, 1992), conforme já apresentamos. 

Quanto às mudanças na aprendizagem dos alunos, a professora explica que ela não se 

preocupou com as letras e os números porque acredita que a aprendizagem passa pelo corpo, e 

o corpo era fundamental ser trabalhado, principalmente nessa idade. Conversando com a 

coordenadora, disse, então, que trabalharia o corpo dos alunos porque considerava 

significativo para a aprendizagem dos mesmos. Fez isso através de brincadeiras, jogos, 

leitura, explorando, também, o pátio da escola. Fazia tudo o que estava na rotina, não dando 

ênfase apenas às letras e ao alfabeto. 

 
Daí eu entrei em desespero porque vi que a minha colega tava há um milhão com 
eles lendo e escrevendo e eu tava parada. Então eu comecei a entrar nas letras, mas 
pra mim isso foi tão fácil que quando eu vi eu tinha cinco alunos lendo e escrevendo 
dentro da sala em questão de 30 dias, não precisei nem forçar a leitura. Hoje eu 
tenho 15 alunos, um que está pré-silábico, cinco que estão alfabetizados, e os outros 
nove estão silábico- alfabéticos.(COORDENADORA B, 2008). 

 

A professora ficou preocupada porque estava atrasada em relação à outra turma. Mas o 

Parecer 752/2005 do CEED-RS já havia se manifestado que o 1º ano do Ensino Fundamental 

de nove anos deveria ser desenvolvido como processo de aprendizagem de forma lúdica, 

respeitando a faixa etária das crianças, sua unicidade e sua lógica. Esse mesmo parecer afirma 
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que a escola deve disponibilizar espaços e recursos que configurem o ambiente alfabetizador 

compatível com o desenvolvimento da criança nessa faixa etária.  

O trabalho realizado pela professora B vai ao encontro do que a legislação estava 

sinalizando, ou seja, ela não estava equivocada quando trabalhou de forma lúdica, explorando 

as habilidades corporais. Percebemos, portanto, certa concorrência entre os professores para 

saber quem alfabetizou mais ou menos, deixando de lado aprendizagens importantes que os 

alunos nessa faixa etária deveriam ou precisariam realizar. 

O relato da professora A é bastante significativo, pois ela revela que, no início da 

implantação do programa, a burocracia era maior porque, por exemplo, ela deveria fazer uma 

réplica em tamanho menor do cartaz da chamada, com todos os dias de cada bimestre pintado 

e entregar à CP da escola. Além disso, ela deveria pintar todos os quadradinhos novamente 

em uma planilha menor. Foi solicitado para a CP que isso não precisasse mais ser feito, 

porque a professora poderia contar os livros lidos e informar o total à coordenadora. 

 
A primeira turma piloto do primeiro ano quando foi pro segundo ano chegou pra 
professora e disse que as aulas delas estavam muito fáceis pra eles. Eles já sabiam 
mesmo. Ao mesmo tempo, nem todos os alunos do primeiro ano do projeto se 
alfabetizaram. Todos os anos a gente teve alunos que não aprenderam a ler e 
escrever, mas a gente sempre chegou na meta. (COORDENADORA DA ESCOLA, 
2009) 

 

Eu tinha que pegar o cartaz dos livros lidos, se eles tinham lido 80 livros naquele mês, 

eu tinha que passar aqueles 80 livros pra uma outra planilha e aí ficava bem difícil porque 

além da planilha da língua escrita eu ainda tinha que fazer estas e não tinha porquê, uma vez 

que ali continua as informações. 

A preocupação com as metas e com os resultados é o foco do programa e, 

consequentemente, da Escola. Verificamos que os resultados tornam-se o elemento principal 

do processo. Quanto à qualidade do ensino-aprendizagem que deveria ser o processo mais 

importante, parece-nos que esse fica relegado a segundo plano, embora nas entrevistas sempre 

tenha ficado destacado como enfoque principal. Quanto à fala da CP da escola de que a 

turma-piloto avaliou as aulas como fáceis no segundo ano, fica claro que houve uma 

transposição do processo que antes era realizado no segundo  para o primeiro ano, 

contrariando a legislação que já afirmava  que  não se trata de transferir para as crianças de 

seis anos os conteúdos e as atividades da tradicional primeira série, tampouco preceder o 

processo de alfabetização. 
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Para os alunos que vêm transferidos de outras escolas ou que apresentam dificuldades, 

são oferecidas aulas de reforço no turno inverso para dar suporte às dificuldades encontradas. 

A coordenadora acredita que o professor faz a diferença na turma, quando se compromete 

com a proposta de trabalho. Também pensa que, se o pai acredita na leitura, o filho será leitor 

também. Para ela, essa é a diferença: formar alunos leitores.   

Se analisarmos as três questões juntas - reforço escolar, apoio dos pais e ênfase na 

leitura - nos questionamos se é necessário a escola integrar um programa como o Circuito 

Campeão. Se cada escola do município, por exemplo, tivesse condições físicas e humanas de 

ter um projeto de leitura, um projeto de reforço escolar, horários para formação continuada de 

professores, apoio do coordenador pedagógico nas necessidades do professor e apoio dos pais 

em casa, não seria necessário um programa fechado, padronizado, burocratizado, que destitui 

a autonomia pedagógica da escola e do professor.  

 

5.6 A SALA DE AULA E O PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO 

 

 

A sala de aula é onde acontece, de forma mais imediata, o processo educativo. É onde 

o professor faz sua prática, e a formação escolar do educando se dá nesse espaço de interação 

entre sujeitos mediados pela realidade. A aula não está desvinculada da escola e da sociedade, 

pois assim como pode receber influências pode intervir na realidade. 

De um modo geral, quando se trata de educação escolar, temos em mente, de forma 

limitada, aquela educação formal e convencional que ocorre no interior da escola e das salas 

de aula e que tem como principal objetivo a transmissão do conhecimento dito escolar, 

sistematizado e organizado, sob a forma de planos curriculares e conteúdos programáticos. 

Assim, nem sempre percebemos ou levamos em consideração que o que ocorre na escola é 

resultante de uma trama de relações entre vários espaços educativos - os espaços da família, 

da vizinhança, da rua, da praça, igrejas, empresas, clubes e associações - dentre os quais, 

situa-se o espaço escolar. Uma  educação escolar voltada para o exercício da cidadania crítica 

só pode ocorrer, de fato, quando são rompidos aqueles limites de percepção, pela inclusão de 

uma visão que incorpora a ideia de que o meio social e cultural, em suas variadas expressões e 

dimensões, fornece o contexto e os elementos  para uma aprendizagem  que cabe à escola 

valorizar, sistematizar, ressignificar, ampliar e transformar.  

Considerando o princípio de que aprender se dá a partir da intervenção humana na 

construção da  história do aluno e que o processo educativo é realizado de forma a favorecer a 
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autonomia de cada pessoa, a capacidade de ser responsável por si e pelas atitudes em relação 

aos outros, é que o professor, como mediador da aprendizagem, tem um papel fundamental na 

condução e organização dos trabalhos para a promoção do ensino e da aprendizagem efetiva. 

A gestão na sala de aula refere-se às ações desenvolvidas pelo professor para criar as 

condições adequadas ao processo de ensinar e aprender.  

É fundamental reconhecer que os sujeitos participantes do coletivo escolar - alunos, 

professores, funcionários, pais - trazem consigo experiências, concepções de mundo, 

conhecimentos e interpretações variadas do próprio conteúdo escolar que, por um lado, não 

podem deixar de ser valorizados e que, por outro lado, precisam ser questionados em seus 

limites conservadores, historicamente comprometidos com políticas sociais de dominação e 

exclusão. Daí a necessidade de uma prática que, problematizando as concepções elitistas que 

permeiam a rotina educacional da escola, promova a reconstrução democrática dos fazeres 

educativos, instituindo o diálogo como práxis. 

Quando falamos do Programa Circuito Campeão, falamos de uma aula pronta, 

organizada pelo próprio programa. A sala de aula torna-se instrumento de controle do 

sistema e do IAS, pois, em grande parte, o professor e o aluno não são os protagonistas, mas 

sim aqueles que recebem determinado produto/processo para ser aplicado. A aula para o IAS 

tem como foco a gestão da rotina, a gestão do ensino e a gestão da aprendizagem como já 

apresentamos anteriormente. Nesse sentido, a aula para o PCC se dá através da rotina a ser 

seguida pelo professor. Essa rotina já vem pronta e se compõe de acolhida, chamada, correção 

do tema para casa, leitura, retomada do dia, desenvolvimento da aula e avaliação. 

A sala de aula 1 possui 22 alunos, dispostos em filas. Procurei, enquanto pesquisadora 

deste estudo, observar todos os passos da aula, desde o que a professora chama de acolhida 

dos alunos até o momento final, principalmente para compreender a rotina da aula. A 

observação foi realizada após as entrevistas com os professores e em outro dia previamente 

marcado. 

A professora diz que, no planejamento, “tem que seguir uma rotina da aula que é dada 

que é a acolhida dos alunos, que, para o instituto, é bastante importante para que os alunos se 

sintam bem na escola, pra que eles sejam recebidos de maneira alegre e sejam reconhecidos. 

A gente entra, faz a chamada e começa a aula.”. A acolhida é o momento em que a 

professora cumprimenta os alunos e faz o processo de chamada em um cartaz do IAS pintado 

com cores diferentes: se o aluno está presente com tarefa para casa feita a cor é verde;  

presente com tarefa para casa não feita a cor é azul; ausente com justificativa é amarelo; e 
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ausente sem justificativa a cor é vermelho. Cada aluno, conforme a professora chama, em 

ordem alfabética, se dirige até o cartaz e o pinta, de acordo com a cor da sua situação em aula. 

Para a professora, a acolhida é o momento afetivo do início da aula. Depois, acontece 

a correção do tema para casa que é feito através do cartaz em que cada um pinta o seu 

quadradinho, “se fez o tema ou não”. Se o aluno por acaso está ausente, a professora deixa o 

quadro em branco e, no outro dia, pergunta se ele tem uma justificativa para aquela falta. De 

acordo com a professora A, essa técnica é interessante “porque eles realmente levam a sério o 

cartaz, eles não gostam de ver marcado com outra cor”. Se durante todo o tempo os alunos 

têm tudo verde e aparece um azul, a professora não faz daquilo algo ruim.  

Durante o acompanhamento da aula, constatei que, embora seja um modelo mecânico 

e que expõe o aluno porque os demais “gozam” caso ele não tenha feito o tema por algum 

motivo, a professora ameniza a situação, conforme relato e observação realizada. O tema 

daquele dia era um exercício de completar com as iniciais as palavras. 

No desenvolvimento da aula, a professora diz que usa a sua metodologia, mas precisa 

dar conta das matrizes de habilidades que são dadas pelo instituto e depois cobradas na 

avaliação. A professora faz três avaliações durante o ano: duas elaboradas pelo instituto e uma 

que é feita por um órgão externo, a Fundação CESGRANRIO.  

O planejamento diário é feito a partir das matrizes de habilidades que o projeto prevê. 

A partir disso, a professora pensa na rotina e no desenvolvimento da aula, além  de elaborar 

uma atividade que contemple a matriz, conforme a professora,  

 
do jeito que eu quiser, o jeito é meu, se através de um jogo, se é através de uma 
folhinha, tem outras que se trabalha na oralidade. Então a forma como essas matrizes 
são trabalhadas eu que escolho. As habilidades  e competências vem divididas por 
bimestre, mas como a escola utiliza o trimestre nós fazemos um jogo, trabalha um 
pouquinho mais, pega-se o primeiro e um pouquinho do segundo, lá do terceiro 
trabalhamos o terceiro e tentamos juntar.(PROFESSORA A ). 

 

A planilha do fluxo das aulas é igual para todo ano. Nessa planilha, não são 

registrados os conteúdos de matemática e nem de ciências, pois o PCC privilegiou a disciplina 

de português. A planilha mensal é de português, mas nas avaliações aparecem, por exemplo, 

matemática e ciências. Essas são as matrizes de habilidades que acompanham os docentes 

todos os dias. 

Durante o desenvolvimento da aula, percebi que a professora apresenta planejamento e 

uma extensa folha com as matrizes de habilidades e competências para todo o ano, como 

relatado. No momento da leitura, cada aluno se dirige ao cantinho dos livros, pega um e 
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retorna para sua classe, para realizar a leitura. Os alunos que já sabiam ler algumas letras e 

palavras faziam um esforço para tal, e os demais olhavam as figuras e logo se 

desconcentravam. A professora intervia de vez em quando. O tempo de leitura foi de 20 

minutos. Depois, os alunos guardaram os livros e voltaram para sua classe, aguardando a 

próxima atividade. 

Na atividade seguinte, a professora retomou um trabalho que estava sendo feito para o 

Dia dos Pais, em que os alunos preencheram uma folha com atividades de letras e palavras, 

solicitando o auxílio da professora, se necessário. Essa atividade durou cerca de 30 minutos. 

Depois, fizeram uma atividade recortando de revistas figuras que pareciam com seus pais. Os 

alunos mostraram-se tranquilos durante a minha presença e circularam pela sala calmamente, 

buscando tesouras, cola e revistas. Após o trabalho, todos foram para o banheiro e lancharam 

na sala e, após,  foram para o recreio. 

  No retorno à sala de aula, continuaram os trabalhos de recorte finalizando-os. Por 

fim, a professora passou o tema de casa - uma atividade de perguntas para o pai - e retomou o 

que haviam estudado naquele dia. Os alunos guardaram o material e esperaram o sinal para 

sair da sala. 

Confirmamos o que vimos em relação à gestão pedagógica do programa Circuito 

Campeão e da escola chegando à sala de aula, já que a rotina padronizada do PCC faz com 

que a aula se torne mecanizada, focando a concepção utilitarista do saber fazer em detrimento 

do saber pensar. Embora não possamos generalizar, é importante salientar que a aula se torna 

uma sucessão de procedimentos operacionais e cronometrados. Por fim, podemos afirmar que 

a gestão pedagógica fica relegada e a gestão gerencial se torna o meio e o fim do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

 

5.7 RESULTADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA 

NOVA 

 

 

            Os quadros que apresentaremos a seguir mostram os resultados alcançados pelas 

turmas que participaram do Programa Circuito Campeão. Destacamos que, para o Circuito 

Campeão, alfabetizado no 1º ano é o aluno que relaciona as letras aos sons da fala, 

corresponde palavras a desenhos e escreve palavras com possibilidade de leitura. 
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Resultados Circuito Campeão 1º ano – Meta 95% de alunos alfabetizados 

 

2007 
Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 

Alfabetizados  Não alfabetizados 
Piloto A 22 20 (91%) 02 (9%) 

 
Resultado da turma de Controle: 

Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 
Alfabetizados  Não alfabetizados 

111 B 17 11 (65%) 06 (35%) 
 
 
 

2008 
Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 

Alfabetizados  Não alfabetizados 
112 A 23 22 (95,6%) 01 (4,4%) 

 
Resultado da turma de Controle: 

Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 
Alfabetizados  Não alfabetizados 

111 B 20 14 (70%) 06  (30%) 
 

2009 
Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 

Alfabetizados  Não alfabetizados 
111 B 14 12 (86%) 02 (14%) 
112 A 21 18 (86%) 03 (14%) 

 
2010 

Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 
Alfabetizados  Não alfabetizados 

111 B 20 18 (90%) 2 (10%) 
112 A 22 22 (100%) 0 (0%) 

Quadro 23 – Resultados Circuito Campeão 1º ano – Meta 95% de alunos alfabetizados 
Fonte: a escola (2011). 
 

Constatamos, conforme quadro de resultados da escola, que nos anos de 2007 e 2008 

houve um distanciamento em termos de resultados da turma do PPA e da turma de controle. 
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Os dados apresentados são claros e permitem verificar o percentual de alfabetização de cada 

uma das turmas, embora no ano de 2007 as duas turmas não tenham atingido o percentual 

proposto pelo programa. Em 2009, quando não havia mais turma de controle, nenhuma das 

duas turmas atingiu o indicador proposto e, em 2010, apenas a turma 112 atingiu plenamente 

o indicador proposto de alfabetizados, conforme conceito de alfabetização do Programa 

Circuito Campeão. 

Podemos inferir que, nos anos de 2007 e 2008, a turma e a professora que 

participavam do PPA de alfabetização apresentaram melhores resultados em função de um 

maior controle da coordenação em relação ao seu trabalho. Também acreditamos que a 

professora A já tinha uma trajetória em relação à alfabetização, o que não ocorreu com a 

professora B. Inferimos, também, que na turma da professora A estavam os alunos que já 

haviam frequentado a escola, e na turma B estavam os alunos da escola e outros tantos 

transferidos de diferentes escolas do município. 

A escolha dos alunos que comporiam cada turma pode ter sido um diferencial para os 

resultados que foram alcançados. Mas isso, em hipótese nenhuma, pode ser compreendido 

como uma variável fundamental. Uma das inferências no resultado pode estar na forma como 

cada professor desenvolve o projeto. A professora A não tinha dúvidas de que o projeto fosse 

de qualidade. Já a professora B, pelo seu relato, não tinha essa certeza. 

Outra questão relevante a destacarmos é que a professora B, em 2007 e 2008, não 

enfocava apenas atividades relacionadas à escrita e à leitura no primeiro semestre. Como ela 

mesma afirma, trabalhava muito com o corpo e o movimento, dava ênfase mais ao lúdico do 

que à aquisição da leitura e da escrita, propriamente, uma vez que as crianças tinham apenas 

seis anos. 

Há ainda os casos de dificuldades que não foram superadas no primeiro ano, nem no 

segundo ano, como em qualquer outra turma de qualquer escola. Essas considerações podem 

ter influenciado os resultados das duas turmas. 

A seguir, apresentaremos o quadro do segundo ano. Entende-se por alfabetizado no 2º 

ano o aluno que, além de estabelecer relação entre letras e sons, é capaz de relacionar palavras 

e frases a desenhos; localizar informação explícita, em destaque, em um cartaz ou em 

pequeno texto; e escrever, com possibilidade de leitura, pelo menos, um parágrafo de acordo 

com o tema solicitado.  
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Resultados Circuito Campeão 2º ano – Meta 95% de alunos alfabetizados 

 

2008 
Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 

Alfabetizados  Não alfabetizados 
Piloto C 18 17 (94,5%) 01 (5,5%) 

 
Resultado da turma de Controle: 

Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 
Alfabetizados  Não alfabetizados 

122 B 19 18 (94,7%)  01 (5,3%) 
 

2009 
Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 

Alfabetizados  Não alfabetizados 
Piloto C 25 22 (88%) 03 (12%) 

 
Resultado da turma de Controle: 

Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 
Alfabetizados  Não alfabetizados 

122 B 26 22 (85%) 04 (15%) 
 

2010 
Turma(s)  Professora  Número de alunos Resultado final 

Alfabetizados  Não alfabetizados 
121 C 23 20 (87%) 03 (13%) 
122 B 24 23 (95,8%) 01 (4,2%) 

Quadro 24 – Resultados Circuito Campeão 2º ano – Meta 95% de alunos alfabetizados 
Fonte: a escola (2011). 
 

No segundo ano, aparecem no quadro de resultados a professora C e a professora B, 

que era a mesma do primeiro ano. Conforme podemos observar no quadro apresentado, 

considerando os resultados de 2008 e 2009, não houve grande distância no resultado entre a 

turma que estava no PPA e a turma que não estava. Verificamos essa afirmação a partir dos 

percentuais apresentados, além de que, apenas em 2010, a turma 122 atingiu o percentual do 

programa, ou seja, 95% de aprovação. 

Examinando os resultados apresentados, percebemos que todo o investimento feito no 

Circuito Campeão, desde a aquisição do programa, a capacitação, o controle exercido pela 
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SMED sobre os coordenadores da escola e desses aos professores e alunos, o tempo utilizado 

para planejar, preencher planilhas, consolidar dados, ou seja, todo o empenho dispendido não 

demonstra, pela via dos resultados, o tão almejado sucesso. Há de se destacar, também, o 

esforço da SMED em oferecer um projeto paralelo aos alunos que apresentavam lacunas na 

aprendizagem, chamado de reforço escolar. Já os alunos com dificuldades na aquisição da 

leitura e escrita tiveram um atendimento individualizado. 

Concluímos, então, que um programa gestado fora da escola, com um rígido controle 

de “cima para baixo”, não garante os resultados esperados. Por outro lado, verificamos, sim, 

que um programa como o Circuito Campeão pode modificar a lógica da gestão pedagógica da 

escola e da sala de aula através do esvaziamento dos conteúdos, da relação mecanizada entre 

professor e aluno, de um planejamento e avaliação em que o enfoque é mais técnico e 

procedimental. Com relação à formação de professores, notamos o retorno ao treinamento tão 

comum nas décadas passadas. 

Ao retomarmos os aspectos jurídicos sobre a gestão democrática e a implantação do 

ensino fundamental de nove anos, também constatamos que o estado, o município e a escola, 

ao implantarem o Programa Circuito Campeão, através do Projeto Piloto de Alfabetização de 

Crianças aos Seis Anos, deixam de cumprir os princípios da Constituição Federal de 1988, e a 

LDB, Lei 9394/1996,  que, no artigo 3º, apresenta,  como princípio,  a gestão democrática do 

ensino público, na forma dessa lei e da legislação dos sistemas de ensino. 

O artigo 12 da mesma lei versa, como incumbência dos estabelecimentos de ensino, 

respeitadar as normas comuns e as do seu sistema de ensino, elaborar e executar sua proposta 

pedagógica.  No artigo 13 ainda afirma que os docentes incumbir-se-ão de participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino e elaborar e cumprir plano 

de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. A mesma 

legislação, no artigo 14, diz que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os princípios de participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes(Lei 9394/96). 

O Plano Nacional de Educação, que foi instituído pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro 

de 2001, seguindo o princípio constitucional e a diretriz da LDB, define entre seus objetivos e 

prioridades 

 
[...] a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, 
obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na 
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elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 
Assim, a Constituição, a LDB e o PNE estabelecem novos fundamentos e estratégias 

para a organização e a gestão dos sistemas de ensino e para as práticas do cotidiano escolar. 

Entre os fundamentos da gestão democrática do ensino público, a LDB e o PNE destacam a 

autonomia dos sistemas de ensino e de suas escolas. 

Esses fundamentos, segundo Bordignon, têm suas origens na compreensão das 

instituições públicas como  

 
pertencentes ao público (a dimensão da ‘res-pública’), e da cidadania como 
exercício de poder (cidadãos governantes), superando o paradigma patrimonialista, 
que considera o bem público como pertencente aos governantes e que dá suporte às 
políticas centralizadoras e às práticas autoritárias e, ainda, que situa os cidadãos 
como se fossem súditos . (2005, p.5, grifo do autor). 

 
Se considerarmos a legislação federal sobre os princípios que embasam e compõem a 

gestão democrática da educação pública, constatamos que o Programa Circuito Campeão, 

instituído no município de Igrejinha e na E.M.E.F. Vila Nova, não vão ao encontro dos 

preceitos legais. 

Quanto ao ensino fundamental de nove anos, no RS, o Conselho Estadual de Educação 

determinou procedimentos a serem adotados através do Parecer 752/2005, publicado em 17 de 

outubro de 2005, como, por exemplo, a autonomia para a participação de todos os segmentos 

da comunidade escolar em definir as Propostas Pedagógicas mais adequadas às organizações 

curriculares que irá desenvolver e avaliar todo o processo.  

Referente à Proposta Pedagógica para o Ensino Fundamental de nove anos, é ela que 

deve definir a organização curricular a partir do 1º ano, atendendo às Diretrizes Curriculares 

Nacionais e ser organizada em Plano de Estudos, além de que o 1º ano do Ensino 

Fundamental de nove anos deverá ser desenvolvido como processo de aprendizagem de forma 

lúdica, respeitando a faixa etária das crianças, sua unicidade e sua lógica. A avaliação deve 

ser diagnóstica, voltada para o acompanhamento do desenvolvimento da criança em seu 

processo de alfabetização de forma contínua e sistemática e expressa em Parecer Descritivo 

sem a retenção do aluno.      

O Parecer 487/2008 do CEED-RS se refere à autonomia das escolas quanto à forma de 

organização da Educação Básica e reconhece o direito de os estabelecimentos de ensino, ao 

elaborarem o seu Regimento Escolar, definirem livremente a forma de organizar o currículo 

do Ensino Fundamental. Além disso, alerta sobre a formulação do Regimento Escolar, em que 

o estabelecimento de ensino deve considerar que os nove anos correspondem ao tempo de 
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duração do Ensino Fundamental e que esse deve organizar sua proposta pedagógica e o seu 

currículo escolar de forma a atender ao disposto no artigo 32 da LDB. 

Portanto, o Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos, implantado em 

2007, nas escolas estaduais do Rio Grande do Sul, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, 

o Programa Circuito Campeão e o município de Igrejinha, através de três escolas da sua rede 

municipal, em especial a Escola Municipal de Ensino Fundamental Vila Nova, contrariam 

dois princípios legais em especial: o princípio da gestão democrática do ensino público que 

visa à participação da comunidade escolar na gestão da escola, bem como a reorganização do 

ensino fundamental de nove anos no que diz respeito à gestão pedagógica: a reorganização e 

definição do currículo, a avaliação, a definição da aprendizagem como processo lúdico e a 

autonomia na definição da proposta pedagógica.  

 



 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo intitulado “Relações entre o público e o privado: a gestão pedagógica da 

educação no Programa Circuito Campeão do Instituto Ayrton Senna (2007-2010)” buscou 

responder ao questionamento “Quais as relações estabelecidas entre as redefinições no papel 

do Estado, as reformas instituídas na gestão pública, a inserção do Instituto Ayrton Senna na 

educação e as implicações decorrentes da implantação do Programa Circuito Campeão na 

gestão pedagógica da escola?”. 

No intuito de responder à questão de pesquisa, partimos do pressuposto de que a 

política educacional não é determinada pelas mudanças que estão ocorrendo na redefinição do 

papel do Estado, mas é parte constitutiva dessas mudanças (PERONI, 2007), com base nas 

múltiplas relações com o contexto em que se deu a redefinição do papel do Estado a partir dos 

anos 90 do século passado. Pudemos, assim,  ao longo deste trabalho, constatar que essas 

redefinições do Estado fazem parte de um processo maior inserido na crise do capital que 

introduziu, através de estratégias como o Neoliberalismo, a Terceira Via e a Reestruturação 

Produtiva, a modificação na gestão pública, embora com conceitos distintos, interligados em 

um emaranhado híbrido para que o projeto do capital se instalasse nas estruturas do Estado, 

imprimindo sua lógica. As estratégias utilizadas são diferentes. A Terceira Via utiliza o 

Terceiro Setor, repassando a execução das políticas sociais – nesse caso a educação - para as 

instituições privadas ou  ONGs. 

A partir da reforma do Estado instituída por Fernando Henrique Cardoso nos anos de 

1990, essas instituições do Terceiro Setor as quais chamamos de mercantil passam a assumir 

um papel preponderante com o estabelecimento de bases políticas e sociais para legitimar 

soluções humanizadoras do capital, projetos que se inscrevem na agenda de atualização da 

social-democracia a partir da Terceira Via na qual consta a partilha de responsabilidade das 

questões sociais com a sociedade. Para operacionalizar essa estratégia, iniciativas como 

aproximar a noção de sociedade civil à de Terceiro Setor e legitimar a responsabilidade social 

empresarial são postas em movimento, resultando na organização de empresários orientados 

para as questões sociais. 

Com essa perspectiva, organizações privadas sem fins lucrativos se apresentam como 

sujeitos coletivos capazes de intervir em questões sociais no país e advogam a necessidade do 

fortalecimento de suas instituições para provimento de serviços de interesse público por meio 

de legislação favorável as ações que promovem como a isenção ou renúncia fiscal. 
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Com a ascensão do presidente Lula à presidência da República em 2003 e sua ampla 

composição político-partidária em que se somavam muitas forças antagônicas para governar o 

país, houve continuidades e aprofundamentos em relação ao tipo de gestão desenvolvida pelo 

novo governo em relação ao anterior (FHC) - a chamada gestão gerencial. Essa continuidade 

se materializa em 2003 quando é publicado o Plano de Gestão do Governo Lula – “Gestão 

Pública para um Brasil de Todos” - que sugere transformações macroinstitucionais que afetam 

o papel do Estado em função da transformação da gestão pública por intermédio de um Estado 

ativo e uma gestão econômica consistente. “A construção deste Estado requer esforços de 

transformação na gestão pública. A busca de um novo padrão de relacionamento entre o 

governo e as empresas estatais, no qual fiquem definidos os marcos da gestão empresarial e 

da gestão do interesse público.” (PLANO DE GESTÃO DO GOVERNO LULA, 2003). A 

partir desses pressupostos, o governo Lula formulou e promulgou a Lei de Parcerias Público-

Privado (PPPs) que se expandiu na esteira do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e 

também na educação. 

Ainda como proposta de alterar a gestão pública, no segundo mandato do presidente 

Lula (2007-2010), a gestão “gerencial” foi pactuada na “Carta de Brasília”(2008), em que 

consta  um pacto para melhorar a gestão pública. Os tópicos elencados nesse documento 

buscam um modelo de gestão pública preocupado em promover resultados e garantir que o 

tema seja incluído nas agendas dos governos estaduais e municipais. Outra questão é propiciar 

respostas à sociedade na demanda por uma melhoria nos serviços públicos prestados ao 

cidadão. A carta evidencia que o desafio de modernizar a gestão é responsabilidade de todos 

os três níveis de governo, de todos os Poderes e também da própria sociedade e, em particular, 

dos seus setores organizados. 

As propostas do governo Lula de “Revitalização do Estado” são chamadas de novo 

desenvolvimentismo. Por um lado, temos o Estado financiador, que exerce o papel de indutor 

do crescimento econômico, fortalecendo grupos privados em setores considerados 

estratégicos. Por outro, temos o Estado investidor, responsável pelo investimento em obras de 

grande infraestrutura, que se manifestam no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

O Estado se torna, assim, a principal alavanca para agentes privados que têm capacidade de 

disputa no mercado interno e externo. 

 Ainda na perspectiva do governo Lula, as mudanças nas relações entre Estado e 

sociedade civil foram marcadas por uma agenda de “concertação” com a instituição do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), em 2003, que  representa a 

construção de um espaço público não estatal, a partir de uma representação plural da 
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sociedade civil. A busca do consenso entre grupos distintos traz como ponto principal a 

proposta de superação das diferenças e das lutas de classe através de uma ação política que 

ressignifica a luta histórica entre trabalhadores e empresários. Entram em cena diferentes 

sujeitos representantes do setor público e do setor privado, entre as quais Viviane Senna, que 

tem apontado a ineficiência do padrão de gestão vigente na educação. Seu diagnóstico sugere 

à educação os mecanismos de gestão da esfera privada, que são reconhecidos como capazes 

de responder às necessidades de melhoria dos índices educacionais e, ao mesmo tempo, não 

aumentar os gastos do Estado, inserindo na educação a lógica do mercado, formando um 

quase-mercado, o qual altera a lógica do público, introduzindo concepções de gestão privada 

nas instituições públicas sem alterar a propriedade das mesmas. 

A lógica privada no sistema público passa a ser uma das propostas do Instituto Ayrton 

Senna inserido na rede pública brasileira através do “Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação”(PDE), no segundo  governo Lula(2007-2010), que  foi utilizado como 

exemplo de acordo de “concertação” nacional em prol da educação em que municípios, 

estados, iniciativa privada e ONGs buscam um mesmo objetivo: melhorar a qualidade da 

educação brasileira. O PDE incentiva a participação de toda a sociedade (pais, estudantes, 

professores e dirigentes) em ações que garantam a todos os alunos o acesso, a permanência e a 

aprendizagem na escola. O Compromisso é uma das principais ações do PDE e prevê a 

atuação conjunta de todos os níveis de governo, apresentando como parceiros instituições 

nacionais e internacionais como o CONSED, a UNDIME, a UNESCO, a UNICEF, a 

iniciativa privada e as ONGs. 

A “concertação” promovida pelo PDE em termos de políticas educacionais brasileiras 

procurou atender aos interesses da classe privada e empresarial, como foi o caso do Instituto 

Ayrton Senna. O setor privado apresenta-se como indutor das políticas educacionais no 

Brasil, como constatamos com o Instituto Ayrton Senna e Itaú Social, pois eles detêm 

tecnologias educacionais às quais o Estado não tem acesso, necessitando desses em função da 

amplitude de seus programas e na garantia da educação. Ao mesmo tempo em que o 

Ministério da Educação recomenda os programas do Instituto Ayrton Senna pelo Guia de 

Tecnologias Educacionais do MEC, legitima-os perante a sociedade brasileira e a comunidade 

educacional. 

É nessa relação que deve ser incorporada a reflexão da contradição que se coloca para 

o metabolismo do capital entre a dinâmica mundializada do capital versus os limites do 

Estado (MÉSZÁROS, 1999) haja vista que, à medida que o Estado amplia sua atuação na 
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educação básica, apresenta limites nesse atendimento e, por opção política, busca  auxílio na 

sociedade civil ou no mercado. 

A ausência de recursos públicos suficientes para gerir os aspectos administrativos ou 

pedagógicos da escola foi conciliada pela ideologia do voluntariado. A luta política que se 

trava na disputa pelos recursos públicos entre instituições públicas e privadas faz com que as 

escolas públicas busquem parcerias com empresas privadas ou do terceiro setor mercantil, na 

lógica da participação da sociedade com o intuito de prover recursos com ações 

compensatórias, esvaziando o caráter efetivamente democrático da gestão escolar. 

O que se tem é a defesa à gestão compartilhada que, utilizando-se das bandeiras da 

democracia, articula-se às necessidades, expectativas e concepções do setor privado em 

detrimento exatamente do que é para o público. Trata-se, portanto, do produto do modelo 

capitalista imposto que está longe de auxiliar na constituição da gestão democrática, visando 

transformar as ações gestoras em instrumentos de manutenção da produtividade, eficiência e 

eficácia frente aos objetivos impostos pela sociedade capitalista. Por isso, ao recomendar os 

programas do Instituto Ayrton Senna, o Ministério da Educação aprova e referenda sua 

atuação na educação pública. 

O caso do Instituto Ayrton Senna é muito peculiar, pois esse, através da sua 

presidente, mantém relações de influências com o poder público e empresários de todo o 

Brasil, em especial aqueles que atuam diretamente no mercado, através de uma ampla rede de 

relacionamentos com a mídia, divulgando, assim, as ações do instituto. Também possui 

marketing empresarial, tem espaço de atuação em diversas associações, fundações, governos e 

nos próprios organismos internacionais, utilizando-se, para alcançar suas metas, da figura de 

Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, reconhecido pelos brasileiros como ídolo. 

Além disso, influencia o setor público através das tecnologias educacionais que o instituto 

desenvolveu ao longo dos dezenove anos de existência, como, no caso, o resultado do Ideb 

apresentado na pesquisa, consolidando-se dessa forma no mercado educacional, influenciando 

secretarias municipais, estaduais, gestores e professores da rede pública a aderirem ao 

programa.  

Como proposta pedagógica, o IAS apresenta soluções educacionais em larga escala 

que justificam o insucesso das redes e escolas de todo o Brasil, uma vez que só há 

preocupação com os resultados.  O instituto atua na alfabetização, nos anos iniciais, nos anos 

finais e na distorção idade-série. Apresenta à sociedade diferentes programas, entre eles o 

Programa Circuito Campeão que tem como objetivo o gerenciamento da aprendizagem, 

através de um minucioso programa de gestão do ensino e da aprendizagem, utilizando-se de 
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ferramentas gerenciais, na lógica de programas da Qualidade Total, muito presentes nas 

empresas brasileiras a partir dos anos 90 como a padronização, o ciclo do PDCA, o controle 

de processos e o controle de resultados. 

Com a instalação do governo de Yeda Crusius(PSDB) no Rio Grande do Sul, a partir 

de 2007, a governadora estabeleceu uma ampla aliança com os empresários através do PGQP 

e da Agenda 2020 que visavam fazer um ajuste fiscal no estado do RS e modernizar a gestão, 

buscando a participação da sociedade civil. Esse projeto assim como os governos do seu 

partido alinham-se ao projeto da Terceira Via, tendo como referências o governo FHC. Para 

fazer o ajuste fiscal, a governadora utiliza-se da terceirização das políticas sociais e da 

educação pública estadual à medida que retira das escolas estrutura básica e implanta um 

novo modelo na educação: as parcerias.  

Uma de suas primeiras ações de governo foi a instituição do Projeto Piloto de 

Alfabetização em parceria com três instituições do Terceiro Setor: o Instituto Alfa e Beto, o 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação-GEEMPA e o Instituto Ayrton Senna através do 

Programa Circuito Campeão cujos  pressupostos é introduzir, na rede escolar, uma cultura de 

gestão eficaz focada em resultados. O programa parte do princípio de que o sucesso 

educacional é mais uma questão gerencial baseada em estratégias de acompanhamento do 

processo de aprendizagem do que da adoção de determinados métodos ou materiais didáticos. 

O financiamento contou com seis empresas ligadas ao mercado. Nesse sentido, a lógica da 

gestão educacional do estado estava sendo modificada, já que, a partir da proposta do 

programa coordenado pelo IAS, financiado pelas empresas privadas, caberia à secretaria do 

estado apenas a coordenação da execução do programa. 

A partir das relações estabelecidas através da UNDIME, entre a secretária estadual de 

educação e a secretária municipal de educação de Igrejinha, presidente dessa organização, o 

financiamento e o suporte das empresas privadas formaram uma base de apoio ao projeto para 

que se desse a implantação desse ainda no ano de 2007. Ele foi instituído, além das escolas 

estaduais, em 19 municípios do estado do Rio Grande do Sul com a parceria da UNDIME e 

da UNESCO. 

Um dos objetivos desta tese foi analisar as concepções de gestão pedagógica do 

Programa Circuito Campeão visando entender o conteúdo proposto e a lógica de sua inserção 

na educação e na escola. Para isso, foi necessário extrair os conceitos e fundamentos que se 

relacionavam ao conteúdo proposto em diversos documentos para analisar, o que caracteriza a 

gestão gerencial e o que caracteriza a gestão pedagógica do programa. O referencial teórico 
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principal do Programa Circuito Campeão, assim como dos demais programas do IAS, tem 

como referência principal o Relatório Delors(1998), da UNESCO. 

A UNESCO foi decisiva para a construção da proposta de educação do IAS que está 

baseada nos princípios dos "Quatro Pilares da Educação para o século 21", do relatório 

"Educação - Um Tesouro a Descobrir", organizado por Jacques Delors. Foi a partir desses 

conceitos básicos que o IAS construiu um conjunto de competências que definem as 

capacidades, habilidades, atitudes e valores fundamentais para o século XXI.  Essa passa a ser 

a noção básica do projeto do Instituto em curso. Utilizou-se do Relatório Delors apresentado 

no Brasil, no período FHC, para servir de referencial e apoio aos seus programas e projetos. 

Esse relatório foi publicado no Brasil em 1998 com o apoio do Ministério da Educação.  

Delors contribuiu para o processo de repensar a educação brasileira no bojo das reformas e 

como parte do projeto de adequação do Brasil aos moldes ditados pelo capitalismo 

mundializado quando propõe o “aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a viver 

juntos e o aprender a ser.”. Juntando-se a isso, o IAS também se utiliza das concepções 

produtivistas representadas pela pedagogia tecnicista. O caráter produtivista dessa concepção 

pedagógica destaca a importância da educação no processo de produção econômica e 

necessita dotar a escola do máximo de produtividade, maximizando os investimentos nela 

realizados pela adoção do princípio da busca constante do máximo de resultados com o 

mínimo de dispêndio. 

O currículo do Programa Circuito Campeão está pautado na noção de competências 

que se materializa nas matrizes de habilidades e competências as quais servem de parâmetro 

para o planejamento do professor e se torna a ferramenta principal a que o professor deve 

recorrer para verificar se seu trabalho está compatível com o que foi proposto pelo programa. 

Essas matrizes se desdobram em fluxos das aulas, em que o docente organiza as atividades e 

as insere a partir de um padrão de planejamento pronto, com toda a sequência de aulas para o 

ano, portanto, um planejamento predefinido a partir das matrizes de habilidades. 

Os currículos baseados em competências tornaram-se a base das reformas 

educacionais instituídas no mundo inteiro e trazem os mesmos princípios educacionais. A 

lógica das competências favorece a um esvaziamento dos conteúdos escolares, pois atribui um 

valor de uso a esses conhecimentos. No relatório da UNESCO, assim como no Programa 

Circuito Campeão, está a formação do trabalhador pela aquisição das competências, vinculado 

a um saber prático, utilitarista, a serviço da produtividade de um mercado que valoriza o saber 

fazer, dotando os indivíduos de comportamentos flexíveis que permitem ajustar as condições 

de uma sociedade em que as próprias condições de sobrevivência não estão garantidas. As 
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análises realizadas sobre o programa versam sobre os eixos do planejamento do professor, da 

avaliação, da formação continuada, do currículo e do papel do coordenador pedagógico. 

O programa trata apenas do planejamento do professor que segue uma rotina ou 

sequência de atividades preestabelecidas baseada em etapas: acolhida, correção da lição de 

casa, formação de hábitos de leitura, desenvolvimento da aula, revisão do dia e lição de casa. 

Apoia-se na reprodução diária de momentos em que o professor acrescentará as atividades 

para cada etapa prevista, tendo como referência as matrizes de habilidades e competências. 

Esse modelo de planejamento assinala as competências finais a serem adquiridas pelos alunos 

e está baseado na padronização de processos, ferramenta utilizada na gestão gerencial. 

A avaliação da aprendizagem utilizada pelo Programa Circuito Campeão tem como 

base as matrizes de habilidades e competências e utiliza como principal instrumento as provas 

cujo modelo é baseado na Teoria de Resposta ao Item, usada em avaliações internacionais e 

também no ENEM, enfatizando-se apenas o resultado final. Nesse caso, a avaliação é usada 

apenas na lógica do testar ou medir com o objetivo de compor as estatísticas do IAS. O 

programa foi concebido com a mesma lógica empresarial (GOLDBERG, 2007), criando 

estratégias focadas em resultados estatísticos, em que o aluno é mais um número.  

Na mesma lógica das competências, é utilizado o círculo virtuoso que se aproxima 

com o PDCA utilizado em programas de qualidade. Esse círculo deve ser percorrido quantas 

vezes for necessário para detectar problemas levantados no diagnóstico. Já os resultados são 

traduzidos por metas e percentuais, e as ações guiadas por indicadores e metas para medir 

com exatidão e resultados mensuráveis, que são inseridos no SIASI como uma prestação de 

contas ao programa. 

Para atuar no Programa Circuito Campeão, o docente participa de uma formação 

continuada que se compõe de uma capacitação de 40 horas, recebendo, também, assistência 

do coordenador pedagógico que acompanha a execução da proposta ao longo do ano. Esse 

acompanhamento ocorre a partir de visitas, reuniões e através de intervenções pontuais do 

coordenador. Na formação continuada, são reforçados os comportamentos e as características 

que o professor deve apresentar conforme o formato do programa. Há uma uniformização 

dessa formação, do tipo treinamento, com materiais iguais para todos, seja para coordenadores 

ou professores.  

Essas formações se caracterizam pela supervisão em relação à aplicação do método 

gerencial e dos resultados, servindo, também, para que o coordenador pedagógico possa dar 

sugestões práticas de atividades ao professor. Além disso, caracteriza-se por uma formação 

prática com ênfase nos conhecimentos experienciais, descartando bases teóricas apoiadas na 
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reflexão filosófica que possibilita  ao educador a superação de uma compreensão para a 

prática pedagógica incoerente, desarticulada e simplista(SAVIANI,1996). A formação, que 

possui um manual de treinamento a ser seguido pelo coordenador da escola, imobiliza o 

docente de refletir sobre os problemas reais e concretos que se apresentam na realidade 

educacional, pois focam e reforçam apenas o saber prático, quando, conforme Freitas (2011), 

a prática deveria se refletir na forma de teoria que é desenvolvida na prática. 

O coordenador pedagógico da escola que também utiliza o material padronizado da 

sistemática do programa é o principal referencial para a formação dos professores, recebendo 

as orientações mensalmente do coordenador municipal. O modelo adotado pelo IAS, tendo a 

figura principal centrada no coordenador, não é nova e se baseia na função de controle sobre o 

trabalho do professor, caracterizada pelo controle sobre o processo de ensino do professor 

para promover supostas condições de melhoria e ressaltando a divisão do trabalho no interior 

da escola. 

O modelo instituído pelo Programa Circuito Campeão, para consagrar o trabalho do 

coordenador pedagógico, visa manter e controlar os padrões de ensino relacionados ao 

trabalho do professor através de relatórios e fluxos de informações que precisam ser 

realizados diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, tornando o 

coordenador da escola assim como o professor meros executores do programa. 

É o projeto político-pedagógico o mecanismo de efetivação da gestão pedagógica e 

democrática da escola que garante seu objetivo que é a formação do cidadão pautado numa 

determinada concepção de homem que se quer formar. Ao definir as ações educativas e as 

características necessárias, as escolas cumprem seus propósitos e intencionalidades. O 

pedagógico é definido pela direção de sentido que se dá às práticas educativas e à 

intencionalidade da escola, ou seja, à formação do sujeito histórico e social. Dessa forma, a 

escola torna-se democrática e sua essência pedagógica traduzida por seu caráter público pelas 

relações sociais que estabelece através da democratização das decisões e da formação da 

cidadania. 

O projeto político-pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico da 

escola, gerando uma nova organização que reduz os efeitos da divisão do trabalho, da 

fragmentação e do controle hierárquico. Exige a reflexão da concepção de educação e de 

homem a ser formado, sendo a própria escola que explicita os fundamentos teóricos-

metodológicos, objetivos, conteúdos, metodologias, organização e formas de avaliação da 

instituição, garantidas pela LDB nos artigos 13 e 14. 
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Contraditoriamente, a proposta do Programa Circuito Campeão, ao ser implantado nas 

escolas, desconsidera os processos e os sujeitos ao apontar que sua proposta pode ser aplicada 

independente da concepção de educação e método de trabalho, sendo uma proposta 

padronizada para todas as escolas do Brasil, ao mesmo tempo em que os docentes são 

excluídos do processo e da construção da gestão democrática. Isso fica evidente quando tanto 

no planejamento quanto na avaliação tudo já está delineado e organizado pelo próprio 

programa. Outra contradição na aplicação do Programa Circuito Campeão é o esvaziamento 

do conteúdo pedagógico, pois o processo de gerenciamento aniquila o conteúdo pedagógico 

relacionado ao ensino e aprendizagem, tornando-o um processo mecanizado, baseando a aula 

em um produto pronto e organizado através de manual, conforme o padrão da empresa, 

desconsiderando o espaço em que está inserido o discente. De acordo com Goldberg(2009), 

não se tem tempo para discussões acadêmicas e filosóficas, por isso se destaca apenas o 

resultado, esclarecendo, dessa forma, que a técnica deve garantir os resultados, para compor 

as estatísticas do programa. 

Ainda no campo das contradições, a implantação do programa em uma rede de ensino 

ou em uma escola ignora os processos anteriores que foram construídos pelos sujeitos 

históricos que a compõe. Sendo assim, a gestão democrática da educação é comprometida ao 

desconsiderar a participação de professores e comunidade escolar no processo de decisão 

sobre a implantação do PCC, ao não levar em consideração o projeto político-pedagógico da 

escola, ao implantar a alfabetização aos seis anos sem discussão com a comunidade, ao 

considerar todos os alunos iguais, ou seja, o programa volta-se para aqueles que têm 

capacidades para aprender no tempo que o PCC considera adequado. Os demais alunos devem 

arcar com seu fracasso individual ou fazer parte de programas paliativos que são oferecidos 

pelo município através do IAS. A mesma sociedade — que tanto prega a individualidade, a 

autonomia, a liberdade e a criatividade como seus mais altos valores — opera nos indivíduos 

a mais brutal padronização e o mais brutal esvaziamento (SAVIANI, 1996). 

Ao mediar a inserção do IAS no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Educação 

no período 2007-2010  desconsidera o cumprimento da legislação federal e estadual  quando 

da incumbência da escola e dos professores na elaboração da proposta pedagógica, do plano 

de trabalho do professor e da  própria organização curricular da escola. Ainda desconsidera o 

princípio da gestão democrática que embasa o ensino público com a participação da 

comunidade escolar na gestão da escola e na reorganização do ensino fundamental de nove 

anos, pressuposto de gestão pedagógica da escola. 
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A reforma gerencial do Estado brasileiro pretendia instaurar uma transformação 

cultural em relação aos princípios que deveriam reger os processos públicos e administrativos, 

fortalecendo o controle de desempenho, a avaliação, os resultados, a eficiência, o rendimento, 

enfim, o fazer mais com menos. Em relação à educação, era necessária a redefinição do papel 

estratégico da educação que a relacionava ao desenvolvimento econômico, estabelecendo-se 

um novo padrão de gestão educacional adequado às exigências da empresa e respaldado pela 

lógica do mercado. 

As mudanças ocorridas no plano internacional e nacional propuseram alterações 

significativas na gestão pública e na gestão da educação com a introdução das parcerias com 

instituições intituladas do Terceiro Setor, mas que funcionam como empresas privadas.  É 

nesse ambiente que o Instituto Ayrton Senna e a implantação do Programa Circuito Campeão 

através do Projeto Piloto de Alfabetização de Crianças aos Seis Anos modifica o modelo de 

gestão da escola pública, introduzindo as ferramentas da gestão privada: padronização, 

ferramentas estatísticas, ferramentas de controle, o PDCA, manual de treinamentos, 

introduzindo, também, a alfabetização das crianças aos seis anos, quando  esse processo 

ocorria aos sete anos, promovendo mudanças na gestão da escola  e da sala de aula . 

No município de Igrejinha, a ambiência cultural e as características do próprio 

município facilitaram a introdução do Programa Circuito Campeão. Nesse contexto, o 

programa trouxe implicações na gestão da educação a partir da assinatura da parceria entre o 

Instituto Ayrton Senna e o município. A secretária de educação tinha clareza de que não era 

uma metodologia, mas uma proposta de gestão, que se alinhava às concepções de gestão da 

educação municipal. As implicações decorrentes da implantação do programa que modificou 

a lógica de gestão pedagógica anteriormente usada pela secretaria e que influenciou 

diretamente na gestão pedagógica da educação e da escola relacionam-se aos eixos que nos 

detemos a pesquisar. 

No currículo, a introdução das matrizes de habilidades e competências tornaram-se 

referência para a gestão do currículo municipal. Ainda em relação ao currículo, deu-se ênfase 

às áreas de português e matemática em detrimento de outros conhecimentos também 

considerados fundamentais para o desenvolvimento de um aluno aos seis anos. O 

planejamento a partir da rotina e da sequência estabelecida pelo Programa Circuito Campeão 

ficou estabelecido para os anos iniciais, inclusive inserindo o professor que trabalha com os 

projetos da hora-atividade e também o professor substituto que deve seguir a rotina das aulas. 

Outra implicação deu-se quanto à avaliação baseada nas matrizes de habilidades e 

competências, bem como as avaliações externas que, antes da implantação do programa, não 
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eram executadas. Com a avaliação proposta pelo Circuito Campeão, o enfoque passa a ser 

estatístico nos resultados. Por isso,  foi implantado o projeto de reforço escolar para alunos 

com dificuldades, objetivando a melhoria dos resultados e apoiando as turmas do programa. 

Também a formação dos professores passa a ser feita pela coordenadora pedagógica 

com base em um rígido controle, utilizando-se, para isso, de documentos e planilhas 

padronizadas. São estabelecidas visitas em salas de aula pelo coordenador pedagógico para a 

observação do trabalho do professor e conferência de respeito à proposta do programa. A 

concepção de alfabetização, esvaziada de significado, é utilizada como um processo 

mecânico, apenas de decodificação do código escrito. 

Quanto às aulas, as implicações do Programa Circuito Campeão evidenciam as 

mesmas características apontadas nos eixos analisados. Uma aula com um padrão 

estabelecido é esvaziada de conteúdo pedagógico, tornando-se um processo quase que fabril. 

Mesmo que a professora relate que usa sua metodologia, essa não deixa de estar ligada apenas 

ao conjunto de atividades que ela poderá desenvolver nos momentos estabelecidos e abertos 

pela rotina do programa e cronometrados em função da utilização do tempo para cada 

atividade. 

É nesse contexto que o lema “aprender a aprender”(DUARTE, 2001), contido na 

pedagogia das competências,  passa a ser revigorado nos meios educacionais, pois preconiza 

que à escola não caberia a tarefa de transmitir o saber objetivo, mas sim  preparar os 

indivíduos para aprenderem aquilo que deles for exigido pelo processo de sua adaptação às  

relações sociais que presidem o capitalismo contemporâneo. A essência do lema “aprender a 

aprender” é exatamente o esvaziamento do trabalho educativo escolar, transformando-o em 

um processo sem conteúdo. O “aprender a aprender” consiste em supervalorizar o método de 

conhecimento em detrimento do conhecimento como produto, articulando-se também à ideia 

de que uma educação democrática não pode privilegiar uma determinada concepção 

ideológica, política, como proposto pelo Instituto Ayrton Senna. 

Ao mesmo tempo em que o processo produtivo exige a elevação do nível intelectual 

dos trabalhadores para que esses possam acompanhar as mudanças tecnológicas, essa 

elevação do nível intelectual precisa ser limitada aos aspectos mais atrelados ao processo de 

reprodução da força de trabalho, evitando-se, a todo custo, que o domínio do conhecimento 

venha a tornar-se um instrumento de luta por uma radical transformação das relações sociais 

de produção. Como os representantes do capital precisam exercer uma ininterrupta atividade 

para não perder sua hegemonia sobre o conjunto da sociedade, eles se utilizam de estratégias 
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de obtenção de consensos, do estabelecimento de redes de relações entre empresas e buscam a 

adesão da população ao projeto político e econômico neoliberal. 

No contexto da competitividade do capitalismo neoliberal, as políticas educacionais, 

definidas a partir de 1990 até os dias atuais, impuseram à escola o papel de cumprir sua 

função de adequação às novas exigências do mercado (FRIGOTTO, 1998). Consistem, na 

prática, na redução de investimentos nos setores públicos bem como em programas 

implantados de forma autoritária via reformas educacionais. 

A escola, como campo privilegiado de intervenções políticas e pedagógicas, traz na 

sua essência pedagógica a possibilidade de construção de novas práticas que priorizem a via 

democrática na escola e na sociedade. O processo de gestão democrática constrói-se na 

correlação das forças políticas em que deve prevalecer o bem comum em primeiro plano. É 

necessário pensar os objetivos para os quais a educação se efetiva. Se pensarmos o homem 

como objetivo da educação e sua condição de sujeito histórico e social, ele faz história ao 

produzir cultura (PARO, 2010, p.25) e, para isso, ele precisa apropriar-se da cultura 

historicamente produzida, e a escola é o lugar em que esse saber sistematizado pode contribuir 

para a emancipação humana. No limite desta pesquisa e sabendo que é impossível esgotar a 

discussão, quando se trata de um tema tão complexo, pela necessidade de delimitar o estudo, 

importantes propostas e questões deixaram de ser abordadas, mas podem ser enfocadas em 

estudos futuros.  

Ao desenvolver a tese de que “as relações estabelecidas entre a redefinição do papel 

do Estado, as reformas instituídas na gestão pública, a inserção do Instituto Ayrton Senna nos 

sistemas públicos de ensino, trazem implicações para a gestão pedagógica da educação e da 

escola”, procuramos responder que, a partir das relações estabelecidas entre a redefinição do 

papel do estado, a inserção da lógica gerencial através da reforma da administração pública e 

seu aprofundamento, as influências da Terceira Via, materializadas no Terceiro Setor 

mercantil, e a redefinição da gestão pública produzem implicações para a gestão da educação.  

Além dos dados elencados que perpassam as estruturas educacionais até a sala de aula, 

nossa tese buscou, nos seus limites, apresentar que  as implicações decorrentes da parceria 

com o Instituto Ayrton Senna a partir do Programa Circuito Campeão através de ferramentas 

de gestão gerencial do processo de ensino e aprendizagem, implicam na formação do homem 

enquanto sujeito histórico, social e político. A educação pública, através da escola, ao 

implantar o Programa Circuito Campeão, vem abdicando de seu papel de preparar o ser 

humano como cidadão para atuar democraticamente em sociedade, considerando, para além 

dos conteúdos, o desenvolvimento de valores necessários para a convivência democrática. 
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ANEXO 1 – Programas Estruturantes do Governo do Estado do R 
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ANEXOS 2 – AGENDA DA CAPACITAÇÂO – CIRCUITO CAMPEÃO - 2009 
 
 

1º dia 
       Abertura 
  Análise da situação educacional  
  Apresentação do Programa Circuito Campeão 
  Alinhamentos 

 
 

  2º dia 
  Sistemática de acompanhamento 
  A importância da relação professor-aluno 
  Matrizes de Habilidades 

 
 

  3º dia 
  Sistemática de acompanhamento em leitura, escrita e produção de texto 
  Leitura 
  Escrita e Produção de textos 
  Alfabetização 

 
 
            4º dia 

  Matemática 
  Avaliação 
  Recuperação 
  Rotina da aula 
  Fluxo das aulas 

 
 

  5º dia 
  Formação continuada do IAS – FOCO-IAS- dirigido aos CPs 
  O papel do Coordenador Pedagógico 
  Relatórios qualitativos de acompanhamento 
  Fluxo de informações do Programa 
  Planejamento 
  Avaliação da capacitação 
  Encerramento 
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ANEXO 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DO CPERS -
SINDICATO 

 
1. Simone Goldschimidt, presidente do CPERS, como  tu vês o projeto de educação do 
governo Yeda? 
 
2. E o processo de gestão democrática como fica neste governo? 
    
3. Em relação ao diálogo com o CPERS como vem ocorrendo? 
 
4. E em relação as parcerias com as instituições privadas qual é a posição do CPERS? 
 
5. Tu vês alguma implicação dessas parcerias para a gestão da escola? 
 
6. Tu vês alguma relação do processo de parceria com o processo de municipalização? 
 
7. E como tu vês essa parceria entre a SEC e Undime? 
 
8. Vocês tem conhecimento do convenio com o Banco Mundial?E as condições que o 
Banco impõe? 
 
9. O sindicato foi consultado sobre os programas implantados pela SEDUC? 
 
10. Queres dizer mais alguma coisa? 
 
 



293 

 

ANEXO 4 – ROTEIRO DE ENTREVISTA  COM A SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
1. Fale um pouco sobre a trajetória da educação no município e depois gostaria que falasse sobre o projeto 

piloto de alfabetização 

2. Tem alguma  questão ligada a legislação? 

3. E conseqüentemente nas outras séries?A que tu atribui essa lacuna no processo... 

4. E em relação ao projeto de alfabetização, vocês foram convidados a entrar, isso foi 

uma parceria, houve investimentos alguém pagou, como é que foi? 

5. Então das três escolas que vocês têm, houveram resultados diferentes?  

6.E as escolas do Estado também têm projeto?Mas  não é o município que coordena?  

7.Tu percebes que já houve uma mudança significativa com a implantação do projeto?  

8.E essa resistência dos professores tu acha que foi algo que dificultou o processo?  

9.E houve troca de professor já nesse processo? Saiu ou entrou alguém? 

10. E essa questão da ampliação... Foi uma coisa do município ou foi uma coisa do 

projeto?  

11. Houve alguma mudança na secretaria na forma de conceder a estrutura, mudança de 

estrutura. 

12. A Secretaria teve que fazer um projeto e  passar esse projeto pela Câmara de 

Vereadores?  

13. A proposta da secretaria  é implantar o Airton Senna em todas as turmas?   

14. Quanto  custa um aluno no projeto de alfabetização para o Instituto Airton Senna?  

15. No projeto de alfabetização vocês não pagaram o projeto? Uma parte foi financiada 

pelas empresas e este ano  é o MEC que paga? 

16. E o material vocês pagam separado?  

17. Fica a vontade pra dizer mais alguma informaão em relação ao projeto, ao trabalho, 

a alguma mudança mais...  
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ANEXO 5 – ENTREVISTA COM A COORDENADORA MUNICIPAL DO 
PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO 
 
 
1. Como foi implantado o Programa Circuito Campeão no municipio?Ele faz parte do 

PPA de alfabetização? 

2. Ele ocorre apenas no primeiro ano? 

3. E como aconteceu esta escolha pelo Airton Senna?  

4.O que vocês fizeram, assinaram o termo de compromisso... 

5. Existe algum  compromisso de implantar em todo os anos iniciais? 

6. Como as escolas foram escolhidas aqui no município para implantar o PCC?Elas 

foram convidadas? 

7. Tem alguma escola que não aceitou ?  

8.E as do estado como foi? 

9.Então em que consiste a parceria do projeto com o municipio?O que é então a parceria 

na verdade? 

10.Essa turma que começou o ano passado, tu achas que eles aprenderam mais? 

.11.Tu vê alguma vantagem?Desvantagem. 

12.Como ocorreu  a formação dos professores? 

13.A aula tem passos?Quais? 

14.Quais foram as maiores dificuldades ao implantar o programa na rede e nas escolas? 

15.Como é a sistemática de avaliação dos resultados? E vocês não são avaliados? 

16.Acredita que houve alteração nas diretrizes? Houve alguma mudança no currículo? 

17.Tu achas que houve mudanças na secretaria em função do projeto?O que tu 

percebes? 

18.Qual é o referencial referencial teórico utilizado? 

19.Houve alterações no trabalho docente? 

20.E tu trabalhas especificamente com os coordenadores?Como ocorre esse trabalho do 

IAS com coordenadores até chegar na escola? 
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ANEXO 6 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES DO 
PROGRAMA 

 
 

1. O que eu gostaria de saber de ti, é como tu iniciaste nesse projeto? 

2. O que  mudou na tua prática com esse projeto ? 

3. E tu verifica  que houve mudança na aprendizagem dos alunos? 

4. Houve alguma resistência em relação ao projeto, em algum momento tu achou que 

ele não daria certo ou que era muito trabalho, alguma coisa assim? 

5. E como foi a formação de vocês para trabalhar nesse projeto ? 

6. E qual é a concepção que tu percebe que tem no projeto de alfabetização?Qual é o 

referencial de alfabetização que eles usam? 

7. E o teu planejamento como é que fica ? Tu planeja a partir das habilidades ? 

8. Mas tu não pode fazer um planejamento fora do que está ali? Tem que sempre utilizar 

aqueles temas? E tem um modelo? 

9. E a avaliação? 

10.É o professor que lê a prova ?  

11. Tu percebes que tem alguma concepção de qualidade no projeto, que conceito de 

quaidade o Programa  trabalha?  

12. Tu trabalha no 1º e 2º ano também com o projeto ? 

13. Por exemplo se tu tivesse um aluno de inclusão tu acha que esse projeto não seria 

apropriado? 

14. Como tu tens um 2º ano, tu notas diferença do 2º ano antes e depois ? 

15. E vocês tem de fazer aquele tudo do ano todo ? È todo aquele com as 200 aulas?  

16. E o instituto pede que vocês trabalhem todas as letras? 

17. E qual é o material que o instituto fornece para vocês trabalharem ? 

18. E o que tu tens de trabalhar que tu não pode deixar  além da rotina? 

19. Tu faz o plano diário ou  semanal ? 

20. Como é o trabalho da coordenação pedagógica da escola com relação ao trabalho 

que voes realizam na alfabetização ? 

21. Vocês tem atendimento com a coordenadora toda semana?Ela confere teus planos ? 

22. Qual o papel do diretor nesse processo? 

23. Quanto ao projeto, o que mais tu quer falar, que tu percebeu, o que tu verificou, 

quais são as grandes vantagens do projeto, o que tu tem seguir, quais os indicadores que 

tu tem que chegar no fim do mês, enfim.
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ANEXO 7 – FLUXO DAS AULAS 

 
Fluxo das aulas     

Modelo meramente ilustrativo - apenas para apresentação da organização do fluxo das aulas.  
O trabalho para o desenvolvimento das habilidades nos alunos deve seguir orientação dada pelo Programa, ou seja, algumas se esgotam no mês 
enquanto outras são perenes ao longo do ano. No presente instrumento, não estão citadas repetidamente. 
O nº da Unidade é o que deve seguir para o Acompanhamento Mensal.   
Na coluna "Título da Unidade" constam dois exemplos distintos:com apresentação de família silábica ou projetos. 
Fevereiro de 2009     
Dia/mês Dia Nº da Título da Habilidades Conteúdos 
previsto

s 
Letivo Unidade Unidade   

1 1 1 Apresentaçã
o do 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

2 2  Alfabeto Ouvir os outros com atenção Hábitos de leitura 
5 3   Comentar histórias lidas e ouvidas Estudo de textos narrativos: 
6 4  ou Representar a fala de personagens de histórias 

infantis 
/inferência de palavras no contexto 

7 5   Antecipar a leitura apoiando-se nas ilustrações /personagens da narrativa 
8 6  Eu sou assim Representar com desenhos, personagens de 

narrativa 
/antecipação 

9 7   Inferir o sentido de palavras a partir do contexto /entonação  
12 8   Ler em voz alta para a classe  
13 9 2 Palavra-

chave:Pipoca 
Completar em seqüência, as letras do alfabeto Letras do alfabeto  

14 10   Escrever palavras do contexto em estudo Ordem alfabética 
15 11  ou Escrever nomes de desenhos Traçado das letras 
16 12   Relacionar palavras aos seus respectivos desenhos Relação entre som e letra 
22 13  Resgate de 

identidade 
Identificar dentre alternativas, a palavra que nomeia 
uma figura isolada 

Composição e decomposição de palavras em 
sílabas e letras 

23 14 3 Palavra 
chave:Tapete           

Escrever controlando a segmentação de letras em 
palavras 

Escrita de frases: segmentação de palavras - 
espaços em branco entre elas 

26 15  ou  Produção de textos: da esquerda para a direita, de 
cima para baixo 
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27 16  Fatos de 
minha vida 

Matemática Matemática 

28 17   Contar em escala ascendente até 10 Sistema de numeração decimal: 
    Representar com desenhos nº até 10 /seqüência numérica 

    Representar local solicitado, por meio de desenho /traçado dos números 
    Organizar informações obtidas /contagem 
     /comparação de quantidades 
     Representação do espaço 
     Organização de dados 

Março de 2009     
Dia/mês Dia Nº da Título da Habilidades Conteúdos 
previsto

s 
Letivo Unidade Unidade   

1 18 4  Língua Portuguesa Língua Portuguesa 
2 19  Boneca Comunicar-se com clareza fazendo-se entender Estudo de textos: Estratégias de Leitura 
5 20  ou Localizar informação explícita em pequeno texto 

narrativo 
Tipos de letras de diferentes alfabetos: forma, 
manuscrito, maiúsculo, minúsculo 

6 21  Meus 
brinquedos e 
brincadeiras 
preferidas 

Ilustrar pequenas frases evidenciando a 
compreensão leitora 

Leitura oral: fluência na leitura de palavras e de 
frases 

7 22   Estabelecer no interior de um texto, relação entre o 
fato e a vida real 

Análise fonológica de palavras iniciadas com o 
mesmo som 

8 23 5 Casa Escrever palavras a partir de uma letra ou sílaba 
dada 

Estabilidade na escrita de palavras 

9 24  ou Completar palavras cruzadas a partir de desenho e 
letra inicial 

Escrita de frases: letra maiúscula 

12 25  Minha família Segmentar palavras na escrita de frases Produção de textos: organização das idéias 
13 26   Redigir pequenas frases com as palavras estudadas 
14 27   Elaborar lista temática  
15 28 6 Macaco   
16 29     
19 30  ou Matemática Matemática 
20 31   Contar em escala ascendente e descendente até 40 Sistema de numeração decimal: 
21 32  A vida em 

família 
Compor e decompor números até 40 Composição e decomposição de números em 

dezenas e unidades 
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22 33 7 Fivela Contar de cinco em cinco em escala ascendente e 
descendente 

Conceito de adição e subtração 

23 34  ou Somar e subtrair, sem reserva e sem recurso, os 
termos até 40 

Técnicas operatórias da adição e subtração 

26 35  Ajuda em 
família 

Resolver situação problema que envolva adição ou 
subtração de termos até 40, sem reserva e sem 
recurso 

Resolução de situação-problema 

27 36    Organização de dados 
28 37    Representação de espaços 
29 38 8 Gato   
30 39     

      
Abril de 2009     

Dia/mês Dia Nº da Título da Habilidades Conteúdos 
previsto

s 
Letivo Unidade Unidade   

2 40 8 Direitos e 
deveres da 

família 

Língua Portuguesa Língua Portuguesa 

3 41   Representar a fala de personagens A importância da entonação de voz para a leitura 
4 42   Declamar poemas para a classe  
5 43 9 Sapato Ilustrar pequenos textos evidenciando a 

compreensão leitora 
Compreensão leitora 

9 44  ou Empregar letra maiúscula no início das frases Análise fonológica de palavras terminadas com o 
mesmo som 

10 45  Lazer da 
família 

Empregar ponto final na escrita de frases Regras da escrita de frases. 

11 46    Produção de textos: encadeamento das idéias 
12 47     
13 48 10  Matemática Matemática 
16 49   Contar em escala ascendente e descendente até 90 Sistema de numeração decimal 
17 50   Compor e decompor números até 90 Composição e decomposição de números  
18 51 11  Somar e subtrair, sem reserva e sem recurso, os termos até 90 

19 52   Resolver situação problema que envolva adição ou 
subtração de termos até 90, sem reserva e sem 
recurso 

Resolução de situação-problema 
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20 53   Localizar data em calendário Medida do tempo 
23 54    Organização de dados em tabela 
24 55 12    
25 56     
26 57     
27 58     
30 59     

      
Maio de 2009     

Dia/mês Dia Nº da Título da Habilidades Conteúdos 
previstos Letivo Unidade Unidade   

2 60     
3 61     
4 62     
7 63     
8 64     
9 65 1ª av. IAS    
10 66     
11 67 1ª av. IAS    
14 68     
15 69     
16 70     
17 71     
18 72     
22 73     
23 74     
24 75     
25 76     
28 77     
29 78     
30 79     
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