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RESUMO 

 

 

A parceria entre empresas educacionais de iniciativa privada e redes municipais de 
educação é um fenômeno que vem ocorrendo em diversos municípios do Brasil 
desde o final da década de 1990. Esta tese se dedica ao estudo desse fenômeno 
nos municípios que compõem o Polo Regional Sul da Secretaria Estadual de 
Educação do Estado de Minas Gerais, tratados nesta pesquisa como “Sul de Minas 
Gerais”. Investigamos o que define essas parcerias. Tomamos como objeto de 
análise o discurso das empresas identificadas como parceiras na região pesquisada. 
Utilizamos como dispositivo teórico-metodológico a Análise de Discurso. Escolhemos 
como corpus analítico o discurso das empresas que circula na mídia/web, nas home 
pages das empresas educacionais. Fizemos a análise a partir dos dados levantados 
no estudo empírico e na pesquisa documental. O estudo evidenciou que o fenômeno 
da parceria é uma realidade em expansão no Sul de Minas. A análise do discurso 
das empresas educacionais evidenciou um discurso publicitário, mercadológico, que 
funciona de modo a persuadir por meio da promessa de “soluções educacionais” e 
da realização de uma “revolução do ensino público”, seduzindo os representantes 
dos municípios pelo imaginário. Os mecanismos discursivos utilizados apontam o 
uso de estratégias de marketing e interesses mercadológicos como fatores que 
definem o fenômeno da parceria por parte das empresas e, por parte dos gestores 
que acolhem a parceria, uma visão acrítica ou interessada apoiada no imaginário e 
na busca de resultados de avaliação que melhorem a posição de suas escolas no 
ranqueamento feito nacional e internacionalmente. 
 
 
Palavras-chave: Empresas educacionais. Minas Gerais. Políticas públicas. Redes 

municipais de ensino.     
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ABSTRACT 
 
 
 

 
The partnership between private companies and educational networks municipal 
education is a phenomenon that has been occurring in many municipalities in Brazil 
since the late 1990s. This thesis is dedicated to study this phenomenon in the 
municipalities that encompasses the South Regional Center of the State Department 
of Education of Minas Gerais, treated this research as South of Minas Gerais. We 
investigated what defines these partnerships. We take as an object the discourse 
analysis of companies identified as partners in the area surveyed. We use as device 
theoretical and methodological discourse analysis. Chosen as analytical corpus the 
discourse of the companies that circulates in the media / web, the home pages of 
educational enterprises. We made an analysis of data collected from in the empirical 
study and documentary research. The study showed that the phenomenon of 
partnership is a growing reality in Southern Minas. A discourse analysis of 
educational companies showed a speech advertising, marketing, which works to 
persuade through promise of education solutions and conducting a revolution public 
education, seducing municipal representatives at imaginary. The discursive 
mechanisms used indicate the use of marketing strategies and market interests as 
factors that define the phenomenon partnership by firms and by managers who 
welcome partnership, a supported uncritical view or interested in the imaginary and 
search results of evaluation to improve the position of their schools in ranking done 
nationally and internationally. 

 
 
 

Keywords: Educational Enterprises. Minas Gerais. Public policies. Municipal 
education. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O interesse pelo fenômeno, que tem sido denominado de “parceria” entre 

empresas educacionais de iniciativa privada e redes de ensino dos municípios, como 

tema desta tese, originou-se da nossa experiência e trajetória no magistério, no 

setor público e privado, sendo que neste, em cargos de coordenação, tivemos a 

oportunidade de trabalhar por mais de dez anos com alguns sistemas de ensino 

apostilados, por meio de convênios com empresas educacionais privadas. 

Com a celebração de convênios com as empresas educacionais para uso de 

material didático – as ditas “apostilas” – e do conjunto de serviços a ele agregados, a 

escola conveniada passava a ser chamada de “parceira”. Dessa forma estabelecia-

se o vínculo entre a escola e a empresa, por meio dos chamados “sistemas de 

ensino”. Isso significava o compromisso da escola com a proposta pedagógica 

padronizada da empresa - o currículo, projetos pedagógicos e modelos de avaliação 

de aprendizagem pré-formatados -; com o gerenciamento e a capacitação de 

professores e, até mesmo, com os mecanismos captação de alunos.  

Desde o final da década de 1990, essas parcerias vêm sendo estabelecidas 

também em redes de ensino dos municípios, por meio da contratação de sistemas 

de ensino para o segmento da educação básica, mais especificamente o ensino 

fundamental. O crescimento deste fenômeno tem chamado a atenção de 

pesquisadores, de educadores e da mídia, levando a questionamentos e polêmicas. 

Provocou inquietação também a nós, o que nos levou a tomá-lo como objeto de 

estudo.  

A nossa experiência em educação teve início no ensino público estadual, na 

década de 1970, numa cidadezinha no interior de minas, trabalhando com cartilha 

“Caminho Suave”; “Os Três Porquinhos” e, depois em outras séries, convivendo com 

várias dificuldades e desafios, sendo o livro didático para os alunos um dos 

principais. Contudo, éramos munidos por um caminhão de sonhos e esperanças. 

Afinal, para quem estudou em escolas multisseriadas de zona rural, trabalhou em 

serviços do campo, tornar-se professora no início da década de 1970 (1972) era 

uma grande conquista e o sonho de muitas moças da época e dos pais. 
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Éramos tão jovens quanto os alunos – apenas 17 anos - ainda cursando o 

magistério. Nossos sonhos e esperanças se misturavam com os sonhos das 

crianças em fase de alfabetização; era um exercício de ensinar-aprender e 

aprender-ensinar. Ainda me lembro com saudade da minha primeira festa do dia do 

professor. 

Ao longo da nossa carreira no ensino público, por questões familiares, 

tivemos que mudar algumas vezes de cidade e, nessa situação, tivemos a 

oportunidade de atuar em realidades diferentes, sempre no Estado de Minas: Zona 

da Mata; Norte de Minas e Sul de Minas.  

Fizemos o curso graduação em Pedagogia, especialização em Supervisão 

Pedagógica, Orientação Educacional, Administração e Inspeção Escolar, no Sul de 

Minas, final da década de 1970. O curso superior nos possibilitou logo atuar na 

docência, em cursos de magistério e no  ensino privado.  

A experiência em cargos de Supervisão Pedagógica na rede estadual só veio 

no Norte de Minas1, 1982, e, na sequência, por concurso público, em cargo de 

Orientação Educacional. Assumimos o cargo na cidade de Janaúba (Norte de 

Minas), mas logo voltamos para o Sul de Minas, por transferência ex-ofício. 

De volta ao Sul de Minas, 1985, tivemos a oportunidade de lecionar no ensino 

superior, no curso de Pedagogia. Entretanto, na rede estadual pública, tínhamos a 

sensação de que os nossos sonhos se esvaíam à medida que conhecíamos 

realidades tão diversas, modelos de gestão escolar descompromissados, falta de 

reconhecimento profissional por parte do Estado, com a desmotivação dos 

professores e, no contraponto, as oportunidades que o ensino privado nos 

apresentava. 

Após dez anos atuando na função de orientação educacional e um ano no 

cargo de vice-direção no ensino público, em 1994, decidimos nos mudar para a 

cidade de Pouso Alegre, uma cidade que nos apresentava com mais oportunidades 

de trabalho e de estudo para os filhos, que chegavam à fase de vestibular.  

                                            
1 Esta é uma das regiões mais pobres do Estado de Minas. À época, pela própria condição 
econômica da região, havia escassez de profissionais habilitados com curso superior e 
especialização. 
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Nesta cidade, atuamos na Superintendência Regional de Ensino e, ao final do 

mesmo ano, solicitamos aposentadoria proporcional do Estado para nos dedicarmos 

totalmente ao ensino privado. Foi como “jogar a toalha” no segmento público; 

todavia, sem perder o encantamento pelo trabalho com a educação e pela própria 

autoeducação e desenvolvimento profissional.  

Dávamos início a um novo rumo em nossa trajetória profissional, agora, 

apenas no ensino privado. A experiência adquirida no ensino público possibilitou-nos 

a atuar em cargos de supervisão, coordenação e direção nos segmentos 

fundamental, médio e pré-vestibular. Desde 1995, na cidade de Pouso Alegre/MG, 

em todos os colégios nos quais atuamos eram utilizados sistemas de ensino 

apostilados em forma de convênios - as chamadas parcerias.  

O colégio em que atuamos, por dez anos, adotava, no início (1995), o 

Sistema de Ensino Anglo (São Paulo) no ensino médio e no pré-vestibular e, no 

ensino fundamental e infantil, adotava-se o Sistema Promove (Belo Horizonte); 

depois o sistema de ensino Pitágoras (Belo Horizonte). O Sistema de Ensino Anglo 

nem possuía ainda material pedagógico para educação infantil e ensino 

fundamental. Mais adiante, quando o Sistema de Ensino Anglo foi completando a 

sua coleção de material didático para todos os níveis, o colégio passou a utilizar o 

referido sistema de ensino em todos os níveis até o pré-vestibular, atendendo a 

pressões comerciais da empresa.  

Nosso primeiro contato com o Sistema de Ensino Pitágoras foi de um 

verdadeiro deslumbramento. A rede Pitágoras (como era chamado) tinha uma 

estrutura forte em cursos de capacitação para gestores e professores e 

desenvolviam eventos também para os pais. Os cursos, em Belo Horizonte ou em 

cidades polo da rede, nos deixavam encantada e voltávamos para Pouso Alegre 

com toda a garra para implementar as inovações, os projetos e as estratégias de 

gestão. Com o Sistema de Ensino Anglo no ensino médio e no pré-vestibular nossas 

aprovações em vestibular sempre representaram um fator competitivo na região. A 

resposta dos professores, dos alunos e dos pais, sempre foi muito positiva e o 
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resultado do trabalho educativo e de gestão podia ser observado no crescimento das 

matrículas2.  

O grande enfoque da empresa Pitágoras era na preparação de gestores, no 

modelo gerencial, o que fez muito sentido para nós que vínhamos de uma 

experiência de desestímulos na rede pública.  

Nessa rede de ensino, entramos em contato, pela primeira vez, com os 

princípios da qualidade total, com a filosofia da “empresa enxuta”3 e com novos 

modos de gerenciamento da escola. Também aprendemos a concorrer no mercado 

pelo “aluno-cliente”, tendo que aprender e aplicar conceitos e estratégias de 

marketing no dia a dia da escola, a fim de manter e captar sempre mais alunos. 

Trabalhar com parceria com duas redes de sistemas de ensino - uma de Belo 

Horizonte e outra de São Paulo - nos deu a oportunidade de conhecer perspectivas 

diferentes, de perceber as diferenças no trabalho com educação entre os Estados, 

também no ensino privado. Para nós, isso era um fator positivo, entretanto da parte 

das empresas educacionais, as questões eram de outras categorias: o que estava 

em questão era a disputa de mercado, a concorrência, o poder da marca.  

Outra experiência significativa foi a atuação em consultoria educacional 

própria e o cargo de diretora em um colégio privado da Rede Integral de Ensino 

(Campinas), participando de sua instalação, na cidade de Pouso Alegre, juntamente 

com uma equipe de professores e empresários educacionais de Poços de Caldas, 

Minas Gerais, o que nos possibilitou entender melhor o funcionamento dessa 

estrutura de parceria em educação, no ensino privado, assim como do seu discurso, 

a partir do olhar do empresário. 

Essa experiência com sistemas de ensino apostilado se ampliou quando 

passamos a trabalhar em assessoria pedagógica na sede do Sistema de Ensino 

Anglo, em São Paulo (2005). Nesta função, prestávamos serviço de apoio às 

escolas conveniadas da rede no Sul de Minas e também visitávamos as prefeituras 

dessa região para oferta e apresentação de material didático da empresa para uso 

                                            
2 Na perspectiva do ensino privado, o número de matrículas é determinante, uma vez que é dos 
alunos (dos seus pais ou responsáveis) que vem o financiamento do ensino privado, sem o qual a 
escola não se sustenta. 
3 Do livro “A mentalidade enxuta nas empresas: elimine o desperdício e crie riqueza”, dos autores 
James P. Womack e Daniel T. Jones (1998), também autores de “A Máquina que mudou o mundo”. 
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na rede de ensino pública do município. Foi uma experiência nova, desafiadora e 

muito difícil, na qual muito aprendemos, tendo que superar, inclusive, alguns dos 

nossos próprios limites. Por motivos de ordem pessoal e profissional, durou apenas 

um ano e meio.  

Ao longo dessa trajetória, algumas dessas atividades foram exercidas por 

profissionalismo e não apenas pelo prazer da profissão, contudo, a experiência 

adquirida e os desafios enfrentados entre a vida profissional e pessoal nos 

colocaram também numa posição menos romântica4.  Além disso, deixou-nos mais 

céticos e mais críticos no que se refere a alguns discursos e panaceias do ensino 

público.  

Uma certeza sempre norteou o nosso trabalho: todos os alunos precisam de 

atenção, bom tratamento, diálogo, bons professores e trabalho sério, independente 

de a instituição de ensino ser de natureza pública ou privada. Atualmente, na 

docência no ensino superior, vejo essa necessidade se estampar nos olhos e nos 

corpos dos alunos do ensino noturno todas as noites na universidade privada em 

que atuo. 

A lógica empresarial que move toda a estrutura da escola-empresa tem seu 

funcionamento em todos os níveis de ensino e envolve diretamente o aluno, pois 

tem acesso e permanência ao ensino privado apenas quem tem recursos 

econômicos para manter as mensalidades, o material didático e as demais 

atividades pedagógicas que fazem parte dos projetos educacionais. Os sistemas de 

ensino estruturados das empresas educacionais funcionam dentro dessa lógica – a 

lógica capitalista – tanto para a escola como para o aluno. Da parte da escola, a 

“parceria” dura enquanto puder pagar pelos produtos e serviços prestados à 

empresa contratada e, da parte do aluno, enquanto puder pagar as mensalidades e 

o material apostilado recebido.  

Essa experiência no setor privado foi um grande aprendizado, que foi além do 

estritamente pedagógico, pois éramos envolvidos rotineiramente com a dinâmica do 
                                            

4 O termo foi utilizado como forma de expressão a um modo mais racional e sem ingenuidade quanto 
à realidade que temos em nossas escolas públicas no Brasil e aos discursos, muitos vezes 
excessivamente humanísticos e utópicos, que são utilizados  em defesa da educação pública, quando 
na prática, não são questionados no interior da escola, tanto os modos de gestão, quanto os 
relacionamentos, a profissionalização docente e os resultados do trabalho educativo. Enfim, o direito 
do estudante a uma educação de qualidade e do professor por condições de trabalho decente, 
independente da classificação público ou privado. 
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mercado. Percebemos que a lógica capitalista domina o ensino privado que, por ser 

uma empresa, independente do produto que comercializa, procura seu modo de 

concorrer para atrair clientes, algo que não existe no ensino público (ou pelo menos 

não existia). Competitividade, marketing e disputa por clientes sempre foram algo 

comum e natural no setor privado. Contudo, por se tratar de educação, isso sempre 

exigiu mecanismos mercadológicos mais sutis; daí a busca das escolas privadas por 

diferenciais, seja por meio da utilização de métodos pedagógicos diferenciados; da 

utilização de tecnologias em sala de aula ou de atividades com aparência de sociais, 

como são exemplos os chamados “exames de bolsa” para todas as séries da 

educação básica.  

Mesmo utilizando a metodologia das “apostiladas”, cada sistema de ensino 

tinha a sua especificidade metodológica na e pela qual eles procuravam se 

diferenciar dos demais para garantir maior fatia do mercado, sempre contando com 

o reforço da empresa educacional “parceira”. A aprovação em vestibular, 

principalmente em universidade federal, era o que mais atraía os pais e os alunos, 

até mesmo para a educação infantil. Observávamos essa expectativa nos pais 

desde o ato da matrícula do filho, ao nos interrogar como era a aprovação do colégio 

nas universidades públicas. Podemos observar que, atualmente, a aprovação em 

vestibular, agora, somado ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ainda é um 

dos principais diferenciais da escola privada. 

No curso de mestrado em Linguística (2003-2006), a aproximação com a 

teoria da Análise de Discurso nos ajudou a constituir um novo olhar para as relações 

pedagógicas com as quais estamos envolvidos nos espaços educacionais e a 

entendê-las, a priori, como espaço de relações de forças, num contexto muito mais 

amplo, que vai além da escola e das próprias políticas públicas.  

No processo de elaboração da dissertação, isso ficou muito evidente, ao 

entrevistarmos professores de escolas públicas e particulares sobre “o que é um 

bom aluno”? Foi possível compreender, a partir das análises das entrevistas, que as 

formações discursivas dos professores são portadoras de uma historicidade e um 

sentido “já posto”, que significa de forma interdependente o aluno, o professor e a 

escola, delimitando lugares, que vêm pela nossa condição sócio-histórica.  

Chegamos às considerações finais da dissertação com mais questões do que 

respostas. 
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Essas indagações nos incentivaram a buscar o curso de Doutorado, um 

sonho adormecido e quase impossível, diante da nossa tamanha carga de trabalho, 

à época. Nessa direção, no segundo semestre de 2009, demos o primeiro passo 

rumo ao curso de doutorado em educação na universidade do meu sonho: o 

Programa de Educação: Currículo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Com um projeto pronto e uma proposta de continuar investigando as representações 

de professores sobre o aluno e a influência na prática da sala de aula, procuramos 

um amigo e conterrâneo, que pudesse nos ajudar na aproximação com o Programa 

e conhecer melhor a dinâmica do curso.  

Na entrevista para seleção de novos alunos, o professor Antonio Chizzotti e a 

professora Branca Jurema Ponce, percebendo a nossa experiência com sistemas de 

ensino, colocaram na conversa as parcerias que vinham ocorrendo entre as 

empresas de iniciativa privada e redes de ensino nos municípios do Estado de São 

Paulo e nos perguntou se tínhamos interesse em estudar o fenômeno no Estado de 

Minas Gerais. 

Assim, durante a entrevista, decidimos por pesquisar o fenômeno na região 

do Sul de Minas. Iniciamos com um estudo exploratório de campo para evidenciar a 

presença e a frequência do fenômeno nessa região. A questão e os objetivos do 

estudo só viriam mais adiante. 

Numa busca sobre pesquisas concluídas e publicadas sobre o tema, 

entramos em contato com o relatório final do projeto de pesquisa financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), realizado por 

Adrião; Garcia; Borghi e Arelaro (2007), com o tema “Estratégias municipais para a 

oferta da educação básica: análise de parcerias público-privado no Estado de São 

Paulo” e um relatório (em PowerPoint) de uma pesquisa coordenada por Paula 

Louzano, Fundação Lemann, com data de 2008, que apresentou uma visão geral do 

crescimento dos sistemas de ensino estruturados no Estado de São Paulo no 

período de 1998-2008 e alguns efeitos dessa estratégia no desenvolvimento do 

trabalho educativo nas redes de ensino. Ambas evidenciaram o crescimento 

vertiginoso da contratação de sistemas de ensino estruturados de empresas 

privadas nos municípios do Estado de São Paulo, onde esta estratégia teve início e 

daí vem sendo disseminada.  
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Nessa busca, pudemos observar que diversas dissertações, algumas teses e 

artigos de grupos de pesquisa têm analisado casos de parcerias de empresas e 

organizações não governamentais com municípios, em nível local. 

O tema também tem sido alvo de debates em congressos, como ANPAE, 

ENDIPE, ANPED, EDUCERE e outros eventos de políticas públicas e currículo.  

Considerando que as pesquisas demonstram o início desse fenômeno no final 

da década de 1990, nesta pesquisa, decidimos situá-lo no contexto das reformas 

educacionais que vêm sendo implementadas desde a década de 1990, a partir do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE, 1995).  

Referente ao campo de pesquisa, a nossa opção para delimitar os municípios 

da região do Sul de Minas foi a escolha do Polo Regional Sul da Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais (www.educacao.mg.gov.br), que é composto 

por oito Superintendências de Ensino e 163 municípios.  

Nos encontros com a orientadora decidimos primeiramente fazer um estudo 

exploratório na região tomada como campo de pesquisa - o Sul de Minas - que 

historicamente tem uma relação comercial muito próxima com o Estado de São 

Paulo, onde mais tem ocorrido a estratégia de parceria entre empresas educacionais 

e redes de ensino municipal.  

Nas discussões calorosas das aulas de seminário de pesquisa com os 

colegas do curso e à medida que o estudo exploratório foi evidenciando o número de 

municípios dessa região adotando parcerias com empresas privadas de educação, 

por meio de sistemas de ensino estruturados no segmento de ensino fundamental e 

dos demais serviços a ele agregados, a questão e os objetivos da pesquisa foram 

ganhando forma.    

Assim, diante da quantidade de parcerias evidenciadas, continuamos com a 

pesquisa de campo e decidimos colocar  como questão: O que define  as parcerias 

das empresas educacionais de iniciativa privada com as redes de ensino dos 

municípios do Sul de Minas Gerais?   

Propusemos como objetivo procurar compreender o fenômeno da parceria de 

empresas educacionais com as redes municipais de educação, pela via discursiva, 

tomando como objeto de análise o discurso das empresas identificadas com 

parcerias nessa região pesquisada. 
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Escolhemos tomar como corpus de análise, o discurso dessas empresas que 

circula na mídia eletrônica, nos sites da mídia/web dos sistemas de ensino adotados 

(comprados) pelos municípios, por ser a internet um dos principais  veículos de 

informação atualmente. 

Pelos mecanismos discursivos utilizados no discurso das empresas, 

observamos que o fenômeno se trata de um fenômeno mercadológico; que os 

empresários se apoiam no marketing para disputar no mercado o consumo de seus 

produtos e serviços educacionais  pelas redes públicas municipais  de ensino que 

tem sido um forte consumidor.  

No discurso das empresas educacionais, passamos a analisar os processos 

discursivos que nos possibilitassem compreender as razões de tornar esse cliente 

cativo e como isso vem sendo efetivado.  

Por meio do dispositivo teórico-metodológico da Análise do Discurso, 

refletimos sobre os resultados educacionais das parcerias e os produtos e serviços 

educacionais das principais empresas provedoras dos sistemas de ensino adotados 

nos municípios do Sul de Minas Gerais, além de contextualizar o fenômeno 

pesquisado no movimentos das reformas implementadas a partir da década de 

1990.  

Optamos por organizar o texto em quatro capítulos, além da introdução: 

No capítulo I, descrevemos o caminho metodológico adotado, seus princípios 

norteadores e perspectivas teóricas, os procedimentos utilizados para a coleta de 

dados e o dispositivo teórico-metodológico utilizado no processo analítico. Enfim, a 

descrição do processo de construção da pesquisa, seus caminhos, desafios, 

temores e dificuldades.  

No capítulo II, procuramos apresentar os resultados da pesquisa de campo, 

realizada no “Sul de Minas”. Procuramos caracterizar o cenário da educação no 

Estado de Minas Gerais e apresentamos os resultados sistematizados das notas do 

Ideb e cumprimento de metas dos municípios selecionados para a investigação.  

No capítulo III, procuramos apresentar o estudo realizado sobre as empresas 

educacionais que mais se apresentaram com parcerias nos municípios do Sul de 

Minas. Caracterizamos o mercado educacional e relacionamos dados e informações 
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dessas empresas com as editoras que mais vendem livros didáticos para o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

No capítulo IV, apresentamos a análise do discurso das empresas 

educacionais em questão, articulada à discussão dos dados coletados no estudo 

exploratório e na pesquisa documental, trazendo-os ao debate pela via discursiva, 

por meio do dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso. 

Considerações finais: por último, apresentamos as considerações finais. 
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CAPÍTULO I 
 

CAMINHOS E DESAFIOS DE PERCURSO 
 

 
Este capítulo procura expor caminhos percorridos no processo desta 

pesquisa, assim como as dúvidas e as indagações que, durante todo o percurso de 

trabalho, fizeram-nos oscilar entre qual seria o melhor caminho ou o melhor viés 

para penetrar num campo tão nebuloso como tem sido o da “parceria” de empresas 

de educação de iniciativa privada com redes de ensino dos municípios, em suas 

tessituras e em condições de produção dadas.  

Imbuídos do desejo de escolher as melhores técnicas e o melhor método, 

fomos muitas vezes confrontados com as nossas próprias ambições, interesses, 

possibilidades e limitações, ao lado da legítima busca do conhecimento científico, 

assim como, não raras vezes, fomos pegos pelo impulso ingênuo de esgotar o tema.  

 

1.1 Um lugar de fala: o gesto da escolha  

 

A prática da chamada “parceria” entre empresas de educação de iniciativa 

privada e redes de ensino vem ocorrendo há mais ou menos trinta anos, pelo 

menos, em outros países da Europa e da América Latina, como Reino Unido, Nova 

Zelândia, Estados Unidos, Chile, entre outras. No caso do Brasil, esta prática teve 

início no final da década de 1990 e tem despertado diversas interrogações, 

questionamentos, dúvidas e polêmicas entre aqueles que, de certa forma, 

encontram-se envolvidos com a educação. 

A proposta de procurar compreender o fenômeno pesquisado pela via 

discursiva e a escolha do discurso das empresas educacionais que circula na web 

transformara este trabalho de pesquisa num grande desafio no sentido de articular 

dados quantitativos e qualitativos, colhidos na pesquisa empírica e documental à 

materialidade discursiva do corpus em análise.  

 Visando a compreensão desta escolha, entendemos importante ressaltar que 

o crescimento desse fenômeno vem se dando com a contratação de empresas 
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educacionais de iniciativa privada por meio dos chamados sistemas de ensino 

apostilados ou sistemas de ensino estruturados, que são compostos por material 

didáticos apostilados e diversos serviços e/ou produtos, negociados com os gestores 

dos municípios dos diversos estados do Brasil.  

Por se tratar de relações comerciais entre setor público e empresa privada, 

devem ser efetuados por meio do processo de licitação pública, conforme Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal de 1988 e institui normas para licitações e contratos da 

administração pública (BRASIL, 1988).  

A Constituição Federal de 1988 prevê: 

Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pelo art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 19, de 4/6/1998) 

Inciso XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (BRASIL, 1988) 
 

A Lei n.º 8.666/1993 estabelece:  

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Parágrafo único - Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

 

Ao celebrar o contrato de prestação de serviços cria-se o vínculo entre as 

partes: município e empresa. Ambos assumem compromissos e responsabilidades, 

de diferentes maneiras, com os resultados da educação da rede de ensino do 

município e passam a ser chamados de “parceiros”, constituindo simbolicamente um 

sistema híbrido de educação, num espaço que até então se considerou como 

público. É essa relação que estamos tratando, neste estudo, como “parceria”.  
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Segundo o dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia de Letras 

(2008), o termo “parceria” significa junção entre duas ou mais pessoas para certo fim 

e com interesses comuns. No caso desta pesquisa, as pessoas envolvidas na 

situação de “parceria” são o poder público e a empresa privada/mercado, o que nos 

leva a refletir sobre quais seriam os interesses comuns. 

Cientes da dimensão social e política desta pesquisa, em face de um 

fenômeno que é constitutivo de um processo histórico em movimento que, tem a sua 

materialidade, mas, também, a sua não transparência, assumimos o desafio de nos 

embrenharmos num terreno com poucos estudos e até mesmo sem uma 

configuração já dada.  

Tomar como corpus de análise o discurso das empresas educacionais que 

circula na mídia significou considerar essas condições. Daí a sua originalidade e a 

importância social e política desta pesquisa.  

Por diversas circunstâncias, os caminhos percorridos no desenvolvimento 

desta pesquisa não tiveram uma estrutura linear, no sentido de terminar uma fase e 

depois a outra, nem a escolha das perspectivas metodológicas e as fontes de 

pesquisa puderam ser selecionadas de imediato. Esse processo de formulação do 

itinerário da pesquisa pressupôs ter que fazer opções, ter um posicionamento, uma 

concepção epistemológica, política e ética, de modo não linear, decisão esta que só 

foi possível com os encontros com a orientadora e no transcorrer das leituras e das 

aulas do curso. Contudo, no percurso da pesquisa, muitas vezes, fomos obrigados a 

retroceder, mudar a rota, ir e vir, diante de novas indagações que foram se 

apresentando, face ao aprofundamento do estudo e ao olhar de pesquisadora, 

agora, mais atento e apurado.  

Podemos amparar o processo de construção desta pesquisa em Fazenda 

(2010) que entende que o educador, ao ser colocado perante diferentes tendências, 

deve reinventar seu caminho, que será único. É pessoal o itinerário, pois é produto 

de vida acadêmica de cada um, que é também única. Movidos por essa concepção 

de pesquisa, fomos construindo o nosso percurso, entre idas e vindas; um caminho 

alimentado pelos próprios resultados parciais do processo de investigação. O 

estudo, antes exploratório, tornou-se a nossa pesquisa de campo e a pesquisa 

documental passou a amparar-se nos resultados parciais da pesquisa de campo.  
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A pesquisa foi ganhando suas configurações no próprio percurso do trabalho 

de investigação. A opção de buscar compreender o fenômeno pela via discursiva se 

deu amparada nos resultados da pesquisa de campo e diante da nossa experiência 

com os princípios e procedimentos da Análise de Discurso. O modo como o próprio 

fenômeno se apresentou, para nós, no transcorrer do processo de pesquisa fez-nos 

esta exigência: não tomá-lo como o objeto de estudo de forma isolada e nem se 

concentrar apenas nos acontecimentos. Ao contrário, situá-lo num contexto histórico; 

como lugar de identificação e interpretação, espaço por si próprio tenso; lugar de 

contradições, conflitos e constituição de sujeitos e de sentidos.  

Enquanto a investigação se desenvolvia, o campo de pesquisa também foi se 

modificando, afinal a história está sempre em movimento, se construindo. Foi o caso 

da venda do Sistema de Ensino Anglo para o Grupo Abril Educação e do Sistema de 

Ensino SEB COC para a empresa Pearson. Foi também o caso de celebração de 

novas parcerias de municípios do campo de pesquisa, inclusive muito próximos da 

pesquisadora, como Pouso Alegre, São Gonçalo do Sapucaí, Borda da Mata, Maria 

da Fé, Campo Belo, de modo que em nosso trabalho de docência e coordenação 

num curso de especialização em gestão educacional passamos a ter, a partir de 

2011, numa mesma sala de aula, docentes que são “parceiros” de empresas 

educacionais como Positivo (Sistema de Ensino Aprende Brasil), SEB-COC (Sistema 

de Ensino NAME), Grupo Abril Educação (Sistema de Ensino Anglo), Sistema de 

Ensino Opet e outros.  

Nesse contexto, a própria pesquisadora e a situação da pesquisa foram 

influenciadas pelo desenvolvimento do fenômeno pesquisado, em vista dos debates 

e discussões realizados em sala de aula e informações que nos chegavam por meio 

dos professores, supervisores e coordenadores dos diversos municípios parceiros 

de empresas educacionais. Estamos cientes de que fomos afetados em nosso 

processo de subjetivação, entretanto, procuramos não perder de vista a organização 

sistemática e criteriosa dos procedimentos, que são requisitos indispensáveis à 

pesquisa científica, sem pretender uma neutralidade, que se sabe impossível de ser 

alcançada, conforme considera Thiollent (1987, p. 28-29).  

 
A neutralidade é falsa ou inexiste na medida em que qualquer procedimento 
de investigação envolve pressupostos teóricos e práticos variáveis segundo 
os interesses sociopolíticos que estão em jogo no ato de conhecer. A 
objetividade é relativa na medida em que o conhecimento sempre consiste 
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em aproximações sucessivas relacionadas com perspectivas de 
manutenção ou de transformação. A passagem de uma aproximação a 
outra não é do tipo aperfeiçoamento ou pormenorização da informação 
coletada. Sempre exige deslocamento e rupturas de perspectivas. 

.  

Esse posicionamento é corroborado, também, por Lüdke e André (1986, p. 2) 

ao afirmar que “a pesquisa não se realiza numa estratosfera situada acima da esfera 

de atividades comuns e correntes do ser humano”. As autoras explicam que, com a 

evolução dos estudos de educação, assim como de outras ciências sociais, foi 

superada a crença de que deveria haver uma perfeita separação entre o sujeito da 

pesquisa, o pesquisador e seu objeto de estudo, pois os fatos, os dados não se 

revelam gratuita e diretamente aos olhos do pesquisador e nem este os enfrenta 

desarmado de todos os seus princípios e pressuposições.  

Corroboramos as autoras, defendendo a posição de que é o olhar do 

pesquisador para o objeto de estudo, seu processo de identificação e as 

interrogações que o mesmo faz dos dados, baseado em tudo o que ele conhece do 

tema ou fenômeno, superando uma visão imediatista, é que vai ser possível traçar 

coordenadas do caminho investigativo e aproximar-se da formulação de uma 

questão definitiva.  

Portanto, é importante destacar que os procedimentos de pesquisa e o 

conhecimento construído sobre o fenômeno pesquisado não pretendem ser o único 

e, nem tão pouco acabado. Ao contrário, está sujeito a outros olhares, a outros 

modos de interpretação, inclusive por outras vias metodológicas.  

 

1.2 Opções metodológicas: abordagem, fontes e procedimentos da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, embora o primeiro procedimento de pesquisa utilizado tenha 

sido quantitativo, a abordagem escolhida é a qualitativa. A quantificação dos dados 

coletados no estudo de campo exploratório inicial foi importante para a construção 

do itinerário da pesquisa. No entanto, diante do que apresentamos como proposta 

de pesquisa é a abordagem qualitativa que nos possibilita atingir o objetivo proposto.  

Chizzotti (2008, p. 84) defende que:  

Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente importantes e 
preciosos: a constância das manifestações e sua ocasionalidade, a 
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frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. É necessário encontrar o 
significado manifesto e o que permaneceu oculto. Todos os sujeitos são 
igualmente dignos de estudo, todos são iguais, mas permanecem únicos, e 
todos os seus pontos de vista são relevantes.    

 

A opção pela abordagem qualitativa se respalda em Chizzotti (2006, 2008) 

para quem a abordagem qualitativa parte do fundamento de que há relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e 

o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito. Para o autor, o objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído de 

significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações.  

A escolha das fontes de pesquisa se respaldou em nosso modo de 

compreender, como fontes, os recursos que geram ou veiculam informações, 

podendo ser fontes primárias/originais, secundárias ou terciárias; definições não 

importantes e difíceis de serem feitas atualmente, pois dependem do contexto no 

qual são utilizadas, por serem subjetivas e contextuais. No caso desta pesquisa, 

foram tomadas, como fontes, pessoas, documentos de várias naturezas, bancos de 

dados do meio eletrônico, livros, revistas, jornais, portais eletrônicos, internet, campo 

empírico, audiovisuais etc. 

Ao tomar como marco teórico e temporal o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho Estado (PDRAE, 1995) e a década 1990, o fizemos apenas como recorte 

simbólico uma vez que a Análise de Discurso trabalha com a historicidade e com a 

materialidade discursiva. Portanto, “o espaço e o tempo da linguagem são 

simbólicos”, como explica Orlandi (2001a, p. 22), ressaltando que “é nisso que 

esbarram os modelos com sua segmentalidade, sua descrição e seu caráter 

categórico”.  

Em vista do grande número de municípios a serem pesquisados, escolhemos 

realizar a pesquisa pela via eletrônica, por meio de telefone, computador e internet. 

A opção pelo uso da internet, do computador e do telefone como procedimentos de 

pesquisa se deu diante da nossa impossibilidade de visitar todos os municípios e por 

reconhecer as possibilidades que o desenvolvimento dessas tecnologias abre para a 

produção e circulação de informações e conhecimentos, em todas as áreas, 

atualmente. Trata-se de uma rede, cujas informações que estão organizadas de 

diversas formas, em diversos lugares, que potencializam a pesquisa, pois podem ser 

acessadas, a qualquer momento, pelo pesquisador, que tem no mundo 
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contemporâneo um campo aberto e rico para obtenção e divulgação de 

conhecimentos.   

Atualmente existem diversas opções e mecanismos de busca, e quase todos 

os temas estão disponíveis em bancos de teses e dissertações; periódicos; revistas, 

bibliotecas; sem falar nas facilidades oferecidas pelos jornais eletrônicos; sites; 

vídeos; livros digitalizados; livros-arquivos para serem copiados e impressos etc. 

Contudo, autores como Barros e Lehfeld (1990, p. 14-15) alertam para a 

necessidade de o usuário aprender a filtrar os dados encontrados, pois também há 

muita informação na internet qualificada pelos pesquisadores como “lixo”, isto é, que 

não deve ser usada por não ter qualquer valor científico. A informação só tem valor 

quando está integrada a alguma contextualização. 

A escolha do meio eletrônico veio ao encontro da pesquisa documental, que é 

considerada como uma ciência que trata do manuseio de informações. Essas 

ferramentas possibilitaram, neste estudo, a coleta de informações em fontes de 

natureza variadas, no meio eletrônico, como o uso de textos em arquivo, hipertextos, 

vídeos, imagens, dados estatísticos, relatórios, informações jornalísticas, entre 

outros. A investigação documental se deu durante todo o período em que se 

desenvolveu a pesquisa concomitantemente ao estudo empírico, em dias e horários 

diversos.  

Para Laville e Dione (1999), o termo documento designa toda a fonte de 

informações já existente e que não são apenas documentos impressos, mas 

também tudo que se pode extrair dos recursos audiovisuais, em todo vestígio 

deixado pelo homem.  

Chizzotti (2008, p. 109) entende que a pesquisa documental consiste na 

coleta, classificação, seleção, difusão e na utilização de toda espécie de informação, 

compreendendo não só as suas técnicas de estocagem, conservação e de 

classificação, mas também suas técnicas de uso e os métodos que facilitam a sua 

busca e a sua identificação. 

A pesquisa bibliográfica se fez necessária, desde o início da investigação, 

como embasamento teórico para se compreender o fenômeno pesquisado e o 

contexto político, social e econômico em que se situa. 
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À medida que à pesquisa empírica foi possibilitando um mapeamento do 

campo, e a pesquisa documental foi nos respaldando em conhecimentos teóricos 

sobre o fenômeno pesquisado, foi possível decidir, em conjunto com a orientadora, 

tomar como corpus de análise o discurso das empresas que mais se destacaram 

com parcerias nos municípios do Sul de Minas, optando pelo discurso que circula na 

mídia eletrônica, nos sites dessas empresas.  

Nessa perspectiva discursiva, o discurso das empresas educacionais é uma 

prática simbólica e, assim sendo, tem o nosso olhar direcionado para a 

materialidade discursiva, considerando os sujeitos do discurso e a situação. Ou seja, 

esses discursos são pronunciados por sujeitos, para sujeitos e em condições dadas.  

A construção do corpus para a análise se constituiu de recortes de imagens, 

textos, hipertextos, links que foram feitos utilizando ferramentas próprias do meio 

eletrônico, por printscreen, Ctrl+C - Ctrl+V, Paint e arquivos baixados por downloads, 

e demais funcionalidades disponibilizadas pelas empresas em seus sites. No 

entanto, ao serem transportados para o texto impresso, foram perdidos alguns 

recursos possíveis somente no meio eletrônico.  

 

1.3 Do dispositivo de análise: A Análise de Discurso 

 

O dispositivo teórico-metodológico selecionado para análise do corpus 

discursivo se pautou nos pressupostos teóricos e analíticos da Análise de Discurso, 

de linha francesa, tomando como amparo teórico Orlandi (2002, 2001a, 2001b; 

2001c; 2004, 2010, 2011, 2012 ) e em Pêcheux (1969, 1975, 1988, 1999). 

A Teoria da Análise de Discurso, historicamente, foi fundada por M. Pêcheux, 

no final da década de 60 do século XX, na França, conforme relata Orlandi (2012, p. 

37) 
Filiada teoricamente aos movimentos de ideias sobre o sujeito, a ideologia e 
a língua, ela marca sua singularidade por pensar a relação da ideologia com 
a língua, afastando a metafísica, trazendo para a reflexão o materialismo e 
não sucumbindo ao positivismo da ciência da linguagem. Pós-estruturalista, 
se beneficia do não conteudismo – seja do sentido, seja do sujeito como 
origem. Nem formalista, nem funcionalista: materialista. 
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Conforme a autora, citando Pêcheux, a teoria da Análise de Discurso 

distanciou-se do espaço de objetividade prática a que os europeus chamam de 

liberalismo ou pragmatismo, sendo este um dos pontos de ataque dessa teoria. 

Explica a autora que a Análise de Discurso constitui-se como uma disciplina de 

entremeio que trabalha com as relações entre língua, sujeito e história, e nos 

possibilita trabalhar a opacidade do dizer, vendo nessa opacidade a intervenção do 

político e do ideológico. A questão do sentido se constitui no espaço em que a 

Linguística tem a ver com a Filosofia e com as Ciências Sociais.  

Segundo Orlandi (2001c, p. 20), a Análise de Discurso originou-se de um 

contexto intelectual afetado por duas rupturas: 

De um lado com o progresso da Linguística, era possível não mais 
considerar o sentido apenas do conteúdo. Isto permitia à Análise do 
Discurso não visar o que o texto quer dizer (posição tradicional da análise 
de conteúdo em face de um texto), mas como um texto funciona. De outro 
lado, nesses mesmos anos, há um deslocamento no modo como os 
intelectuais encaram a “leitura”. Este fato pode ser pensado a partir de 
trabalhos como os de Althusser [...], de Lacan [...], de Foucault [...], de 
Barthes [...]. Há o que designo como suspensão da noção de interpretação. 
A leitura aparece não mais como simples decodificação, mas como 
construção de um dispositivo teórico. 

 

De acordo com autora, a noção de dispositivo tem um sentido preciso que 

leva em conta a materialidade da linguagem, isto é, sua não transparência e coloca 

a necessidade de construir um artefato para ter acesso a ela, para trabalhar sua 

espessura semântica, sua não transparência.  

Nessa perspectiva, discurso é todo objeto simbólico que produz sentidos, que 

está investido de significância por e para sujeitos. A Análise de Discurso visa fazer 

compreender como os objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os 

próprios gestos de interpretação (que são afetados pela ideologia) considerados por 

Orlandi (2012, p. 44) como “atos no domínio simbólico”, pois eles intervêm no real do 

sentido. Com isso, ela chama a atenção para a noção de materialidade discursiva, 

enquanto nível de existência sócio-histórica, proposta por Pêcheux: [...] “não é a 

língua, nem a literatura, nem as ‘mentalidades’ de uma época, pois a materialidade 

discursiva remete às condições verbais de existência dos objetos (científicos, 

estéticos, ideológicos) em uma conjuntura histórica dada” (ORLANDI, 2012, p. 44).  

 Portanto, a Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha 

seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de significação. Também 
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não procura um sentido verdadeiro através de uma “chave” de interpretação. Não há 

esta chave, há método, há construção de um dispositivo teórico. Não há uma 

verdade oculta atrás do texto. Há gestos de interpretação que o constituem e que o 

analista, com seu dispositivo, deve ser capaz de compreender. “Os objetos já vêm, 

pois, significados dadas as condições verbais de sua existência” (ORLANDI, 2012, 

p. 44), que é a noção de historicidade, interdiscurso, memória discursiva.  

Para a autora essa formulação concebe que a materialidade específica da 

ideologia é o discurso e a materialidade específica do discurso é a língua. Como seu 

próprio nome indica a Análise do Discurso não trata da língua e nem da gramática. 

Ela trata do discurso, no sentido etimológico de curso, de percurso, movimento. 

“Discurso é, assim, palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 

discurso, observa-se o homem falando” (ORLANDI, 2002, p. 15).  

Portanto, o discurso não é tratado como transmissão de informação, mas 

como efeito de sentidos entre interlocutores. É no funcionamento da linguagem que 

põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história que temos 

um complexo processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos.  

Para Orlandi (2001b, p. 105), os sujeitos são seres simbólicos e históricos e aí 

reside o sentido do político, em razão da nossa condição sócio-histórica: “O sujeito 

do discurso é constituído pela interpelação ideológica e representa uma ‘forma-

sujeito’ historicamente determinada”.  

A autora alerta que essa forma-sujeito, pode ser diferente, portanto, nos 

diferentes momentos históricos. O político está no fato de que os sentidos não são 

os mesmos, são divididos para todo mundo, embora pareçam os mesmos. Assim, 

não há sentido sem interpretação e qualquer sujeito diante de um objeto simbólico, 

interpreta. É no sujeito, pelo gesto de interpretação, que se dá a relação/mediação 

linguagem – pensamento - mundo, pelo funcionamento da ideologia.  Pela 

linguagem e na linguagem o homem significa e se significa, sendo a produção de 

sentidos parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos, seja enquanto membros de 

uma determinada forma de sociedade. E isso se dá inexoravelmente por meio da 

interpretação. É o trabalho simbólico do discurso que faz essas mediações e está na 

base da produção da existência humana, porque o discurso é uma das instâncias 

materiais (concretas) dessa relação.  
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A noção de funcionamento significa, de acordo com Orlandi (2002), que a 

Análise de Discurso pretende ser uma teoria crítica que trata da determinação 

histórica dos processos de significação, pois não estaciona nos produtos como tais e 

trabalha com os processos e condições de produção da linguagem. 

Na perspectiva discursiva, se reconhece a impossibilidade de se ter acesso a 

um sentido escondido em algum lugar atrás do texto. A questão do sentido torna-se 

a questão da própria materialidade do texto, de seu funcionamento, de sua 

historicidade, dos mecanismos dos processos de significação.  

A Análise de Discurso é a disciplina que vem ocupar o lugar dessa 

necessidade teórica, trabalhando a opacidade do texto e vendo nesta opacidade a 

presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do funcionamento da 

linguagem: a inscrição da língua na história para que ela se signifique.  

Para a Análise de Discurso o que se coloca em questão, explicitamente, é a 

noção de funcionamento, e não descrição finalista à procura de uma verdade que 

aponta para um único sentido. O que se busca, nesta perspectiva teórica, é um 

modo de trabalhar a multiplicidade de sentidos inscritos na linguagem, uma vez que 

o múltiplo e o diferente se ordenam no discurso, ao produzirem efeitos de sentido.  

Os sujeitos, como seres simbólicos e históricos, têm necessidade de sentidos 

para viverem, o que só é possível pela interpretação. Para que a língua faça sentido, 

é necessário que se inscreva na história; portanto, é o homem na sua história, na 

sua relação com a exterioridade, em situações de produção de linguagens e de 

sentidos (noção de processo sócio-histórico).  

Para isso, é preciso que um complexo processo de memória, chamado saber 

discursivo constitua sentido em nós. Conforme Orlandi (2002, 2012) é aí que reside 

o conceito de discursividade e historicidade para Análise de Discurso. 

 

1.3.1 Conceitos orientadores do processo analítico 

 

Para a análise do discurso das empresas educacionais foram selecionados 

alguns conceitos teóricos da Análise do Discurso, os quais passamos a apresentar:   
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a) Conceito de memória: Conforme Orlandi (2004, p. 67-68), o que garante a 

interpretação é a memória sob dois aspectos: a) a “memória institucionalizada”, ou 

seja, o arquivo o trabalho social da interpretação em que se distingue quem tem 

direito a ela; b) a “memória constitutiva”, ou seja, o interdiscurso, o trabalho histórico 

da constituição da interpretação (o dizível, o repetível, o saber discursivo). Citando 

Pêcheux (1999), a autora explica que a interpretação se faz, entre a memória 

institucional (arquivo) e os efeitos da memória (interdiscurso).  

b) Conceito de interdiscurso na sua relação com o intradiscurso: Orlandi (2002) 

apresenta a noção de interdiscurso que é enfatizada por Pêcheux (1999) como um 

saber que possibilita que nossas palavras façam sentido. Esse saber corresponde a 

algo falado anteriormente, em outro lugar, a algo “já dito”, entretanto ainda continua 

alinhavando os nossos discursos. Os sentidos vão se construindo no embate com 

outros sentidos. Orlandi (2004) explica que, para compreender o funcionamento dos 

discursos, é também fundamental considerar essa relação entre um “já-dito”, que é a 

memória discursiva, entendida como interdiscurso e o intradiscurso. O interdiscurso 

é todo conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que 

dizemos. Enquanto o intradiscurso se encontra no nível da formulação e representa 

o fio do discurso, o funcionamento do discurso em relação a ele mesmo.  

c) O conceito de formações imaginárias: Citando Pêcheux (1969) Orlandi 

(2001b) explica que existem nos mecanismos de toda formação social regras de 

projeção responsáveis por estabelecer as relações entre as situações discursivas e 

as posições dos diferentes participantes que são as representações imaginárias. O 

que funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que 

designam o lugar que A e B se atribuem cada um a “si” e ao “outro”, a imagem que 

eles se fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro (PÊCHEUX, 1969). Todo 

falante a todo ouvinte ocupa um lugar na sociedade. Isso significa que os 

interlocutores, a situação, o contexto histórico-social, as condições de produção 

constituem o sentido de qualquer sequência verbal produzida (posições). Assim, 

quando alguém diz algo, ele diz de algum lugar da sociedade para outro alguém, 

também em algum lugar da sociedade, e isso faz parte da significação. Portanto, o 

sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições ideológicas colocadas 

em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são produzidas. Ao 

significar o sujeito está se significando. Ou seja, sujeito e sentido se constituem ao 
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mesmo tempo. As relações imaginárias podem ser, portanto, consideradas como a 

maneira pela qual a posição dos participantes do discurso intervém nas condições 

de produção desse discurso.  

d) Conceito de formações discursivas: Para Orlandi (2001b, p. 58), a formação 

discursiva é o lugar da constituição do sentido e da identificação do sujeito. Explica 

autora que as palavras mudam de sentido de acordo com as posições daqueles que 

as empregam e são dessas posições, ou seja, em relação às formações ideológicas 

nas quais essas posições se inscrevem que os sentidos se originam. Isto significa 

que as palavras não possuem sentido em si, seus sentidos são formados a partir 

das formações discursivas que as permeiam, podendo, portanto, adquirir 

significados diferentes, mesmo tendo grafia idêntica. Portanto, é a formação 

discursiva que determina o que pode e deve ser e, até mesmo, aquilo que não pode 

e não deve ser dito, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-

histórica; determina o dizer e o não dizer, explica Orlandi (2001b). Dessa forma, um 

mesmo discurso pode ser usado tanto para dizer, como para não dizer/para 

silenciar (silenciamento5), dependendo da formação discursiva em que se inscreve. 

É nesse sentido que o trabalho de interpretação busca aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente. É o funcionamento do que Orlandi (2002, p. 31) 

denomina como memória discursiva, pois “é o saber discursivo que torna possível 

todo dizer e que retorna sob a forma do “pré-construído”, o já dito que está na base 

do dizível, sustentando cada tomada da palavra”. 

e) Da materialidade discursiva: Em Orlandi (2012) a noção de materialidade, na 

perspectiva discursiva, não se reduz ao que está dito ou ao “dado” de qualquer 

natureza. A autora faz relação entre materialismo histórico e materialismo dialético 

para mostrar a partir de sua formação materialista, mas de sua posição de linguista, 

que, nesta perspectiva, a discursiva, a “matéria” é a substância suscetível de 

receber uma forma. A autora pensa a forma discursiva como forma material, no 

campo do materialismo histórico, sendo, pois, a forma linguístico-histórica e coloca o 

sujeito e o sentido como partes desse processo.  
                                            

5 Para Orlandi (2001b) o silenciamento é uma política do sentido. Dizer uma coisa para não dizer 
outra; é a relação dito/não dito no processo discursivo. 
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f) Do conceito de ideologia: O conceito de ideologia proposto pela Análise de 

Discurso vem pela teoria de Louis Althusser, que a partir de uma releitura de Marx  e 

Lacan, traz a formulação dos conceitos de Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) e 

Aparelhos Repressores do Estado, na qual ele afirma que, como estrutura, a 

ideologia pode ter várias formas, propondo pensar a ideologia como um mecanismo 

de interpelação do sujeito, agindo e sendo absorvida pelo inconsciente. De acordo 

com Althusser (2003), a ideologia interpela indivíduos como sujeitos. Ela só existe e 

é possível no sujeito. Segundo Orlandi (2002a), a teoria de Althusser abriu caminho 

para a compreensão do conceito de ideologia na Análise do Discurso. Ideologia para 

Análise de Discurso não é ocultação, mas, ao contrário, está no funcionamento que 

faz parecerem evidentes os sentidos, quando na realidade eles constituem em 

intrincados processos em que entram o sujeito, as condições em que eles se 

produzem, sua inscrição em diferentes formações discursivas e a interpretação. Ela 

é, assim, constitutiva do próprio sujeito. Não se trata do conteúdo, mas do 

mecanismo pelo qual os sentidos são produzidos. Ela se dá pela produção de 

evidência e não pela ocultação de sentidos.  

h) Do conceito de condições de produção do discurso: Na perspectiva 

discursiva, as condições de produção compreendem fundamentalmente os sujeitos e 

a situação. Todo sujeito fala de algum lugar. Esse lugar é a situação entendida no 

contexto imediato, o sentido estrito, e no contexto amplo, o sentido lato, é entendida 

como o contexto sócio-histórico. Conforme Orlandi (2001b, p. 27) “Todo discurso se 

produz em certas condições”. Citando Pêcheux (1969), a autora explica que os 

interlocutores, a situação, o contexto histórico-social, ideológico, ou seja, “as 

condições de produção constituem o sentido da sequência verbal produzida”. Trata-

se da relação entre contexto de enunciação e o contexto histórico. Pelo 

funcionamento da memória, através da interpretação, na instância da enunciação, o 

que se produz é uma forma de repetição. Mas, conforme Orlandi (2001b, p. 107) 

“pode dar lugar a enunciações as mais diversas e dispersas”. Aí está ligada a noção 

de pré-construído.  
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1.3.2 Do processo de análise: o discurso das empresas na mídia 

 

Os recortes discursivos para a análise somente foram possíveis após a 

finalização do processo investigativo de campo e a compilação e organização dos 

dados coletados, pois fazia parte dos critérios da pesquisa concentrar a análise nos 

discursos das três empresas que mais se destacassem com parcerias nos 

municípios do Sul de Minas.  

A escolha do discurso que circula na mídia, como objeto de análise, se deu 

por entendermos ser este veículo de comunicação um das formas de alcançar o 

maior número de interlocutores e pelo incentivo que tem se dado atualmente ao uso 

das tecnologias em educação. Contudo essa escolha nos exigiu um estudo relativo à 

forma de linguagem utilizada na internet.  A linguagem de internet possui 

características e recursos possíveis somente neste meio, que não podem ser 

ignorados no processo de análise. Trata-se de uma forma de organização da 

linguagem em hipertextos e links, o que dificulta a transposição das informações 

para o meio impresso. 

Os recortes discursivos, que compuseram o corpus desta pesquisa, enquanto 

materialidade simbólica, constituíram o discurso das empresas educacionais, nosso 

objeto de análise. Por estarem circulando na mídia/Web, tomamos essa 

característica como uma das marcas que indicam o discurso das empresas com 

tendência a um discurso publicitário, sem, contudo, ter a intenção de propor a sua 

inscrição num determinado tipo de discurso.  

Esta decisão nos impôs entrar em outra área de conhecimento: a da 

publicidade. Assim, para compreender o funcionamento desse discurso buscamos 

amparo em Carrozza (2006; 2010, 2011a; 2011b); Santaella (2012), Levy (1999) e 

Kalbach (2009). 

Segundo Levy (1999), a internet trouxe mudanças não apenas nos modos de 

interação/comunicação entre as pessoas, mas também na forma e estrutura da 

linguagem, fazendo surgir um novo estilo textual: o hipertexto.  

O autor define o hipertexto como um conjunto de nós ligados por conexões. 

Os “nós” podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos , sequências sonoras, 

documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertexto. Os itens de 
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formação não ligados linearmente, como em uma corda como nós, mas cada um 

deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. 

Com base em Kalbach (2009) podemos dizer que se trata de outro modelo de 

texto que permeia as comunicações, em uma interface dinâmica com que flui o 

processo de comunicabilidade, devido à quantidade de estímulos possíveis no site 

como: rótulos,  layout de página, menu de navegação, design do texto, fontes 

tipográficas, tamanho das letras, cores, ícones, links, entre outros. Explica Kalbach 

(2009) que se trata de um novo espaço de interação humana, que parte da ideia de 

que o hipertexto é uma definição anterior às novas mídias, pois faz parte da própria 

lógica humana do pensamento (uma forma de rizoma).  

A comunicação eletrônica, ou via web, é amplamente utilizada por todos os 

segmentos da sociedade, governos, meios de comunicação de massa, empresas e 

pessoas, para divulgação de informações, de conhecimento, comercialização de 

produtos e serviços, aproximação de pessoas, educação, entre outros.  

A mídia, também denominada de hipermídia, tem sido dinamicamente 

explorada pelo mercado, por meio do e-commerce, e já se tornou comum no campo 

educacional, como recurso didático, espaço educativo para todas as áreas do 

conhecimento, fonte e divulgação de pesquisas. Pode ser usada praticamente em 

qualquer lugar e qualquer parte do mundo – características denominadas de 

mobilidade e ubiquidade.  

O uso das tecnologias da informação e da comunicação, de modo geral, tem 

uma importância enorme no plano econômico, social, científico e, cada vez mais, os 

diversos setores socioeconômicos - como o empresarial e o educacional - vêm se 

relacionando fortemente com essas formas emergentes de comunicação midiática. 

Vale destacar a força e a posição central que a mídia passou a ocupar nos últimos 

anos como rede de integração e mobilidade social (por exemplo: o movimento 

occupy6 mostrou ao mundo a força das redes sociais, por meio da mídia).   

Conforme a Sociedade Federativa do Brasil, “mídia” é uma expressão usada 

para designar os principais veículos de um determinado sistema de comunicação 

                                            
6 OCCUPY: “Uma eclosão simultânea e contagiosa de mobilizações e protestos sociais” que tomaram 
as ruas, com reivindicações peculiares em cada região, mas com formas de luta muito assemelhadas 
e consciência de solidariedade mútua, que tomou a dimensão de um movimento global (CARNEIRO, 
In: HARVEY et al., 2012, Apresentação, p. 7). 



42 

 

social, considerando os setores tradicionais - Emissoras de Rádio e TV, Jornais, 

Revistas e a Internet, a grande mídia internacional.  

É também denominada por Levy (1999) como espaço cibernético. O termo 

não tem uma origem historicamente delimitada, mas pode estar ligado à literatura 

acadêmica produzida pela escola da teoria crítica da comunicação e a conceitos 

como indústria cultural e comunicação de massa, surgidos ao longo do século XX.  

Charaudeau (2012, p. 21) afirma: 

Do ponto de vista empírico, pode-se dizer que as mídias de informação 
funcionam segundo uma dupla lógica: uma lógica econômica que faz com 
que todo organismo de informação aja como uma empresa, tendo por 
finalidade fabricar um produto que se define pelo lugar que ocupa no 
mercado de troca dos bens de consumo [...]; e uma lógica simbólica que faz 
com que todo organismo de informação tenha por vocação participar da 
construção da opinião pública. 

 

Vale destacar que, no processo de análise do discurso das empresas 

educacionais, foi considerado como fator relevante este meio de circulação do 

discurso, no que se refere à interlocução entre os sujeitos nas diferentes posições. 

Ou seja, consideramos os sujeitos que falam, a partir de algum lugar, para sujeitos, 

também em algum lugar/posição, em determinadas condições, incluindo o referente 

(aquilo do qual se fala).  

 

1.4 Temores e desafios no processo da escolha 

 
Neste estudo, embora nossa abordagem seja qualitativa, o aspecto 

quantitativo foi para nós de grande relevância e, até mesmo determinante quanto 

aos rumos delineados para a pesquisa, pois não identificamos, até o presente 

momento, nenhum estudo empírico, sistematizado, no Sul de Minas de Gerais, que 

investigou acordos de parceria entre empresas educacionais e redes de ensino dos 

municípios dessa região. Foram os resultados empíricos do estudo de campo 

realizado, ou seja, o instrumento quantitativo, que deram o tom e a direção da 

abordagem qualitativa desta pesquisa, inclusive respaldou a nossa escolha do 

dispositivo analítico da Análise de Discurso.  
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Recorrendo a Laville e Dione (1999, p. 166), temos que os dados estatísticos 

desempenham importante papel em muitas pesquisas. Eles citam, como exemplo, 

os organismos nacionais e internacionais que segundo os autores “são pródigos 

neles, a tal ponto que a maioria dos aspectos socioeconômicos de nossas vidas é 

objeto de tais dados”. Como exemplos os autores destacam os recenseamentos que 

comportam informações estatísticas e ressaltam que poucas coisas escapam aos 

bancos de dados numéricos.   

Conforme Chizzotti (2008, p. 221)  

A pesquisa qualitativa recobre, atualmente um campo transdisciplinar, 
envolvendo as ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 
multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, da 
hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e adotando 
multimétodps de investigação para um estudo de um fenômeno situado no 
local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o sentido desse 
fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles. 

 

De acordo com Chizzotti (2008), atualmente a pesquisa qualitativa abriga 

diversas literaturas sobre o grande número de métodos e abordagens classificados 

como pesquisa qualitativa, tais como o estudo de caso, a investigação participativa, 

a observação participante, etnografia e os diversos métodos de análise 

interpretativa. Para Chizzotti (2008, p. 223) o termo “qualitativa” abriga uma 

“modulação semântica” e atrai uma combinação de tendências que se aglutinaram, 

genericamente sobre este termo. 

A escolha de métodos de pesquisa não depende apenas de questões 

meramente técnicas, porque toda atividade de pesquisa é uma interferência do 

pesquisador em uma dada realidade, pois existe uma dinâmica na qual sujeitos, 

fenômeno pesquisado e pesquisador coexistem numa relação de subjetividade. 

Assim, a escolha de um método encontra-se relacionada com a representação que 

temos da realidade social, da concepção de mundo e de sujeitos. Isto tanto no que 

se refere ao pesquisador como aos sujeitos que participam da pesquisa. Ou seja, 

pesquisador, fenômeno investigado e situação se situam nesse espaço de 

interpretação, afetado pelo simbólico e pelo político, dentro da história e na dinâmica 

da sociedade.  
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Isto posto, optamos por relatar circunstâncias específicas ligadas à própria 

pesquisadora e também ao objeto investigado que nos causaram certa angústia, 

temor ou precaução no percurso da pesquisa, o que passamos a expor: 

a) O receio quanto à subjetividade devido à nossa experiência com sistemas 

de ensino apostilados, inclusive na sua comercialização. Havia o temor de que essa 

experiência pudesse interferir no processo de investigação. 

b) Somos da área da Pedagogia e percebemos, desde o início, que a questão 

proposta extrapolava este campo, pois ao mergulharmos no estudo do tema, 

diversas outras questões vieram à tona e, de alguma forma, interferiam na questão 

principal, nos impondo recorrer a outros campos em busca de amparo teórico, como: 

o do Direito, o da Economia, o da Administração e o da Política. Em vista disso, 

tomamos ciência do desafio que significava a questão proposta e o aceitamos pelas 

possibilidades que o estudo representa no campo das políticas públicas em 

educação e no do currículo. 

c) A quantidade de municípios e a distância geográfica entre eles, o que nos 

levou a optar pela realização das entrevistas por telefone.  No meio do caminho, 

entretanto, tinha uma pedra: a voz. Devido a uma intercorrência cirúrgica, no ano de 

2010, logo no início do curso, fiquei com sérias sequelas nas pregas vocais e na 

laringe cujo tratamento era prolongado. Devido a isso, não sabíamos se haveria 

condições de realizar as entrevistas por telefone, o que quase nos levou ao 

abandono da pesquisa, diante da ciência de que os retornos via e-mail são ainda 

bastante precários, principalmente na área da educação.  

Esses temores fizeram parte do processo de pesquisa e muitas vezes foram 

transformados em conflitos e indecisões em momentos de escolha de caminhos, do 

que privilegiar e do que descartar.  

Enfim, a abordagem qualitativa e o dispositivo teórico-metodológico da 

Análise de Discurso, eleitos para este trabalho, nos possibilitaram caminhar entre o 

mundo objetivo e a subjetividade dos sujeitos, sendo a análise qualitativa norteada 

pelo “vínculo recíproco”, conforme arguido por Chizzotti (2006, p. 93)  
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1.5 Caminhos e momentos da pesquisa 

 

O caminho desta pesquisa foi sendo feito no próprio caminhar, lembrando 

Freire (2003) em sua obra em conjunto com Horton Myles: O caminho se faz 

caminhando: conversas sobre educação e mudança social. 

Em um primeiro momento, procuramos delimitar os municípios que compõem 

a região comumente tratada de “Sul de Minas”. Como não conseguimos identificar 

esses municípios, uma vez que as informações eram desencontradas, dependendo 

da fonte consultada, escolhemos como campo empírico de investigação do 

fenômeno o Polo Regional Sul da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 

(SEE/MG). 

O trabalho de pesquisa iniciou-se bem antes do processo das entrevistas. 

Primeiramente, fizemos uma profunda pesquisa sobre os municípios da região do 

Sul de Minas que compunham o Polo Regional Sul da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado de Minas Gerais. Listamos todos os municípios; em seguida, 

por meio da internet, pesquisamos em bancos de dados disponíveis no portal do 

IBGE o número de habitantes e os telefones de contato de todos os municípios.  

Com os dados, compusemos uma planilha (Apêndice 1) e nela foram 

acrescentados os demais dados obtidos por telefone. A planilha final ficou assim 

constituída: material didático adotado, período de uso, nível de ensino atendido, 

número de estudantes da rede municipal.   

Com os dados colhidos na pesquisa documental organizamos uma planilha 

(Apêndice 2) com as notas do Ideb dos municípios que foram sendo identificados 

com uso de material didático de empresa privada.  

Atualmente, quase todos os municípios possuem sites oficiais, embora muitos 

com dados ultrapassados, inclusive número de telefones. Nesses ambientes virtuais 

dos municípios foi possível coletar dados e informações, antes da realização das 

entrevistas, que contribuíram no processo de investigação. Com os dados coletados 

sistematizados na planilha, partimos para a pesquisa de campo por meio de 

telefone.  
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Havíamos planejado para as entrevistas o seguinte roteiro semiestruturado: 

abordagem inicial, explicação rápida sobre a pesquisa que estava sendo realizada, 

e, em seguida, perguntas sobre o material didático adotado pela rede de ensino no 

município. Não obstante, a abordagem inicial se tornou determinante para o sucesso 

da entrevista, pois já na abordagem as pessoas do outro da linha se recusavam a 

dar informações e até mesmo passar a ligação para a pessoa competente. A 

impressão que tivemos é a de que o (a) recepcionista já estava orientado (a) para 

descartar esses “incômodos”, por algum motivo. Diante desse retorno, fomos 

obrigados a variar a abordagem, adequando-a à interlocução.  

De modo geral, as entrevistas se deram sob o seguinte roteiro: abordagem 

inicial com cumprimentos e explicação rápida sobre a pesquisa, sempre nos 

esforçando para criar uma interlocução, pois é do nosso conhecimento que uma das 

principais desvantagens da entrevista por telefone é a dificuldade em conseguir uma 

interlocução com o entrevistado. Procuramos transformar a entrevista num diálogo e, 

ao final, apresentávamos os agradecimentos e a importância das informações 

prestadas (Apêndice 3).   

Quando o entrevistado dizia que a rede de ensino adotava material 

pedagógico de alguma empresa privada, as perguntas seguintes se referiam ao 

nome do material ou do sistema de ensino; período de início da parceria; em que 

nível de ensino era utilizado; o número de alunos atendidos e o que era feito com os 

livros recebidos por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Quando 

respondiam que usavam o livro didático, as perguntas eram direcionadas para saber 

o número de alunos atendidos pelo município e o(s) segmento(s). 

O tempo de duração de cada entrevista variou muito – uma média de 10 a 15 

minutos -, pois dependia da disposição do entrevistado e das informações que ele 

nos fornecia. Esta etapa da pesquisa exigiu um tempo maior para a execução devido 

ao fato de que muitos contatos não foram bem sucedidos, ora porque o telefone não 

atendia, ora porque não havia uma pessoa da equipe pedagógica para repassar as 

informações, ora porque o telefone estava ocupado ou errado.   

Até o mês de junho de 2012, dos 163 municípios selecionados, como campo 

de investigação, tivemos 132 contatos bem sucedidos, o que equivale a 81% dos 

municípios. Os 19%, sem dados, foram por dois motivos: falta de atendimento do 
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telefone ou falta de pessoas para nos dar informação, mas com todos os municípios 

houve mais de uma tentativa de contato. 

Enfim, cabe destacar que os caminhos desta pesquisa, isto é “o nosso 

caminho”, não é o único, mas é o que fez sentido para nós, diante do nosso objetivo, 

das nossas possibilidades e inquietações.  Nele nos reconhecemos e em todos os 

seus contornos está a marca do nosso compromisso e seriedade com o processo da 

pesquisa.  
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CAPÍTULO II  
 

 O ESTADO DE MINAS GERAIS E O SUL DE MINAS: UM CENÁRIO E MUITAS 
QUESTÕES 

 
“Oh! Minas Gerais 
Oh! Minas Gerais 
Quem te conhece 

Não esquece jamais 
Oh! Minas Gerais” 

(letra adaptada por J.Duduca de Moraes) 

 

 

Neste capítulo, apresentamos as primeiras sistematizações dos dados 

coletados no trabalho de investigação empírica e documental realizado com o 

objetivo de caracterizar o campo de pesquisa onde se contextualiza o fenômeno 

pesquisado.  

Escolhemos utilizar como epígrafe deste capítulo um recorte (o refrão) da 

letra da canção que mais representa o Estado de Minas, que embora não seja 

considerado seu hino oficial, é o que se consagrou na voz do povo mineiro – o 

chamado "Oh, Minas Gerais" (www.suapesquisa.com – acesso em 10/11/2011).  

A sua melodia é uma adaptação da valsa italiana “Viene Sul Maré” com letra 

adaptada por José Duduca de Moraes. A obra italiana chegou ao Brasil por meio das 

companhias líricas que se apresentavam no país no fim do século XIX e início do 

século XX e teve sua primeira versão brasileira escrita por Eduardo das Neves, em 

homenagem ao couraçado7 brasileiro batizado com o nome do Estado. 

 

2.1 Do Estado de Minas Gerais  

 

Este texto de caracterização do Estado de Minas Gerais e do Sul de Minas se 

baseou em informações colhidas nos bancos de dados do IBGE e em sites e portais 
                                            

7  Um couraçado é um navio de guerra pesadamente blindado e armado com as peças de artilharia 
de longo alcance e de maior calibre existentes. Eram considerados herdeiros dos navios de linha à 
vela do século XVIII. (www.areamilitar.net). 
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de cidades mineiras (muitos dos textos sem autoria) e em artigos disponibilizados na 

web. 

O Estado de Minas Gerais (figura 1) é uma das vinte e sete (27) unidades 

federativas do Brasil, localizado entre os paralelos de 14º13’58” e 22º54’00” de 

latitude sul e os meridianos de 39º51’32” e 51º02’35” a oeste de Greenwich. É um 

estado de grande importância econômica e destaque na região central do Estado, 

situado na região Sudeste, considerada como a mais produtiva do Brasil.  

O Estado está também na rota de acesso aos outros estados do sudeste, 

centro-oeste, norte e nordeste. 

 

 
Figura 2.1: Minas Gerais na  região Sudeste do Brasil 

Fonte: MEC 

 

Conforme censo de 2010 (IBGE), a população total do Estado é 

de 19.597.330 habitantes, o que faz de Minas Gerais o segundo estado mais 

populoso do Brasil, aproximadamente 10,2% do contingente populacional brasileiro, 

atrás somente de São Paulo. Além disso, Minas é a unidade da federação brasileira 

com o maior número de municípios: 853, representando 51,2% dos existentes na 

Região Sudeste, e 15,5% dos existentes no Brasil.  

Pela extensa área territorial e por sua diversidade geográfica, Minas Gerais 

teve seus processos de ocupação e povoamento diferenciados, o que resultou na 

distinção cultural das várias regiões mineiras. Sua geografia, a vegetação e relevo 

variam muito de uma região para outra: montanhas, serras, picos, cavernas e 
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depressões alternam-se com campos, vales, planaltos, rios, cachoeiras, lagos, 

florestas e variada cobertura vegetal.  

A diversidade cultural de Minas Gerais é uma das riquezas e um dos 

patrimônios mais importantes do Brasil, o que exerce uma forte atração turística. O 

Estado se destaca pela diversidade de destinos turísticos, variedade de relações 

comerciais, profusão de costumes, manifestações culturais, atividades artísticas e 

pela gastronomia.  

As manifestações folclóricas em Minas têm suas origens nas tradições, nos 

usos e costumes dos colonizadores portugueses, com forte influência das culturas 

indígena e africana. As crendices e superstições dos mineiros são cultivadas de 

geração em geração. Essas influências estão presentes no artesanato, na culinária, 

nas danças típicas, nas músicas, na literatura, e no folclore e demais manifestações 

populares. A culinária mineira se destaca pelos seus pratos típicos (feijão tropeiro, o 

angu de milho verde ou de fubá com frango, a paçoca de carne seca, farofas), sendo 

uma mistura de influências das comidas dos indígenas, dos escravos africanos, dos 

portugueses e dos tropeiros. A mesa mineira, “onde sempre cabe mais um”, é a 

maior marca da hospitalidade do povo do Estado. 

O Estado de Minas Gerais detém boa parte do patrimônio histórico nacional e 

suas cidades centenárias contêm importantes registros materiais que narram 

episódios importantes da história do Brasil e são palco de manifestações artísticas, 

exportadas nacional e internacionalmente. Reúne enorme acervo arquitetônico e 

artístico do período colonial preservado nas cidades de Ouro Preto, Diamantina e 

Congonhas do Campo, verificado pelas obras em estilo Barroco. 

Seu processo de colonização teve origem no século XVI quando os 

bandeirantes se aventuraram com as expedições na função de reconhecimento do 

sertão brasileiro e captura de índios, para a mão de obra nas lavouras. No fim do 

século XVII, por volta do ano 1695, ocorreram as primeiras descobertas 

significativas de ouro nas terras mineiras. Como consequência da exploração 

aurífera, muitas das cidades, hoje consideradas históricas, foram construídas 

durante o ciclo de ouro no Brasil, em fins do século XVII até o século XVIII. É o caso 

de Ouro Preto (antiga Vila Rica), Mariana, São João Del Rei, Congonhas do Campo, 

Tiradentes, Sabará e Diamantina. A descoberta e a exploração do ouro nas minas 

permitiram não apenas que cidades mineiras se desenvolvessem, como permitiu 

que o interior brasileiro, até então desconhecido, aos poucos fosse sendo ocupado. 
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Eventos importantes para a História do Brasil tiveram como palco cidades 

mineiras, como o caso da Inconfidência Mineira e a Revolução de 30. 

Personalidades e fatos importantes, tanto na História do Brasil, como na Literatura 

Brasileira e nos movimentos artísticos, ou foram criados em Minas Gerais ou criados 

por mineiros. É o caso do Barroco, um movimento artístico cujo importante registro 

arquitetônico e artístico do período colonial brasileiro, tombado pelo Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional do Brasil encontra-se preservado em cidades como 

Ouro Preto, Diamantina e Congonhas. Essas cidades conservam obras-primas nas 

quais se destacam os trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho 

(barroco), e Mestre Athaíde (rococó). 

Demais dados gerais do Estado são apresentados no quadro 2.1. 
 
Quadro 2.1: Dados gerais de Minas Gerais 

DADOS GERAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – MG 
 

Estado: Minas Gerais 
 

Capital: Belo Horizonte; 
 

Área (em km²): 588.528,29; 
 

Clima: Tropical 
 

Densidade Demográfica (habitantes por 
km²): 33,29; 
 

Principais atividades econômicas: agricultura, 
pecuária, indústria, serviços, geração de 
energia e mineração. 

Renda Per Capita*: R$8.771 (2004); 
 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 
0,773 (PNUD - 2000) 

Gentílico: mineiro; 
 

Secretária de Educação do Estado: Ana Lúcia 
Gazzola 

Governador: Antonio Anastásia 
 

Taxa de analfabetismo: 11% (2003); 9% (2010) 

 
Fonte: Elaborado pela autora. Dados disponíveis em http://www.educacao.mg.gov.br  (CENSO 
ESCOLAR, IBGE, 2010). 

 

2.2. Do Sul de Minas 

 

Nosso recorte espacial de estudo - região tratada nesta pesquisa como Sul de 

Minas - é constituído pelos 163 municípios que compõem o Polo Regional Sul da 

Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Dessa forma, alguns municípios 

embora mais distantes da região fronteiriça do Estado de São Paulo fazem também 

parte do campo de pesquisa por estarem inseridos no referido Polo Regional.  
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A expressão “Sul de Minas” é tradicionalmente usada para denominar a 

região localizada na divisa de Minas e São Paulo (figura 2.2), sendo atualmente uma 

das regiões que mais cresce no Estado, um espaço chamativo em razão de sua 

localização geográfica nas proximidades do estado de São Paulo e em função da 

conjuntura nacional e da política econômica, que tem possibilitado a implementação 

de políticas de atração de indústrias executadas pelas prefeituras municipais, 

concedendo isenção de impostos e locais adequados para a sua instalação. Essas 

políticas transformaram a região do Sul de Minas num dos maiores polos de 

desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais.  

A figura 2.2 representa no mapa geográfico do Estado de Minas Gerais, 

sendo em vermelho, a região comumente denominada Sul de Minas, contudo não 

conseguimos identificar os municípios que compõem esta região.. 

 

 
Figura 2.2:  Região denominada Sul de Minas. 

Fonte: http://www.imagens.google.com.br . 

 

Conforme Andrade e Cardoso (2000, p. 215), o Sul de Minas Gerais era a 

região fronteiriça com São Paulo e Rio de Janeiro e estendia-se até o Termo da Vila 

de São João Del-Rei. Afirmam os autores que essa região era o caminho das tropas 

que abasteciam a Corte a partir de 1808 e dos diversos viajantes estrangeiros que 

por aqui vieram no século XIX. Eles ressaltam que há uma carência de estudos 

monográficos regionalizados que analisem aspectos da história social, econômica e 

cultural mineira, comparando-os aos vários cenários, mineiro e brasileiro.  
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Conforme informações colhidas no site www.deciomedeiros.com.br, a região 

do Sul de Minas começou a ser povoada a partir de 1740, a oeste do rio Sapucaí, 

que até então era totalmente selvagem. O texto relata que José Pires Monteiro, 

natural de Jacareí, descobre ouro na margem esquerda do rio Sapucay, dando início 

ao povoamento do território a oeste deste rio. Em 2 de março de 1746, o português 

Francisco Martins Lustoza, vindo da freguesia da Campanha do Rio Verde foi 

nomeado Guarda Mor Regente do novo descoberto e da região do Sapucaí.  

Sobre o desenvolvimento da economia no Sul de Minas, Andrade e Cardoso 

(2000) afirmam que esta região se destacou como produtora cafeeira no último 

quartel do século XIX e, ao longo do XX, sempre sofreu e ainda sofre forte influência 

do estado vizinho, São Paulo, mais abastado e desenvolvido. Essa região também 

foi responsável por uma tradicional produção agropastoril voltada para o mercado 

interno, ainda no final do século XVIII e primeira metade do XIX, condição que 

contribuiu para o Sul de Minas tornar-se umas das regiões mais dinâmicas da 

província/estado nesse período. Sua condição demográfica significativa também 

possibilitou grande influência política entre 1870 e 1920, conforme afirmam os 

referidos autores.  

[...] a economia sul mineira não se restringia às atividades agropecuárias 
voltadas para o abastecimento de certos mercados, especialmente o da 
Corte. O tabaco constituiu uma atividade bastante significativa, destacando-
se como centro principal de produção a região de Baependi. Afirmam os 
autores que Saint-Hillaire ao passar pela localidade em 1822 relata a 
importância do cultivo e comércio do tabaco nas imediações de Carrancas, 
Airuoca, Baependi e Pouso Alto.  Nas primeiras décadas do século XIX, 
verifica-se um crescimento demográfico surpreendente na comarca do Rio 
das Mortes, tendo as vilas de São João Del-Rei, Barbacena e Campanha 
como principais centros urbanos. Além de variado comércio, a região se 
destacava notadamente pela agropecuária dirigida para o mercado interno. 
Em 1821, a comarca detinha 41,6% do total de habitantes da Capitania, 
totalizando 231.617 pessoas (ANDRADE E CARDOSO, 2000, p. 
218) 
 

Referente à composição étnica da população escrava do sul de Minas 

Andrade e Cardoso (2000) ressaltam a importância da população escrava na região, 

descrevem suas características, embora esse aspecto careça de estudos. Conforme 

Robert Slenes, citado por Andrade e Cardoso (2000), a população escrava 

constituía-se de 50% de africanos de origem banto, sendo a maioria desses 

escravos procedente da África Central, falantes de banto, macrogrupo formado por, 

aproximadamente, trezentas línguas bastante próximas entre si. de acordo com os 
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autores pesquisas sobre família escrava e festas populares mostram a permanência 

de traços dessa cultura no Brasil oitocentista e em Minas Gerais. 

Conforme Pascoal (2007, p. 260), graças ao esforço de pesquisa e superação 

de perspectivas teóricas antigas, que foram feitas ao longo dos últimos 30 anos, 

“hoje já há consenso sobre a importância da economia mercantil de subsistência e 

do trabalho escravo em todo o Estado de Minas, sobretudo na sua parte meridional”.  

 

2.3 Da educação em Minas Gerais: Da colonização ao choque de gestão 

 

Entendendo, neste trabalho de pesquisa, a importância da história como 

materialidade simbólica na constituição da identidade de um lugar e das pessoas, 

uma vez que o nosso dispositivo teórico-metodológico é a Análise de Discurso. 

Assim, optamos por destacar alguns eventos que constituíram e influenciaram a 

memória da educação do povo mineiro; constituíram a historicidade e a 

discursividade da educação mineira. O histórico aqui apresentado teve como fonte 

teórica o jornal “Estado de Minas – Especial Educação, 2008” e Carrato (1968). 

Minas teve um processo de escolarização tardia, devido à forma como se deu 

o início da colonização dessa região, que só foi iniciada com o surto aurífero no fim 

do século XVII e no início do século XVIII. Além do atraso na colonização, “a 

proibição” de estabelecerem ordens religiosas na região também impediu Minas de 

se beneficiar da ação pedagógica dos jesuítas, “principais educadores do Brasil 

colônia e únicos mantenedores de educandários para leigos nas demais capitanias”. 

(ESTADO DE MINAS - ESPECIAL EDUCAÇÃO, 2008, p. 6).  

Relata Carrato (1968, p. 96) que já em 1721, por uma Carta Régia, assinada 

pelo El-rei D. João V e enviada ao Governador D. Lourenço de Almeida, antes 

mesmo de ser empossado, houve a intenção de abrir escola na capitania de Minas 

Gerais recém-separada da Capitania de São Paulo, conforme descreve o autor: 

É preciso louve El-rei D. João V, porque antes que o fastígio do ouro 
chegasse aos mineiros e os levasse à natural exigência da educação dos 
seus filhos, quis abrir escolas em Minas Gerais, já desde 1721, pela sua 
carta Régia de 22 de março daquele ano. 

. 

A carta rezava, entre outras coisas: 
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[...] sou informado que nessas terras há muitos rapazes, os quês se crião 
sem doutrina alguã, que como são ilegítimos se discuidão os Paes delles, 
nem as mays são capazes de lhe(s) darem doutrina: vos encommendo 
trateis com os oficiaes das Minas desse Povo, sejão obrigados em cada Va. 
A ter hum Mestre que ensine a ler, escrever, contar, que ensine Latim, e os 
Paes mandem seus filhos a estas escolas (CARRATO, 1968, p. 97). 

 

A ordem não foi cumprida por D. Lourenço de Almeida, conforme explica 

Carrato, pois não foi encontrado em sua pesquisa nenhum indício de seu 

cumprimento, mas sim apenas escritos em que demonstravam a má vontade de D. 

Lourenço em cumprir a ordem de El-rei e a descrença nos filhos de negras, escravas 

e índias, como demonstra o recorte da carta escrita por ele ao El-rei D. João V: 

Logo que esta frotta partir chamarei os procuradores e falarei com eles que 
paguem Mestres para ensinar os muitos rapazes que há; porém receyo mto. 
que estes tomem pouca doutrina por serem todos fos. de negras que não é 
possível, que lhes aproveite as luzes, conforme a experiência, que he em 
todo este Brasil mas sempre se há de obedecer a V. Mge. como he justo e 
somos obrigados (CARRATO, 1968, p. 97) 

 

“E assim foi que a administração colonial perdeu, em Minas, a sua grande 

oportunidade de abrir, já em 1721, as primeiras escolas para o povo”, lamenta 

Carrato (1968, p.98).  

Somente com o apogeu da mineração e a necessidade de a coroa portuguesa 

vigiar os negócios, o enraizamento da população veio quase por obrigação. A partir 

de então, os novos ricos começaram a se mostrar sensíveis à instrução dos 

primogênitos e as famílias mais prósperas perceberam a importância de se 

igualarem às camadas dirigentes de outras regiões, assegurando algum controle 

sobre a administração da capitania. 

O fato de não haver escolas oficiais, não impediu Minas de, desde o ciclo do 

ouro, se mobilizar arduamente pela educação, com suas casas maternais, suas 

escolas eclesiásticas ou os próprios lares mineiros, onde havia mães que eram 

igualmente mestras.  Havia escolas mantidas pelos padres-cura, capelães das casas 

das famílias ricas ou das grandes fazendas. Carrato (1968) frisa que primeiras 

escolas de Capitania de Minas foram mesmo os próprios lares mineiros (escolas 

maternais ou de capelães) e dessas escolas teriam saído todos aqueles jovens 

mineiros que partiam para completar seus estudos fora da Capitania ou do Brasil, 

normalmente a Universidade de Coimbra.  
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Segundo Carrato (1968, p. 101), a forma como Minas foi colonizada repentina 

e transitória, tal qual o ciclo do ouro, não propiciava condições para a fixação dos 

forasteiros – homens sem raízes -, preocupados somente com o enriquecimento 

rápido, que também pesou no desinteresse pela educação. Contudo, ele chama a 

atenção para a constante e curiosa mentalidade dos pais ou responsáveis da elite 

da época quanto ao futuro dos filhos ou afilhados, desejando oferecer a eles um 

bom futuro, mais seguro “que não seja vinculada às condições da vida e do 

ambiente das Minas”. As condições precárias de vida se referem ao ambiente 

salubre das minas.  

Essa preocupação frequente resultou no século XVIII, com o Papa Bento XIV, 

a partir de 1740, na instalação do bispado de Mariana e, depois de doações dos 

ricos agricultores e mineradores, na criação da primeira casa de ensino mineira. 

Conforme explica Carrato (1968), com as reclamações dos moradores das Minas, 

em prol da criação de escolas para seus filhos e os pedidos de D. Manual da Cruz, 

primeiro Bispo de Mariana, ao Papa que pusesse particular empenho em dotar sua 

Diocese de um seminário, como o exigia o Sagrado Concílio de Trento, Minas vai ter 

o primeiro Seminário – o Seminário de Mariana - para nele se ensinar Gramática, 

Filosofia e Teologia Moral.  

Não resta dúvida de que a intenção do fundador do Seminário de Mariana era 

atender antes de tudo ao recrutamento de seu clero, até então inexistente. E, 

também, para atender às solicitações das famílias das Minas ele não perde de vista 

aquela tradicional opção cisterciense da escola “exterior”, do “estudo público”, 

oferecido aos jovens estudantes leigos interessados, como já a mantiveram, desde o 

século XII, na península ibérica, os monges de Cister, como foi o caso daquele 

memorável abade D. Frei Estevão Martins, que abriu em 1269, no Mosteiro de 

Alcobaça, a primeira aula pública que teve o Reino Unido de Portugal. Dessa forma, 

foi instalado também o “estudo público” do Seminário de Nossa Senhora da Boa 

Morte, o primeiro a instalar-se em Minas Gerais, facultando aos seus alunos a 

preparação para os cursos de Coimbra, que essa era a intenção da grande maioria 

de seus pais. 

Com isso, vai se abrir uma nova era na vida religiosa de Minas Gerais e 

depois de 1760, ao lado de outras instituições religiosas mineiras se darão à causa 

do ensino das elites da Capitania, notadamente o Recolhimento de Nossa Senhora 
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da Conceição de Macaúbas, a Casa de Oração do Vale das Lágrimas e o Colégio 

dos Padres Osórios.  

Um dos primeiros educandários do Brasil colônia, o Seminário de Nossa 

Senhora da Boa Morte tem importância ímpar na vida cultural do estado. Sua ação 

educativa reunia o ministério pastoral, as cadeiras escolares régias e particulares. 

Por meio dele, o poder público pôs em prática a Reforma Pombalina, pela qual o 

Estado tirou o ensino das mãos dos jesuítas e assumiu a responsabilidade pela 

educação.  

Com essas mudanças, floresceram várias outras escolas: o Colégio do 

Sumidouro, também em Mariana, conhecido como colégio dos padres Osórios; o 

Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas e o Educandário São 

João da Chapada, em Minas Novas, os dois últimos para moças. No fim do século 

XVIII foi inaugurada a Ermida de Nossa Senhora Mãe dos Homens, na Serra do 

Caraça. No mesmo ano da morte de irmão Lourenço, o último dos franciscanos a 

ocupar o eremitério, embarcaram para o Brasil os padres lazaristas, a quem dom 

João VI cedera terras nas montanhas de Nossa Senhora da Piedade. 

Em 1907, segundo Fernando Azevedo, mais de cinco mil alunos já havia 

passado pelo Instituto de Educação Secundária, um dos mais importantes do 

Império e o mais afamado centro de estudos humanísticos de Minas Gerais. Com o 

Caraça encerra-se o período das escolas coloniais mineiras que marcaram a vida 

cultural do estado e do Brasil na época (ESTADO DE MINAS - ESPECIAL 

EDUCAÇÃO, 2008).  

Em 1930 e 1950, o ensino passa por profundas mudanças, sob os ventos da 

Escola Nova, tornando-se menos rígido com introdução de novas técnicas didáticas, 

mobiliário e disciplinas, como Moral e Cívica, passando a ser obrigatório o canto do 

hino Nacional todos os dias e a comemoração das datas cívicas com recitais e 

poesia (Relato oral de Imeni Guimarães para o Projeto História Oral da Secretaria de 

Educação - Especial Educação, p. 8).   

Nos anos de 1930 (Era Vargas), o Sistema educacional interrompe o avanço 

e entra em crise com fechamento de várias escolas. Em nota publicada em maio de 

1938, é noticiado decreto baixado pelo então prefeito de Virginópolis “exonerando 
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todos os professores e extinguindo as respectivas escolas” (ESTADO DE MINAS - 

ESPECIAL EDUCAÇÃO, 2008, p. 6).  

Um ano depois, surge o movimento em defesa da construção da Fazenda do 

Rosário, idealizada por Helena Antipoff, com a doação de 80 contos, 260 mil e 700 

reis para a compra da Granja em Ibirité e criação da escola de Aperfeiçoamento. 

Em 1937 e, a partir daí, os professores tinham seus salários reduzidos, há 

apenas cinco cursos de aperfeiçoamento docente, decaem as condições materiais e 

o insucesso escolar já se evidencia. No início da década de 1930, a Secretaria de 

Estado da Educação reconhece que o índice médio de conclusão de curso nas 

escolas primária na zona urbana de Minas é de 6,4% do total do alunado, apesar do 

ufanismo daquela época (ESTADO DE MINAS - ESPECIAL EDUCAÇÃO, 2008, p. 

8).  

Juscelino Kubitscheck herda situação amarga à frente da Prefeitura de Belo 

Horizonte em 1940 e no governo estadual, de 1950 a 1955. Em 1953 Juscelino 

Kubitscheck prometeu ao povo mineiro sacudir Minas Gerais no setor do ensino, 

mas uma ampla reabilitação do ensino primário só viria em 1956, quando ele já 

presidente da República, firmou um acordo com os Estados Unidos – Programa de 

Assistência Brasileiro – Americana ao Ensino Elementar (Pabae). Mas, dois anos 

mais tarde, antes mesmo que o acordo saísse do papel o Jornal Estado de Minas 

publicava que estava sem escolas em Minas 417.808 crianças, notícia dada pelo 

então Secretário de Educação Abgair Renault; notícia que alarmou educadores e 

toda a sociedade (ESTADO DE MINAS - ESPECIAL EDUCAÇÃO, 2008, p. 10).  

Em todo país, a análise do ensino primário indicava o consenso em torno da 

necessidade de diminuir índices de evasão e repetência, ampliar a duração desse 

nível de educação básica, qualificar professores e melhorar o material didático. Para 

tanto, em meados da década de 1950, o Governador Juscelino Kubitscheck elege a 

capital mineira para montar o centro piloto do programa. Seus objetivos eram formar 

quadros de instrutores de magistério para as mais importantes escolas do país e 

formular material didático de apoio. A comissão organizadora do projeto decidiu 

enviar aos Estados Unidos, por um ano, cinco grupos de normalistas e de 

professores do ensino elementar, recrutados em regiões representativas. Ao 

regressarem, elas se tornaram diretores de várias escolas normais, mas a duração 
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do convênio entre Ministério da Educação e a Usaid, instituição universitária norte-

americana, durou mais tempo. 

A despeito das críticas, como a de tentar impor um padrão norte-americano à 

educação brasileira, e também a do temor de uma orientação tecnicista dar 

continuidade às ações no campo do pensamento, entre 1958 e 1964, mais de 113 

mil cópias de 30 publicações de autoria dos professores do Pabae foram produzidas, 

além de 38 mil exemplares de 15 folhetos. Também há relatos no Especial 

Educação de que a primeira mulher a dirigir veículo em Diamantina foi também 

participante do Pabae (ESTADO DE MINAS - ESPECIAL EDUCAÇÃO, 2008, p. 10).  

Em 1982 Tancredo Neves elegeu-se Governador de Minas Gerais pelo 

PMDB, com propostas de mudanças radicais em seu governo. dando início às 

reformulações que se sucederam. Em 1983, realizou-se em Minas Gerais, no 

período de agosto a outubro, o Congresso Mineiro de Educação, com o objetivo de 

buscar soluções para problemas da educação no Estado. O evento mostrou as 

urgentes necessidades de mudança nas estruturas do sistema educacional, o que 

levou à mobilização de diversas ações do Estado nos próximos anos. 

 

2.3.1 O modelo gerencial da educação no Estado de Minas Gerais 

 

Na década de 1990, mais especificamente, a partir de 1991, no governo de 

Hélio de Carvalho Garcia (1991-1994), sob a influência da Conferência Mundial 

sobre Educação Para Todos – realizada em Jomtien (1990) deu-se início em Minas 

Gerais uma política educacional com a proposta de mudar a realidade educacional 

existente, que era considerada de fracasso, em vista da comparação com outros 

Estados do Brasil.  

O Estado iniciou a implementação de um novo programa de gestão na área 

educacional, adotando um perfil gerencial, procurando aproximar a gestão escolar 

ao modelo de gestão empresarial a partir de diretrizes apontadas por organismos 

multilaterais, seguindo orientações advindas da referida Conferência que entre 

outras diretrizes preconizava transferir para a escola o poder de decisão, sob o 

argumento de dar mais autonomia para as escolas.  
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Em 1993, a consolidação desta nova política educacional em Minas Gerais, 

deu origem ao plano denominado Proqualidade, instituído pelo Decreto n.º 33.423, 

de 03 de março de 1994, respaldando-se nos princípios teóricos do Controle da 

Qualidade Total, da gestão japonesa, sob a coordenação da Fundação Cristiano 

Ottoni (FCO), juntamente com o suporte da Faculdade de Engenharia da UFMG e 

da JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers). Minas Gerais foi o primeiro 

Estado brasileiro a implementar as medidas exigidas pelo Banco Mundial e a 

receber recursos do BM para desenvolvimento de projetos em educação. Os 

projetos contemplaram o processo de avaliação e de concorrência e os critérios de 

qualidade, racionalidade econômica e de produtividade (SEE/MG, 1993, p. 3).  

O programa garantiu às escolas da rede pública a tecnologia gerencial do 

Controle de Qualidade Total, para o qual vem sendo oferecidos pelo Estado diversos 

cursos de capacitação, implementação de estratégias como avaliação de 

desempenho, trabalho por metas, entre outros, para garantir esta forma de 

gerenciamento nas escolas. Essas ações estão sendo  justificadas  pelo discurso da 

autonomia, da descentralização e da qualidade da educação.  

No governo de Eduardo B. Azeredo (1995-1998), deu-se continuidade ao 

programa de qualidade. Com o lema: “Minas aponta o caminho”, a proposta 

educacional desse Governo respaldava-se no discurso de autonomia para as 

escolas, fortalecimento da direção, descentralização administrativa, avaliação de 

resultados, profissionalização de professores e especialistas de ensino, promoção 

da articulação do Estado com os municípios, implementação de programas 

financiados pelo Banco Mundial (“Minas aponta o caminho”, SEE/MG). 

Em 2003, na gestão do Governador Aécio Neves (PSDB), procurou-se 

cumprir o compromisso assumido com os princípios do Proqualidade, com a 

proposta de fazer Reforma Gerencial Mineira, por meio de uma política denominada  

“Choque de Gestão”. A principal diretriz do programa do Governo era atingir o 

equilíbrio fiscal do executivo mineiro que ficou conhecido como “déficit zero”, com 

redução de despesas, reorganização e modernização do aparato institucional do 

Estado, busca e implementação de novos modelos de gestão.  

Esta reforma teve o objetivo de “dar ao Estado modernidade, agilidade e 

eficiência, adequando-se aos novos tempos e, ao mesmo tempo, procurando 
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garantir transparência aos atos e ações do governo” (Mensagem do Governador à 

Assembleia, 2003).  

Nas palavras do Governador Aécio Neves, era o início da modernização do 

conceito de Estado: “[...] todo o arcabouço legal do projeto estruturador “Choque de 

Gestão” foi constituído a partir de um novo paradigma que prevê o alinhamento entre 

o desenvolvimento de pessoas, objetivos organizacionais e avaliação dos resultados 

das políticas públicas” (MENSAGEM DO GOVERNADOR À ASSEMBLÉIA, 2004, 

p.14). 

Na segunda gestão do Governo Aécio Neves (2006-2010), deu-se 

continuidade ao programa de modernização da gestão com a implementação do 

programa denominado “Acordo de Resultados”, como continuidade ao Choque de 

Gestão, que tinha como proposta direcionadora reduzir despesas e reorganizar e 

modernizar o aparato institucional do Estado.  

Regulamentado pela lei n.o 17.600, de 1.º de julho de 2008 e pelo decreto n.o 

44.873, de 14 de agosto de 2008, sua principal característica é ser um instrumento 

gerencial, com o alinhamento das instituições, a partir da pactuação de metas e 

indicadores para o alcance dos objetivos organizacionais, em sintonia com os 

objetivos expressos na agenda do governo.  

O programa Estado para Resultados lista como principais objetivos o 

equilíbrio fiscal, a definição e cumprimento de metas, a solidificação das conquistas 

que devem ser apropriadas pela sociedade e a criação de um ambiente de 

desenvolvimento e sinergia com o setor privado. Assim, prevendo a inserção dos 

destinatários das políticas públicas no cerne do processo de planejamento, foram 

definidas as ações e metas para os próximos anos, contemplando a delimitação dos 

resultados a alcançar, baseado na meritocracia que prevê a premiação pelo 

cumprimento das metas e sansão/punição para o não cumprimento.  

Previsto como primeira etapa do “Acordo de Resultados, foi criado o Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2007-2023”, elaborado pelo Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social que prevê as estratégias de 

desenvolvimento para o Estado de Resultados. O PMDI tem dois pilares: a 

qualidade fiscal, ou seja, gastar bem os recursos do Estado, e a qualidade e 

inovação na gestão pública. Nas palavras do Governador Aécio Neves, “o pilar 
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fundamental da segunda geração do Choque Gestão é o aprofundamento de uma 

obsessiva busca pelo Estado de Resultados” (PMDI, 2007-2023). 

Com o Acordo de Resultados, as políticas educacionais passaram a contar 

com novos modos de regulação, tendo como pilares a descentralização, o foco na 

gestão, na autonomia e na responsabilização das instituições escolares e dos 

professores (accountability8) pelos resultados escolares, com base em metas e 

indicadores de desempenho estabelecidos por escola e controlados pelo Estado.  

Esses instrumentos de gestão e de controle de resultados tiveram continuidade na 

próxima gestão.  

 

2.3.2 O quadro atual da educação no Estado de Minas Gerais 

 

O Plano Decenal de Educação de Minas Gerais para o período de 2011 a 

2020 - Lei 19.481, de 2011 - foi publicado no jornal Minas Gerais, de 13 de janeiro 

de 2011. A lei prevê que uma avaliação do plano será feita a cada dois anos pelo 

Executivo, em articulação com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, municípios 

e a sociedade civil.  

Entre as metas listadas no plano decenal destacam-se: ampliar a jornada 

escolar até a oferta de tempo integral, no ensino fundamental; reduzir o abandono 

escolar e aumentar a taxa de conclusão no ensino médio, com a preparação para o 

trabalho por meio de cursos profissionalizantes; conectar laboratórios de informática 

à internet; e qualificar o profissional da educação infantil. Em todo o plano, uma das 

metas que se repete é a que visa à melhoria do desempenho dos alunos, a fim de 

que a universalização da oferta seja acompanhada pela qualidade do ensino. 

O atual governador Antonio Anastásia, empossado em 01/01/2011 para a 

gestão (2011-2014), que coordenara a implantação do choque de gestão, vem 

dando sequência à terceira fase do programa “Choque de Gestão”. Com a 

                                            
8 Accountability inclui a obrigação de prestar contas, mais a responsabilização pelos atos e resultados 
decorrentes da utilização dos recursos. A noção de accountability encontra-se relacionada com o uso 
do poder e dos recursos públicos, em que o titular da coisa pública é o cidadão, e não os políticos 
eleitos. Sobre a tradução do termo em potuguês ver Pinho e Sacramento (2009).  
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denominação de “Terceira Onda”, seu programa de gestão está voltado às políticas 

públicas e à participação do cidadão. Os pilares para a implantação do novo modelo 

de gestão estabelecido pelo atual Governador são: a transparência, o 

estabelecimento de prioridades claras, o engajamento da sociedade civil e a 

participação com qualidade.  

Desde o início do mandato, o Governador Antonio Anastasia tem reforçado o 

modelo de Estado gerencial com uma gestão baseada em metas e indicadores e 

incentivo à participação do setor privado na prestação e na administração do serviço 

público. A efetivação de parcerias do Estado com empresas privadas  tem sido cada 

vez mais incentivada em todas as áreas sob o discurso da modernização do sistema 

público de Minas, coerente com os princípios operacionalmente toyotistas, 

expressos na gestão da qualidade total, que orientam as políticas do Estado desde a 

década de 1990. 

Na área educacional, as políticas educacionais do Estado vêm sendo 

orientadas por resultados, pretendendo ser eficiente, eficaz, mais moderna, na qual 

“produtividade” tem significado colocar mais aluno na escola por mais baixo custo. 

Ou seja, obter os melhores resultados com menos investimento e, ao mesmo tempo, 

tornar o Estado enxuto e moderno, como ilustra o recorte de jornal divulgado na 

mídia, por ocasião da publicação dos resultados do Ideb 2011 (figura 2.3).  

 
Figura 2.3: Recorte de imagem - Jornal Domingo de 11/08/2012 a 18/08/2012 

Fonte: http://www.desenvolvimento.mg.gov.br     
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Os reflexos da proposta gerencial do Estado com foco em resultados têm se 

materializado em medidas economicistas, com propósito de racionalidade técnica, 

como é o caso do Oficio Circular n.º 07/2012, expedido em 11 de janeiro pela 

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica.  

O referido ofício orienta todas as Escolas Estaduais do Estado de Minas 

Gerais a promoveram a organização das turmas nas salas de aula de forma 

unificada, ou seja, de forma multisseriadas, conforme disposto no item 1.5 do 

referido Oficio9: “organizar turmas unificadas (multisseriadas) nos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, para garantir a continuidade dos estudos dos alunos, 

caso as turmas contenham com número muito reduzido de alunos”. O ofício orienta 

ainda que, nos anos finais do Ensino Fundamental deverão ser organizadas, neste 

caso, turmas unificadas com 6.º e 7.º anos e com 8.º e 9.º anos. Nos anos iniciais, 

deve-se, preferencialmente, organizar essas turmas com 1.º, 2.º e 3.º anos e 4.º e 

5.º anos, dependendo do número de alunos em cada turma.   

Conforme o referido ofício, o número mínimo de alunos para anos iniciais é 25 

para o Ensino Fundamental I; 35 alunos para os anos finais do Ensino Fundamental 

e 40 alunos para o Ensino Médio.  

Atualmente nas escolas estaduais os mecanismos de controle, estabelecidos 

a partir de critérios quantitativos, sistematizados em plano de compromisso/metas, 

ocupam grande parte das atividades educativas, com excessivo uso de testes, 

simulados e provas. Há um forte investimento em divulgação na mídia regional e 

nacional, procurando demonstrar resultados bem sucedidos do programa de gestão 

da educação, sempre destacando os resultados/índices cada vez mais competitivos 

atingidos pelo Estado.  

A política de gestão da educação no Estado de Minas tem se respaldado em 

mudanças, com programas de treinamento de gestores, desenvolvidos sob os 

pilares de empreendedorismo na gestão, responsabilização pelos resultados, 

chegando a exigir dos mesmos a assinatura de um termo de compromisso pela 

melhoria da qualidade da educação no ato de sua posse.  

                                            
9 O Ofício Circular n.º 07/2012 trata da Organização e Funcionamento das Escolas Estaduais de 
Educação Básica, ano 2012. 
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A atual administração do Estado de Minas Gerais vem comemorando com 

ampla divulgação na mídia o reconhecimento pela agência Standard & Poor’s, que 

avalia o ambiente e os indicadores econômicos e sociais de países e empresas, 

para indicar aqueles que têm as melhores condições para atraírem investimentos e 

receberem créditos. A agência conferiu ao Estado nota AAA para a escala nacional 

e BBB para a escala mundial. Conforme reportagem, são as “melhores notas já 

atribuídas a estados brasileiros” (www.desenvolvimento.mg.gov.br). Os resultados 

das políticas educacionais adotadas no Estado ganham visibilidade nacional e 

internacional e, dessa forma, também se tornam referência para outros estados. 

Conforme dados disponíveis no site www.todospelaeducacao.com.br, o 

Censo Demográfico (2010) demonstra que o atendimento da educação no Estado 

apresenta o seguinte quadro: 4 a 6 anos – 84,1%; 7 a 14 anos – 97,6%; 15 a 17 

anos – 85,3% e 4 a 17 anos 91,8%, ilustrado na figura 2.4. 

 

 
Figura 2.4: Atendimento da Educação Básica no Estado de Minas Gerais 

Fonte: http://www.todospelaeducação.org.br 

 

No ranking nacional do Ideb, que tem sido utilizado, em nível nacional, como  

o indicador prepoderante da qualidade da educação, o Estado se situa na seguinte 

classificação, conforme ilustrado na figura 2.5: ensino fundamental I – 1.º lugar; 

ensino fundamental II - 2.º lugar e o ensino médio - 3.º lugar (figura 2.5).  
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Figura 2.5: Classificação de Minas Gerais no ranking nacional do Ideb 

Fonte: http://www.todospelaeducacao.org.br 

 

Conforme Censo Escolar (IBGE, 2010), Minas Gerais possui 2,39 milhões de 

alunos do ensino fundamental e médio (juntos) e 165.257 professores distribuídos 

pelos 853 municípios do Estado.   

A população em idade escolar de no Estado, de 4 a 17 anos, é de 4.427.128 

(pré-escolar ao ensino médio), como pode ilustra o quadro 2.210.  

 
Quadro 2.2: População em idade escolar no Estado de Minas Gerais 

POPULAÇÃO EM IDADE ESCOLAR 

Faixa etária 
Região 

4 a 6 anos 7 a 14 anos 15 a 17 anos Total 4 a 17 anos

Minas Gerais 816.504 2.569.054 1.041.570 4.427.128 

Região Sudeste 3.270.350 10.074.943 3.987.640 17.332.933 

Brasil 8.696.672 26.309.730 10.357.874 45.364.276 
 

Fonte: Fonte: Elaborada pela autora – dados coletados em: http://ibge.go.br. Acesso em 5/3/2012 

 
 

Uma melhor visualização comparativa dos dados pode ser observada na 

figura 2.6, a seguir. 
                                            

10 Encontramos alguns dados da Secretaria Estadual da Educação divergindo com números do Censo 

2010. 
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Figura 2.6: Comparativo da população em idade escolar em Minas Gerais 

Fonte: Elaborada pela autora – dados coletados em: http://ibge.gov.br. Acesso em 5/3/2012 

 

A seguir, apresentamos o mapa de distribuição da educação básica no 

Estado de Minas (quadro 2.3), por quantidade de escolas, de acordo com a 

categoria administrativa e por segmento, conforme dados do Censo (IBGE, 2010). 

Os dados foram compilados a partir de uma planilha geral disponível no site da 

Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (Censo 2010).  

Quadro 2.3: Distribuição da educação em Minas Gerais por número de escolas 

NÚMERO DE ESCOLAS POR CATEGORIA ADMINISTRATIVA NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS 

Segmento Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Categoria 
Nº de 
escolas  % 

Nº de 
escolas  % 

Nº de 
escolas  % 

Federal 1 0,01% 5 0,04% 27 0,93% 
Estadual 21 0,26% 3.498 27,74% 2093 72,47% 
Municipal 5.073 62,62% 7.304 57,93% 81 2,80% 
Privada 3.006 37,11% 1.801 14,28% 687 23,79% 
TOTAL 8.101 100,00% 12.608 100,00% 2.888 100,00% 

 
Fonte: Elaborada pela autora - dados coletados em: www.educacao.mg.gov.br . Acesso: 03/03/2012 

 

O gráfico comparativo (figura 2.7) possibilita uma melhor visão da estrutura de 

distribuição da educação no Estado de Minas. A única escola de educação infantil 

do Estado está inserida na Escola de Educação Básica (ESEBA) da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU). (http://www.eseba.ufu.br – acesso em 12/04/2012). 
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Figura 2.7: Número de escolas por categoria administrativa 

Fonte: Elaborada pela autora - dados coletados em: www.educacao.mg.gov.br  

Acesso 15/02/2012 

 

2.3.3 Estrutura orgânica da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais 

 

A estrutura orgânica da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais 

encontra-se organizada em seis Polos Regionais de Ensino e 46 Superintendências 

Regionais de Ensino (SRE), conforme é apresentado a seguir:  

• Polo Regional Centro: SRE Metropolitana – A, B, C; SRE Pará de Minas; 

SRE Conselheiro Lafaiete; SRE Ouro Preto; SRE Varginha; SRE Sete 

Lagoas; SRE Divinópolis. 

• Polo Regional Sul: SRE de Itajubá; SRE de Campo Belo; Caxambu; Pouso 

Alegre; Poços de Caldas; Passos; Varginha; São Sebastião do Paraíso.  

• Polo Regional Mata: SRE de Barbacena; SRE de Carangola; SRE de Juiz de 

Fora; SRE de Ubá; SRE de Muriaé; SRE de Ponte Nova; SRE de São João 

Del Rei; SRE de Leopoldina. 

• Polo Regional Triângulo: SRE de Ituiutaba; SRE de Monte Carmelo; 

Paracatu; SRE de Unaí; SRE de Patrocínio; SRE de Uberaba; SRE de 

Uberlândia; SRE de Patos de Minas. 

• Polo Regional Norte: SRE de Curvelo; SRE de Diamantina; SRE de 

Pirapora; SRE de Januária; SRE de Montes Claros; SRE de Janaúba. 
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• Polo Regional Vale do Aço: SRE de Almenara; SRE de Araçuaí; SRE de 

Caratinga; SRE de Fabriciano; SRE de Governador Valadares; SRE de 

Teófilo Otoni; SRE de Manhuaçu. 

 

2.4 Sistematização da dados coletados no estudo empírico  

 

O Polo Regional Sul da SEE de Minas Gerais, nesta pesquisa, tomado como 

Sul de Minas, é composto por 8 Superintendências Regionais de ensino, 163 

municípios, 471 escolas estaduais, 1.277 escolas municipais, 580 escolas privadas, 

6 escolas federais. Em número de alunos, o Polo Regional Sul atende a um total de 

680.479 alunos, como ilustra o quadro 2.4.  

 
Quadro 2.4: Polo Regional Sul da SEE de Minas Gerais 

COMPOSIÇÃO DO POLO REGIONAL SUL DA SEE DE MINAS GERAIS 
 
Polo Regional 

Sul (SRE) 
 

N.º de 
municípios 

N.º de 
escolas 

estaduais 

N.º de 
escolas 

municipais 

N.º de 
escolas 
privadas 

N.º de 
escolas 
federais 

N.º 
Alunos 

Caxambu 23 45 156 51 00 53.279 

Campo Belo 12 37 100 43 00 54.889 

Itajubá 21 45 150 61 00 62.553 

Passos 16 52 111 64 1 72.160 

Poços de 
Caldas 

17 51 181 57 1 84.921 

Pouso Alegre 30 73 190 89 1 115.699 

S. Sebastião 
do Paraíso 

16 45 101 65 00 65.146 

Varginha 28 123 288 150 03 171.832 

TOTAL 
 163 471 1.277 580 06 680.479 

 
Fonte: Fonte: Elaborada pela autora – dados coletados em: http://ibge.gov.br. Acesso em 5/10/2011 

 

 

Os 163 municípios que constituem o campo de pesquisa estão apresentados 

no quadro 2.5, organizados por Superintendência Regional de Ensino. Os 

municípios com os quais não conseguimos contato também se encontram listados. 
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Quadro 2.5: Municípios pesquisados 

MUNICÍPIOS POR SUPERINTENCIA DE ENSINO 

SRE de Campo Belo SRE de Passos SRE de Caxambu SRE de Poços de 
Caldas 

Aguanil Alpinópolis Aiuruoca Alterosa 
Camacho Bom Jesus da Penha Alagoa Andradas 
Campo Belo Capitólio Baependi Areado 
Cana Verde Carmo do Rio Claro Bocaína de Minas Bandeira do Sul 
Candeias Córrego Fundo Carvalhos Botelhos 
Cristais Delfinópolis Caxambu Cabo Verde 
São Francisco de 
Paula Doresópolis Conceição do Rio Verde Caldas 

Perdões Formiga Cruzília Campestre 

Ribeirão Vermelho Fortaleza de Minas Itamonte Conceição da 
Aparecida 

Santana do Jacaré Passos Itanhandu Divisa Nova 
Santo Antonio do 
Amparo Pimenta Jesuânia Ibitiúra de Minas 

Lavras Piumhi 
 Liberdade Monte Belo 

 São João Batista do 
Glória Minduri Muzambinho 

 São José da Barra Olímpio Noronha Nova Resende 
 São Roque de Minas Passa Quatro Poços de Caldas 
 Vargem Bonita Passa Vinte - Santa Rita de Caldas 
  Pouso Alto Serrania 
  São Lourenço  

  S. Sebastião do Rio 
Verde  

  São Tomé das Letras  
  Seritinga  
  Serranos  
  Soledade de Minas  

SRE de 
S. Sebastião do 

Paraíso 
SRE de Itajubá SRE de Pouso Alegre SRE de Varginha 

Arceburgo  
Brasópolis Albertina Alfenas 

Capetinga Carmo de Minas Bom Repouso Boa Esperança 
Cássia Conceição das Pedras Borda da Mata Cambuquira 
Claraval Conceição dos Ouros Bueno Brandão Campanha 
Guaranésia Consolação Cachoeira de Minas Campo do Meio 
Guaxupé Cristina Camanducaia Campos Gerais 
Ibiraci Delfim Moreira Cambuí Carmo da Cachoeira 
Itamogi Dom Viçoso Careaçu Carvalhópolis 
Itaú de Minas Gonçalves Congonhal Coqueiral 
Jacuí Itajubá Córrego do Bom Jesus Cordislândia 

Juruaia Maria da  Fé Espírito Santo do 
Dourado Elói Mendes 

Monte Santo de MarmelóPolis Estiva Fama 
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Minas 
Pratápolis Natércia Extrema Guapé 
São Pedro da União Paraisópolis Heliodora Ilicínea 
São Sebastião do 
Paraíso Pedralva Inconfidentes Lambari 

São Tomás de 
Aquino Piranguçu - Ipuiúna Luminárias 

 Piranguinho 
 Itapeva Machado 

 São José do 
Alegre Jacutinga Monsenhor Paulo 

 Sapucaí-Mirim Monte Sião Nepomuceno 
 Virgínia Munhoz Paraguaçu 

 Wenceslau 
Brás Ouro Fino Poço Fundo 

  Pouso Alegre Santana da Vargem 
  Santa Rita do Sapucaí São Bento Abade 

  São João da Mata São Gonçalo do 
Sapucaí 

  S. Sebastião da Bela 
Vista Três Corações 

  Senador Amaral Três Pontas 
  Senador José Bento Turvolândia 
  Silvianópolis Varginha 
  Tocos do Moji  
  Toledo  
 

Fonte: Elaborado pela autora. Dados coletados em: http://ibge.gov.br. 

 Acesso em 02/10/2011 

 
 

Demais dados coletados na pesquisa campo e na pesquisa documental foram 

organizados em planilhas e estão apresentados como apêndices.  

Apêndice 1: planilha geral de dados de caracterização dos municípios. 

Apêndice 2: Planilha geral de metas projetadas e notas do Ideb dos 

municípios que adotam parcerias com empresa educacional de iniciativa privada.  

Essas planilhas constituíram-se fontes documentais – um banco de dados - 

para o desenvolvimento das próximas etapas da pesquisa. A partir desse banco de 

dados, as etapas seguintes da pesquisa concentraram-se apenas nos municípios 

que adotam a estratégia de parceria com empresa de iniciativa privada, de qualquer 

natureza, em algum nível de ensino. 

 Optamos por apresentar o mapeamento dos municípios que adotam 

parcerias com empresas privadas agrupados em A, B, C, D, E, tomando como 
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categoria o número de habitantes, conforme apresentado nos quadro 2.6 para 

facilitar o trabalho de interpretação e manuseio dos dados.  

Quadro 2.6: Municípios que adotam parceria com empresa educacional 

MUNICÍPIOS ATÉ 5.000 HABITANTES – GRUPO A 

Município População N.º de alunos Início parceria 

Vargem Bonita (Aprende Brasil) 2.163 340 2011 
Albertina (Aprende Brasil) 2.913 600 2007 
Bom Jesus da Penha (Aprende Brasil) 3.882 400 2009 
Córrego Bom Jesus (SOME) 3.732 350 2009 
Fortaleza de Minas (Aprende Brasil) 3.098 420 2008 

MUNICÍPIOS COM 5.001 a 10.000 HABITANTES – GRUPO B 

Município População N.º de Alunos Início parceria 

São Tomé das Letras (CAPP) 6.655 677 2011 

Itapeva (NAME) 8.673 1.400 2009 

S. Tomas Aquino (ANGLO) 7.093 800 2008 

São João Batista do Glória (ANGLO) 6.890 800 2006 

Pimenta (NAME) 8.236 850 2009 

Arceburgo (Aprende Brasil) 9.509 300 2010 

Juruaia (Aprende Brasil) 9.238 850 2009 

Ipuiuna (NAME) 9.522 850 2009 

São José da Barra (NAME) 6.678 700 2009 

MUNICÍPIOS COM 10.001 a 20.000 HABITANTES – GRUPO B 

Município População Nº de Alunos Início parceria 

Conceição dos Ouros (Aprende 

Brasil) 

10.388 1467 2011 

Ibiraci (Dom Bosco) 12.177 250 2010 

Areado (NAME) 13.729 650 2008 

Alterosa (Aprende Brasil) 13.714 1500 2009 

Maria da Fé (ANGLO) 14.216 1600 2010 

Nova Resende (CAPP) 15.373 1300 2010 

Borda da Mata (NAME) 17.129 1500 2010 

Alpinópolis (NAME) 18.490 1400 2009 

MUNICÍPIOS COM 20.001 a 30.000 HABITANTES – GRUPO D 

Município População Nº de Alunos Início parceria 

Carmo do Rio Claro (DOM BOSCO) 20.426 1.650 2009 
Perdões (FTD) 20.140 1800 2008 
Monte Santo de Minas (Aprende 
Brasil) 21.246 2000 2009 

Jacutinga (Aprende Brasil) 22.797 2400 2007 
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Caxambu (Aprende Brasil) 21.719 1800 2006 
São Gonçalo do Sapucaí (NAME) 23.909 1900 2011 
Extrema (OPET) 28.564 4.500 2010 

MUNICÍPIOS ACIMA DE 30.001 HABITANTES – GRUPO E 

Município População Nº de Alunos Início parceria 

Piumhuí (Aprende Brasil) 31.885 2000 2007 
Campo Belo (Aprende Brasil) 51.509 4.064 2012 
Formiga (FTD) 65.044 5.000 2008 
Passos (Aprende Brasil) 106.313 7.200 2009 
Pouso Alegre (Aprende Brasil) 130.586 13.157 2012 
 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Como faz parte dos critérios desta pesquisa selecionar como corpus de 

análise apenas discurso das três empresas educacionais com mais se destacassem 

no Sul de Minas, tomamos apenas a empresa Positivo, a empresa SEB COC e o 

Grupo Abril Educação e seus sistemas de ensino que apareceram com mais 

frequência com parcerias nos municípios pesquisados. 

Assim, na sequência, passamos à investigação do nível de educação desses 

municípios, tomando como categoria as notas do Ideb e as metas projetadas para os 

anos 2007, 2009 e 201, independente do ano de início da parceria. No banco de 

dados do MEC e do portal eletrônico www.todospelaeducacao.org.br esses dados 

encontram-se disponíveis para consulta por escola, por nível e por categoria 

administrativa. Optamos por ignorar as notas do ano 2005, pelo fato de ainda não 

haver metas projetadas para este ano. Também concentramos a coleta das notas do 

Ideb apenas no ensino fundamental, nosso foco de pesquisa e, ainda, priorizando o 

ensino fundamental I, pois dos municípios pesquisados, diversos ainda não 

assumiram o ensino fundamental II e a maioria deles não possui, até a data da 

pesquisa, metas projetadas e nem notas do Ideb no nível fundamental II, no portal 

do MEC.  

De posse dessa sistematização de dado (Apêndice 2), foi possível agrupar os 

municípios por parceria adotada e por cumprimento de metas. As metas cumpridas 

estão sinalizadas com asterisco ( * ) e, as não cumpridas, com jogo da velha (#).  

No quadro 2.7 apresentamos o agrupamento dos municípios que adotam o 

Sistema de Ensino Aprende Brasil, da empresa Positivo, no Ensino Fundamental I, 

com as respectivas metas projetadas e as respectivas notas de Ideb. 
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Quadro 2.7: Metas e Notas do Sistema de Ensino Aprende Brasil – Fund. I 

CUMPRIMENTO DE METAS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL - FUNDAMENTAL I 

  2007 2009 2011 

Municípios 
Início 

da 
parceria 

Metas 
projetadas

Ideb 
observado

Metas 
projetadas

Ideb 
observado 

Metas 
projetadas 

Ideb 
observado

Bom Jesus 
da Penha 2006 5,8 5,8* 6,1# 5,8# 6,4 6,4* 

Caxambu 2006 4,1 4,1* 4,4 5,4* 4,8 5,7* 
Albertina 2007 - 4,4 4,6* 6,7 4,9 6,3* 
Jacutinga 2007 3,5 4,* 3,9 5,1* 4,3 5,9* 
Piumhi 2007 5,2 5,3* 5,5 6,1* 5,8 6,4* 
Fortaleza de 
Minas 2008 4,5 5,5* 4,9 6,0* 5,3 6,9* 

Alterosa 2009 4,3 4,8* 4,7* 5,5 5,1 5,9* 
Juruaia 2009 5,2 4,8# 5,5 6,5* 5,8 6,7* 
Monte Santo 
de Minas 2009 4,2 5,0* 4,6* 6,6 5,0 5,8* 

Passos 2009 5,3 5,5 5,6* 6,3 5,9 6,1* 
Conceição 
dos Ouros 2011 4,9 5,3* 5,2 5,9* 5,6 6,2* 

Vargem 
Bonita 2011 _ 5,4 5,6 6,0* 5,9 Não tem 

Campo Belo 2012 4,5 5,0* 4,8 5,6* 5,2 6,0* 
Pouso 
Alegre 2012 4,9 4,9* 5,2 5,2* 5,6 5,8* 

 
Fonte: Elaborada pela autora. Dados coletados em: http:// www.mec.gov.br    
  
  

No quadro 2.8 apresentamos o agrupamento dos municípios que adotam o 

Sistema de Ensino NAME, da empresa SEB COC, no Ensino Fundamental I, com as 

respectivas metas projetadas e as respectivas notas de Ideb. O sinal ≠ indica meta 

não cumprida e o sinal * indica meta cumprida. 
 

Quadro 2.8: Cumprimento de metas do Sistema de Ensino NAME – Fund. I 

CUMPRIMENTO DE METAS DO SISTEMA DE ENSINO NAME – FUNDAMENTAL  I 

  2007 
 2009 2011 

Municípios 
Início 

da 
parceria 

Metas 
projetadas

Ideb 
observado

Metas 
projetadas

Ideb 
observado 

Metas 
projetadas 

Ideb 
observado

Areado 2008 4,7 4,4# 5 6,0* 5,4 6,0* 
Alpinópolis 2009 _ 5,5 5,7 6,4* 6,0 6,2* 
Itapeva 2009 4,5 4,2# 4,9 5,1* 5,3 5,8 
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Ipuiúna 2009 5,1 4,7# 5,4 5,4# 5,8 6,1* 
São José da 
Barra 2009 5,7 5,2* 5 5,5* 5,4 7,3* 

Pimenta 2009 4,9 4,8# 5,2 5,5* 5,6 6,4* 
Borda da 
Mata 2010 5,3 5,3* 6 6,0* 6,0 6,0* 

São Gonçalo 
do Sapucaí 2011 3,6 3,9* 4 5,2* 4,4 5,4* 

 
Fonte: Elaborada pela autora. Dados coletados em: htt:// www.mec.gov.br 

 
  

No quadro 2.9 apresentamos o agrupamento dos municípios que adotam o 

Sistema de Ensino Anglo, do Grupo Abril Educação, no Ensino Fundamental I, com 

as respectivas metas projetadas e as respectivas notas de Ideb. 

 
Quadro 2.9: Cumprimento de metas do Sistema de Ensino Anglo – Fund. I 

CUMPRIMENTO DE METAS DO SISTEMA DE ENSINO ANGLO – FUNDAMENTAL I 

  2007 2009 2011 

Municípios Início Metas 
projetadas

Ideb 
observado

Metas 
projetadas

Ideb 
observado

Metas 
projetadas 

Ideb 
observado

São João 
Batista do 
Glória 

2006 5,9 6,7* 6,2 7,0* 6,5 6,8* 

São Tomas 
de Aquino 2008 5,1 5,1 5,4 6,4* 5,8 6,4* 

Maria da Fé 2010 4,0* 5,1* 4,3* 5,9* 4,8 6,2* 
 

Fonte: Elaborada pela autora. Dados coletados em: coletados em: htt:// www.mec.gov.br 
 
 

Dentro da política de descentralização adotada no Estado, os dados 

evidenciam que processo de municipalização no Sul de Minas tem se concentrado 

na educação infantil e na primeira fase do ensino fundamental (1.º ao 5.º ano), e a 

segunda fase do ensino fundamental vem sendo assumida pelos municípios 

gradativamente, em coerência com a Constituição Federal de 1988, art. 211, que 

prevê que a atuação dos municípios deve se dar prioritariamente no ensino 

fundamental e pré-escolar.  

Entendemos ser relevante organizar as metas e as respectivas notas do Ideb 

dos municípios identificados com parcerias, também, em gráficos comparativos, 

tomando como categoria o início da parceria. A figura 2.8 ilustra as notas do Ideb 

dos municípios que iniciaram parceria com empresa privada no ano de 2006.  
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Figura 2.8: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2006 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Não identificamos em nosso campo de pesquisa nenhum município que tenha 

iniciado parceria antes dessa data. A figura 2.9 ilustra as notas do Ideb dos 

municípios que adotaram parceria com empresa privada a partir do ano de 2007. 

 

 

0

3,5

5,2

4,4 4,4

5,3

4,6

3,9

5,5

6,7

5,1

6,1

4,8
4,3

5,8
6,3

5,9
6,4

Albertina (Aprende Brasil) Jacutinga (Aprende Brasil) Piumhi (Aprende Brasil)

Início de parceria em 2007

Metas projetadas (2007) Ideb observado (2007)  
Metas projetadas (2009) Ideb observado (2009)
Metas projetadas (2011) Ideb observado (2011)

 
Figura 2.9: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2007 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na figura 2.10 ilustra as notas do Ideb dos municípios que adotaram parceria 

com empresa privada a partir do ano de 2008. 
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Figura 2.10: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2008 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A figura 2.11 ilustra os municípios que adotaram parceria com empresa 

privada a partir do ano de 2009. Este foi o período em que ocorreu maio número de 

parcerias no Sul de Minas. 
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Figura 2.11: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2009 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A figura 2.12 ilustra os municípios que adotaram parceria com empresa 

privada a partir do ano de 2010. 
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Figura 2.12: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2010 

Fonte: Elaborado pela autora – Dados coletados em www.mec.gov.br 

 

A figura 2.13 ilustra as notas do Ideb dos municípios que adotaram parceria 

com empresa privada a partir do ano de 2011. 
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Figura 2.13: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2011 

Fonte: Elaborado pela autora – Dados coletados em www.mec.gov.br 
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A figura 2.14 ilustra os municípios que adotaram parceria com empresa 

privada a partir do ano de 2012. 
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Figura 2.14: Notas de Ideb de municípios que iniciaram parceria em 2012 

Fonte: Elaborado pela autora – Dados coletados em: http://www.mec.gov.br 
 

No percurso da pesquisa, até ao final de 2011, havia uma hipótese de 

comprovação, também no Sul de Minas, de um dado já levantado em pesquisa 

realizada por Adrião, Garcia, Borghi, Arelaro (2009) de que as parcerias com 

empresas privadas eram mais comuns em municípios menores e com menos 

recursos. Esta hipótese não se comprovou, pois no início de 2012, além do 

município de Pouso Alegre, também o Município de Campo Belo, ambos com mais 

de cem mil habitantes, celebraram parceria com empresa privada de educação. 

Os dados apresentados indicam uma elevação no nível do Ideb de todos os 

municípios que adotam a parceria. Isso pode explicar a busca dos municípios por 

esta estratégia. Isso se considerarmos como conceito de qualidade da educação 

apenas cumprimento de metas e dados quantitativos. Entretanto, há vários outros 

fatores envolvidos que serão analisados no decorrer deste trabalho.  
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CAPÍTULO III 

 

EMPRESAS EDUCACIONAIS NAS REDES DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS DO  
SUL DE MINAS 

 

 

Ao procuramos neste capítulo caracterizar as empresas educacionais da 

iniciativa privada que foram identificadas no estudo empírico com maior número de 

parcerias com os municípios do Sul de Minas, entendemos importante apresentar 

alguns conceitos significativos para a compreensão que pretendemos do fenômeno 

pesquisado pela via discursiva. Para isso, procuramos compreender o fenômeno da 

parceria no contexto das mudanças e das reformas observadas na educação, desde 

as últimas décadas.  

Nesse sentido, vale ressaltar que estamos tomando a incursão das empresas 

privadas nas redes de ensino dos diversos municípios como parte desse movimento 

de reorganização, que reflete o processo de mudanças sob o qual se assenta uma 

nova ordem da sociedade produtiva, em face do processo de globalização e do 

desenvolvimento tecnológico.  

 

3.1 Algumas considerações necessárias  

 

De início, vale lembrar que a sociedade atual tem sido dominada por um 

discurso de mudanças e de reestruturação produtiva que são traduzidos em 

expressões como reordenamento mundial, nova ordem mundial, globalização, 

mundialização, entre outros, para expressar as mudanças ocorridas no mundo 

desde a segunda guerra mundial. No curso da sociedade capitalista essas 

expressões comumente fazem parte dos discursos da área econômica e política da 

atualidade e sugerem conforme Amaral (2005, p. 117) a “existência de algo que se 

transforma a partir de um processo de continuidade e um movimento de mudanças”. 

No campo educacional, autores como Ball (2001, p. 105) argumentam que o 

novo paradigma da educação tem sido um “pacote” de reformas, tanto nos países 
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desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. As reformas vêm sendo 

apresentadas como único caminho para inserção dos países no mundo globalizado 

competitivo e, nessa esteira a educação, em nível global, vem sendo redefinida, 

sobretudo nos países periféricos, ficando na mira de organismos internacionais, da 

mídia, das polêmicas e debates televisivos. O autor afirma que a educação está 

cada vez mais sujeita às prescrições e assunções normativas do economicismo e 

todas as questões educativas são articuladas dentro dessa lógica.  

Nesse movimento de mudanças, temos observado o deslocamento de 

expressões, termos e formas de linguagem do campo empresarial e econômico, 

para o campo educacional, as quais passaram a ser utilizadas pelos profissionais, 

muitas vezes sem a devida compreensão do que esses termos traduzem ou 

significam na área de origem e, assim vão sendo incorporados ao discurso 

educacional, não raras vezes com sentidos equivocados. Daí a importância de 

destacar alguns conceitos, como o de empresa, mercado e o de serviço que, entre 

outros, passaram a fazer a parte dos discursos da e sobre a educação.  

Sobre o conceito de empresa, recorremos à Biblioteca do SEBRAE por ser 

este um órgão de apoio aos microempresários e aos pequenos empreendedores. 

Foi no Guia do Empreendedor da Paraíba (2005), João Pessoa, que encontramos 

conceitos mais claros e objetivos para definir o que é uma empresa e que são bens. 

 
Em sentido amplo, empresa é tudo aquilo que você realiza mediante o 
emprego de certos meios para alcançar um determinado fim. A atividade de 
reformar a casa, por exemplo, pode ser considerada uma empresa. 

Em economia, o sentido é mais amplo e duradouro – empresa é a 
organização de meios destinada a produzir bens e serviços coma finalidade 
de obter lucro. 

Bens são produtos que têm uma realidade concreta - um par de sapatos, 
por exemplo, é um bem. Serviços são os produtos não materiais - comércio, 
transportes, comunicações, segurança, saúde, educação - de prestação 
pública ou privada. 

E mercadoria é todo produto destinado ao comércio. Importam em nosso 
caso as unidades produtivas de pequeno porte, cujos tipos mais comuns 
são a inscrição de empresário e a sociedade empresária.  

A empresa aqui considerada, portanto, é a organização dos recursos 
humanos, técnicos e financeiros destinados à produção de mercadorias 
coma finalidade de obter lucro. (SEBRAE, 2005) (grifo nosso) 

 
Com algumas pesquisas no Guia do Empreendedor pudemos traçar o que é a 

lógica de mercado, na perspectiva do SEBRAE: visa o lucro; foco no mercado 
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sempre; os interesses da empresa se sobrepõem aos interesses pessoais dos 

sócios; fluxo de caixa deve ser sempre positivo; trabalho sob pressão; os 

responsáveis têm de fazer de tudo, mesmo o que não gostem; não têm horário fixo, 

pois dependem do interesse da empresa; assumem total responsabilidade pelas 

decisões tomadas; sua remuneração é irregular; têm que saber lidar com pessoas 

diferentes, liderar e administrar conflitos; com a concorrência permanente, a 

empresa tem de ser competitiva; o consumidor sempre tem razão; o consumidor 

dispõe de amplas possibilidades de escolha. 

Com essa lógica transferida para dentro da escola, valores antes 

considerados importantes para a convivência humana em sociedade devem ceder 

lugar aos atributos valorizados pelo mercado, para que a escola possa ser 

considerada de qualidade no ideário do mercado, sendo este entendido como 

produtividade e competitividade, pois, no campo mercadológico, é alterado o tipo de 

demanda por educação. Vale enfatizar, enfim, que é no campo econômico que a 

questão da qualidade da educação tem se destacado na agenda educacional, porém 

sob imperativos sociais e, paradoxalmente, vinculados a critérios econômicos de 

racionalidade.  

Afirma Tébuol (1999) que, no mercado tradicional, a classificação das 

atividades econômicas é dividida por setores. As empresas podem ser classificadas 

de diversas formas sendo as mais comuns a sua forma jurídica, a propriedade do 

seu capital, a sua dimensão e ainda o setor a que pertence.  

Em resumo, podemos entender que empresa é um tipo específico de 

organização que se caracteriza pelo fato do seu fim último ser a maximização dos 

seus lucros; em última análise, numa empresa todos os restantes objetivos são na 

verdade, meios utilizados para maximizar os lucros.  

No caso da empresa educacional são instituições de natureza jurídica, cujo 

objeto social inclui prestação de serviços na área da educação, inclusive vendas de 

produtos educacionais.  

Segundo Tébuol (1999), apesar da importância do mercado da prestação de 

serviços por ser um dos segmentos que mais cresceu nos últimos trinta anos este é 

sem dúvida um dos setores mais mal definidos, por haver um número relativamente 

pequeno de estudos que lhe são dedicados; mal definido em seus limites, pois suas 

fronteiras são um problema.  
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As limitações das classificações apresentadas pelo autor se respaldam em 

alguns argumentos, como o caráter artificial da distinção entre indústria e serviços 

na contemporaneidade; o caráter artificial da distinção entre matéria-prima e 

informação ou gestão do conhecimento. Para o autor esta abordagem empírica que 

divide as atividades econômicas em três setores não pode chegar a uma definição 

clara e operacional dos serviços. Assim, é difícil definir o que uma atividade de 

serviço. Para Téboul (1999), o setor de serviços engloba, então, todas as atividades 

cuja produção não é nem um bem físico, nem uma edificação. A partir desta primeira 

classificação, os autores clássicos concluem que o que caracteriza então os serviços 

é a simultaneidade do consumo e da produção.  

Portanto, a inserção da educação no campo de bens e serviços traz 

mudanças significativas para o sentido de educação como formação humana, que 

tradicionalmente conhecemos. Vale observar que se trata de uma nova concepção 

de educação, que implica uma lógica de mercado – consumo e produção – conforme 

apresentado por Tébuol (1999). Uma consequência direta está no Plano de 

Reformas do Aparelho de Estado. A partir das novas concepções do fenômeno 

“educação”, teremos também novos modos de identificação dos sujeitos envolvidos 

nos processos educacionais; novas relações estão se constituindo entre prestador 

(professor) de serviço e consumidor (aluno) e um o deslocamento da posição do 

sujeito-aluno para sujeito-cliente na perspectiva dos serviços.  

Conforme Téboul (1999, p. 20), a prestação de um serviço implica um 

contato, uma interação entre prestador e cliente. O cliente parte integrante do 

sistema de entrega do serviço, pois ele participa igualmente na realização do serviço 

com as informações ou matérias-primas que fornece. O autor ilustra esse 

relacionamento por uma metáfora de “caixa preta” e traz a ideia de proscênio ou 

interface ou front Office. “O que entra na caixa preta é um cliente com sua 

necessidade ou seu problema. O que sai dela (no melhor dos casos) é o mesmo 

cliente, porém transformado” (TÉBUOL, 1999, p. 20). O serviço propriamente dito é 

realizado no proscênio, os atos do prestador de serviços afetam diretamente o 

cliente. Portanto, pelo fato de a prestação de serviço dizer respeito antes de tudo ao 

cliente, ela é essencialmente imaterial, mesmo se ela puder incluir elementos 

concretos, tais como bens manufaturados ou da informação. Ex: Num restaurante 

um cliente entra esfomeado e sai satisfeito.  
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Para Tébuol (1999, p. 22) 

Estamos todos nos serviços hoje em dia (a servilização) e no futuro 
estaremos bem mais. Estamos numa sociedade de serviços, consequência 
inevitável do grau elevado de personalização e de interação dentro de um 
meio desregulamentado e competitivo, onde os consumidores tornam-se 
cada vez mais exigentes. 

 

No caso do mercado, desde a sua origem o que o constitui é uma relação de 

troca. O mercado era tradicionalmente um local de reunião para onde os 

camponeses levavam os bens que produziam para trocar por outros produtos, como 

alimentos, roupas, ferramentas etc. Foi lá que nasceu o termo “escambo”. Depois os 

camponeses passaram a trocar seus bens por dinheiro. Nessa relação de troca, a 

palavra que expressa esta ação é o comércio. O mercado era um lugar específico, 

sempre cheio e sujo, onde os produtos eram trocados fisicamente para satisfazer as 

necessidades mais básicas.  

Desde então, os mercados modernos evoluíram ao mais alto grau de 

sofisticação, graças a dispositivos eletrônicos e de telecomunicação, que 

possibilitam a compra e troca de produtos e serviços sem a necessidade de nenhum 

contato físico, como é o caso do e-commerce, dos cursos a distância e demais 

serviços, realizados via meio eletrônico. 

Conforme Hirschman (1986, p. 13), a expansão do comércio e o 

desenvolvimento do mercado se deram entre os séculos XVI ao XVIII e teve 

consequências sobre os comportamentos individuais e a sociedade civil, desde essa 

época, a ideia corrente foi a de que o comércio é um agente civilizador de 

considerável peso.  

O autor procurou mostrar como uma sociedade na qual o mercado 

desempenha um papel-chave na satisfação das necessidades humanas fará mais 

do que produzir novas riquezas por meio da divisão do trabalho e do progresso 

técnico; terá também como subproduto um tipo de homem “suavizado”, isto é, 

ordenado e disciplinado, amigável e prestativo educado para facilitar o bom 

funcionamento do mercado. Com isso, ele mostra como o capitalismo criou um 

conjunto bem estruturado de atitudes psicológicas e de disposições morais, atitudes 

e disposições, tão desejáveis em si mesmas quanto favoráveis à expansão futura do 

próprio sistema, superando as hostilidades do seu início por causa das mentalidades 
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pré-capitalistas herdadas da idade feudal e de outras civilizações consideradas 

rudes e bárbaras. 

Nesse movimento de tensões e mudanças, o ideário de qualidade de 

educação tem sido também traduzido em linguagens do campo mercadológico, 

trazendo para o cotidiano das escolas e de seus profissionais termos como: cliente, 

capital humano, gestão democrática, produtividade, competência, qualidade, 

excelência, eficiência, eficácia, racionalidade, competitividade, mérito, entre outros. 

Também ganha ênfase o processo de avaliação estandardizada, avaliação de 

desempenho/produtividade, nos quais se sobressaem formas de mais controle e 

gerenciamento; produção de evidências/resultados e responsabilização 

(accountabiliy); produção de índices e rankings, produção de dados estatísticos, 

relatórios, cumprimento de metas.  

Com base em Barber (2007, p. 380), podemos entender que a lógica de 

mercado, no espaço público, afeta também os comportamentos das pessoas, pois 

os mercados nos dão modos de discurso privados, e não públicos: 

[...] pagamos, como consumidores, em moedas de consumo a produtores 
de bens materiais, mas não podemos usar essa moeda quando tratamos 
uns com os outros como cidadãos ou vizinhos a respeito das consequências 
sociais de nossas escolhas mercantis privadas. Os mercados promovem 
metas individualistas, e não sociais, e nos estimulam a falar a língua do “eu 
quero”, e não a língua do “nós precisamos”. Os mercados impedem todo 
tipo de pensamento ou ação do “nós”, confiando no poder das escolhas 
individuais agregadas (a “mão invisível”) para assegurar    de algum modo o 
bem comum (BARBER, 2007, p. 380)  

.  

Mészáros (2008) também entende que o discurso da qualidade da educação 

está sendo guiado pela lógica empresarial e do consumo, sob critérios de 

racionalização administrativa e processos produtivos, atrelados a critérios de eficácia 

e eficiência, sintonizando-se com o desenvolvimento econômico para que o Estado 

possa se apresentar e competir no mercado internacional.  

Essas mudanças na área educacional vêm se dando em nível mundial das 

mais diversas formas, com adjetivações diferentes, mas tendo sempre em sua base 

a transferência da educação pública para empresas do setor privado, o que tem 

levado a maioria dos especialistas e autores a denominar essas novas modalidades 

de gestão da educação pública como “quase-mercado”, denominação esta que se 
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originou na Inglaterra, com Le Grand, em 1996, analisando as modificações na 

política de Margareth Thatcher.   

Para Oliveira & Souza (2003), a noção de “quase-mercado” está relacionada 

à crítica de ineficiência do Estado que gerou diferentes formas de privatização na 

gestão ancoradas na lógica de mercado. Não se trata de uma transferência direta 

dos serviços educacionais para o mercado, mas de introdução de concepções 

privadas de gestão, contudo mantendo o controle do Estado. O “quase-mercado”, 

tanto do ponto de vista operativo, quanto conceitual, diferencia-se da alternativa de 

mercado, sob a suposição de induzir melhorias. A noção de “quase-mercado” supõe 

regulamentação governamental, para o que os sistemas de avaliação, muitas vezes 

reduzidos a procedimentos de medida e de fiscalização, são muito funcionais. 

Segundo Ball (2001), no Brasil, a expressão “quase mercado” vem sendo 

utilizado, muitas vezes, como sendo a mesma coisa que mercado. Explica o autor 

que, embora seja constituído pela mesma lógica porque implica até certo ponto uma 

regulação do Estado, o “quase-mercado” é diferente e, além do mais o mercado, aos 

olhos das pessoas, ainda soa com certa hostilidade, e o “quase-mercado” tem sido 

mais aceito.  

Analisando os efeitos das forças de mercado, como uma alternativa de 

política pública, sobre as escolas e sobre os pais, ele afirma que corremos o risco de 

vê-lo ser transformado em inevitável. Ball (2001) discute a complexa ideologia do 

mercado e o poder dessa política educacional como sendo uma poderosa força, 

bem estabelecida e relacionada a uma cultura de escolhas, as quais são baseadas 

em perigosas idealizações, sem qualquer tipo de crítica reflexiva.  

Particularmente no Brasil, percebemos a lógica de mercado no campo 

educacional não apenas nas relações chamadas parcerias entre empresas e redes 

de ensino municipais. Ela está também no processo de privatização da educação; 

nas relações comerciais com o Governo Federal, para atender aos diversos 

programas educacionais implementados, dentre eles o PNLD e os programas de 

avaliação em massa.  

Diante dos conceitos apresentados, uma parceria com empresa educacional 

privada, por meio da contratação de um sistema de ensino, leva junto para dentro da 

escola pública não apenas um material didático, mas uma nova proposta de gestão 
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e de educação; uma nova estrutura curricular padronizada; novas formas de controle 

e de relações no Ambiente escolar que interferem na estrutura tradicional da escola, 

nas formas de trabalho educativo, na formação dos sujeitos da escola – alunos, 

professores, funcionários da escola. 

 

3.2 Das empresas educacionais no Sul de Minas Gerais 

 

Entre os sistemas de ensino identificados com parceria nos municípios do Sul 

de Minas, verificamos que há o predomínio do Sistema de Ensino Aprende Brasil, da 

empresa Positivo, e do Sistema de Ensino NAME, da empresa SEB – COC, como 

ilustra a figura 3.15, que fazem parte do conjunto das empresas educacionais mais 

tradicionais que trabalham com a metodologia de apostilados.  
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Figura 3.15: Sistemas de ensino estruturados no Sul de Minas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tanto a empresa Positivo, como a empresa COC e o Sistema de Ensino Anglo 

possuem trajetórias semelhantes, com origem em cursinhos pré-vestibulares, com 

grandes aprovações de alunos em cursos superiores federais e demais instituições 

privadas mais disputadas do país. Esses cursinhos cresceram, constituíram suas 

próprias escolas e se estenderam para outras escolas privadas do Brasil, por meio de 

convênios ou franquias e, recentemente, chegam às escolas públicas, por meio dos 

municípios.  
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Para isso, criaram no seu interior estruturas, serviços e produtos específicos, 

denominados, conforme informações dos respectivos sites, de “soluções 

educacionais”; passaram a se autodenominar como “sistemas de ensino apostilados” 

e, mais recentemente, vem sendo tratados como “sistemas de ensino estruturados”. 

Entre os produtos ou soluções, situam-se os materiais didáticos dirigidos aos alunos 

de escola pública e particular; os programas de aperfeiçoamento de professores; 

programas de apoio à gestão e ferramentas tecnológicas, entre outros. 

 As empresas com maior presença junto aos municípios do Sul de Minas 

pertencem aos três também maiores grupos educacionais atuantes no Brasil. Até o 

ano de 2010 os três estavam com capital aberto na bolsa de valores. O Sistema 

Aprende Brasil, pertencente ao Grupo Positivo, possui um dos seus segmentos – a 

Positivo Informática – com capital aberto na bolsa de valores; o Núcleo de Apoio à 

Municipalização do Ensino (NAME) faz parte do Grupo SEB COC (ao ser adquirido 

pela Pearson em setembro de 2010, o SEB – COC fechou seu capital na bolsa) e o 

Sistema de Ensino Anglo, pertence atualmente ao Grupo Abril Educação.  

No do dia 22 de julho de 2010, Chaim Zaher vendeu o SEB para os ingleses 

da Pearson - as marcas de ensino COC, Dom Bosco, Pueri Domus e Name - e ao 

vender, fechou o capital do grupo. Os gringos levaram a editora, o material didático 

e, todo o sistema que vinha no pacote, desde o desenvolvimento das apostilas até o 

treinamento dos professores (www.veja.abril.com.br/economia - acesso em 01-10-

2012). Nesse mesmo período o grupo Abril comprou o sistema de ensino Anglo. 

 

3.2.1 Grupo empresarial Positivo 

 

O Grupo Positivo é composto por três braços de negócios: educacional, 

gráfico-editorial e informática, conforme está representado na figura 3.16. Desde 

2010, o Grupo tem como Presidente do Grupo e da empresa Positivo Informativa 

S.A. o senhor Hélio Rotenberg, que sucedeu seu fundador, Oriovisto Guimarães, e 

presidente do grupo desde o início. 
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Sistema de Ensino Positivo (SPE).

Escolas Integradas Positivo.

Cursos Positivo.

Unidade de negócio: tecnologia 

educacional

GRÁFICO EDITORIAL POSITIVO EDUCACIONAL POSITIVO INFORMÁTICA

Unidade de negócio:hardware

Centro de Pesquisas.

HOLDING POSITIVO

Colégios Positivo.

Aprende Brasil .
Sistema de Ensino Positivo: 

Centro de Linguas Positivo.

Ex-alunos Positivo.

Editora Positivo.

Gráfica Posigraf.

Universidade Positivo

 
 

Figura 3.16: Organograma do Grupo Positivo 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

Conforme informações dos portais eletrônicos, o Grupo Positivo foi fundado 

em 1972, na cidade de Curitiba (PR), quando Oriovisto Guimarães e mais oito 

professores criaram o primeiro curso pré-vestibular, acalentando o sonho de abrir 

uma escola que oferecesse apoio até poucas horas antes do vestibular, uma 

novidade para a época. Eles organizaram um material apostilado com “metodologia 

própria” e para sua impressão colorida - uma outra revolução para a época -, 

conseguiram  inaugurar uma pequena gráfica, situada em uma garagem, também, 

na capital paranaense.  

Em seu primeiro ano, o Curso Positivo contava com mais de 3.000 alunos.  

Desde então continuou atuando com Sistemas de ensino e livros escolares.  Daí em 

diante conseguiu ampliar as suas escolas próprias, estruturar a distribuição do 

sistema de ensino para todo o país com escolas conveniadas, abrir uma 

universidade em Curitiba e conduzir o Grupo Positivo à área da Informática para 

fabricar microcomputadores e desenvolver softwares e aplicativos educacionais, 

além de portais da Internet. 

O grupo está presente em 26 estados brasileiros e mais o Distrito Federal e 

mantém negócios em países da Ásia, América do Sul, Europa, Oriente Médio, além 

dos Estados Unidos. Possui três unidades próprias, localizadas na cidade de 
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Curitiba-PR, que atendem desde o maternal II até o ensino médio, e duas unidades 

que são referidas pela empresa como centro de línguas e universidade. Também 

conta com 106 convênios com escolas particulares e, ainda, 11 que não levam seu 

nome, porém utilizam seu material.  

Atualmente o grupo se divulga como a maior corporação educacional do 

Brasil e como líder na produção de computadores, softwares e soluções 

educacionais para o varejo e o mercado corporativo.  

No ramo de sistema de ensino estruturado, o Grupo Positivo atua por meio do 

Sistema Positivo de Ensino e do Sistema Aprende Brasil, e na área da informática 

por meio da empresa Positivo Informática S.A. 

São empresas do Grupo Positivo:  

a) A Gráfico-Editorial: composta pela Editora Positivo e a Gráfica Posigraf.  

b) A Positivo Educacional: composta pela Universidade Positivo; Colégio 

Positivo Júnior; Colégio Positivo Jardim; ambiental; Colégio Positivo 

Ângelo Sampaio; Curso Positivo; Centro de Linguas Positivo; Centro de 

Pesquisas Positivo; Ex-Alunos Positivo; Escolas Integradas Positivo.  

c) A Positivo Informática: é a empresa que fabrica mais notebooks no 

Brasil e está presente em outros países da América Latina. Possui capital 

aberto na bolsa de valores. A empresa tem como principal cliente de 

notebooks o Governo, 56,8% do mercado, conforme Relatório Corporativo, 

on line.  

 

Conforme informações disponíveis no site do Grupo Positivo – 

www.editorapositivo.com.br -, os sistemas de ensino estão presentes na vida escolar 

de quase um milhão de crianças e jovens do Brasil, como mostra o recorte textual 

(quadro 3.10), retirado do próprio site. 
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Quadro 3.10: Recorte textual do portal da empresa Positivo 

 
O principal objetivo da Editora Positivo é construir o futuro do país por meio da 

educação. 

Os Sistemas de Ensino estão presentes na vida escolar de quase um milhão de crianças e 

jovens, desde a Educação Infantil ao Ensino Médio, seja por meio do Sistema Positivo de

Ensino, voltado à área particular, com escolas conveniadas em todos os estados brasileiros, ou

pelo Sistema de Ensino Aprende Brasil, adotado em mais de 150 municípios. 

Juntos, com sua metodologia inovadora, não só na concepção do Livro Didático Integrado

como na orientação para a sua melhor aplicabilidade, esses sistemas contribuem para o

constante aperfeiçoamento de mais de 200 mil professores de todo o Brasil. 

A área de Livros Escolares  oferece coleções didáticas, livros paradidáticos e de literatura

infantojuvenil, obras para formação do professor e de referência. Além de todo o conhecimento

educacional, os autores transformam sua experiência em sala de aula em um material 

adequado à realidade do aluno, em consonância com os objetivos do professor.[..]  

Para o desenvolvimento dessa gama de materiais, a Editora Positivo conta com um 

Centro de Pesquisas, no qual trabalham mais de 200 profissionais que elaboram e 

desenvolvem todas as obras, com o cuidado de ouvir e entender um mercado cada dia mais

atualizado e exigente.   
 

 
Fonte: www.positivo.com.br (Acesso em 18/01/2012) 
 

 

3.2.1.1 O Sistema Positivo de Ensino (SPE) 

 

O Sistema de Ensino Positivo (SPE) é destinado às unidades próprias do 

Grupo Positivo e às escolas conveniadas com o setor “privado. O Sistema é 

composto por um “pacote” de serviços e produtos – as chamadas “soluções” -, que é 

agregado ao material didático. Em sua home page é dado destaque ao público 

(privado) a que destina o sistema e às “soluções educacionais”, como mostra o 

recorte textual feito da home page do SPE, a seguir:  

Navegando pelas páginas do web site da empresa, por meio do menu de 

navegação e dos links, é possível observar que a empresa Positivo procura dar 

grande destaque às vantagens que a escola particular adquire ao conveniar-se ao 

Sistema Positivo, como: apresentação do material que contém, para cada área do 

conhecimento, um projeto pedagógico estruturado em unidades; atividades 
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propostas, acompanhadas de comentários e, conforme a situação, com soluções e 

respostas; teleaulas; cursos regionais de atualização e aperfeiçoamento; cursos de 

atualização, por área de conhecimento, para professores, entre outros, 

apresentados no site em boxes destacados. 

 

3.2.1.2 Sistema de Ensino Aprende Brasil  

 

O Sistema Aprende Brasil é um dos produtos educacionais de uma das áreas 

de atuação do Grupo Positivo e destina-se às redes de “ensino público” dos 

municípios. Também é tratado como uma das soluções educacionais. 

O Grupo Positivo atua no setor público de ensino, por meio do Sistema 

Aprende Brasil (SABE), desde o ano de 2005. Foi criado a partir da metodologia dos 

professores do Positivo com foco na rede pública de ensino, nas modalidades de 

educação infantil e ensino fundamental.  

Todos os produtos e serviços comercializados pelo Sistema Aprende Brasil 

também são apresentados pela empresa, como “Soluções Educacionais”.  

Dependendo do nível e do segmento de ensino algumas soluções educacionais são 

diferentes.  

Compõem as soluções educacionais do Sistema de Ensino Aprende Brasil:  

• Livro Didático Integrado;  

• Portal Aprende Brasil;  

• Assessoria Pedagógica – cursos e atendimento às equipes docente e 

técnico pedagógicas das Escolas Municipais e da Secretaria de 

Educação;  

• (SIMED) - Sistema de Monitoramento – ferramenta de gestão de 

informações educacionais e monitoramento de qualidade de ensino em 

cada município. Através da gestão de informações educacionais, ele 

monitora os resultados alcançados e propicia o desenvolvimento de 

planos de ações para o município;  
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• Hábile: Uma prova de português e matemática aplicada aos alunos 

para medir o seu grau de dificuldade e a eficiência dos professores no 

ensino e oferece consultoria aos municípios após os teste; 

• Portal Interativo Aprende Brasil 

O Portal Aprende Brasil tem acesso restrito, mas foi possível listar os recursos 

de apoio aos professores e as possibilidades de interação que o sistema oferece, 

quais sejam: no link “Núcleo de Conteúdo” o professor pode acessar atlas de 

diversas áreas, banco de imagens, avaliações, conteúdo multimídia, Enem, fábrica 

de textos, simuladores, literatura, vestibular, temas para a sala de aula, museu 

virtual, entre outros.  

No link “Biblioteca digital” o professor tem acesso a dicionários, catálogos, 

downloads, enciclopédia, multimídia etc. No link “canais de comunicação” são 

disponibilizados diversas ferramentas de interação, como bate-papo, fórum, 

especialistas com professor on line.  

No link “criação e colaboração”, o professor pode interagir na criação de 

projetos, encaminhamentos metodológicos, linha do tempo, material de aula, outros. 

Há ainda outros links como “jogos e atividades”, “centro de atividades”; “com a 

palavra”. Através da ferramenta SIMED o prefeito, o secretário de educação e os 

gestores educacionais podem verificar o desempenho de cada um dos mais de 100 

indicadores em tempo real, de qualquer lugar, via Internet, por meio do Portal 

Aprende Brasil. Também é disponibilizada à Secretaria de Educação uma home 

page personalizada, em que poderão ser publicados trabalhos, eventos, 

informativos, enquetes, relatos, entre outros conteúdos exclusivos do município, por 

meio de seu próprio administrador, contribuindo para a integração de professores, 

alunos e pais. 

 

3.2.1.3 Empresa Positivo Informática S.A. 

 

A empresa Positivo Informática, um dos ramos de atuação do Grupo 

Empresarial Positivo, ganhou significância neste texto devido ao grande incentivo 

que tem se dado nos últimos anos à implementação das tecnologias nas escolas 

públicas, por meio de diversos programas do Governo Federal. Em nossa pesquisa 
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documental identificamos que a Positivo Informática é a maior fornecedora de 

notebooks para o setor público. 

Todas as informações deste tópico foram colhidas no web site da empresa e 

no Relatório Corporativo da mesma, disponível em www.positivoinformática.com.br 

(acesso em 02/02/2012) 

De acordo com as informações contidas no referido Relatório, a  Positivo 

Informática é, hoje, a maior fabricante de computadores do Brasil e a número um em 

tecnologia educacional e também exporta para outros países.  

A tecnologia educacional Positivo está presente em mais de cinco mil escolas 

brasileiras, atuando no desenvolvimento de soluções nas cinco áreas em que atua: 

Ensino Particular, Ensino Público, Corporativo, Exportação e Varejo. A empresa 

possui, em seu amplo portifólio, produtos e soluções que são referência em 

tecnologia educacional e estão presentes em mais de 11.800 escolas públicas, 

2.700 escolas e instituições de ensino superior privadas e em cerca de 900 pontos 

de venda no varejo, contabilizando, aproximadamente, 3 milhões e seiscentos mil 

usuários. 

Fundada em 1989, produz computadores, softwares e soluções educacionais 

para o mercado nacional e internacional. Atualmente é certificada pelas ISO 9001 e 

ISO 14001, e conta com duas divisões de negócios: Hardware e Tecnologia 

Educacional.  

Por meio da divisão de Tecnologia Educacional, oferece desde soluções 

exclusivas como as mesas educacionais ao desenvolvimento de softwares 

educacionais, lousas eletrônicas, além do gerenciamento dos portais educacionais, 

de serviços de capacitação de professores/usuários e suporte técnico.  

A Positivo Informática mantém uma parceria com o governo brasileiro e 

fornece computadores para grande parte dos estabelecimentos públicos do País. Já 

foram mais de 100 mil computadores entregues em 2008/2009 para o MEC, além do 

programa Computador do Professor do Governo do Estado de São Paulo.  

Conforme ilustra figura 3.17, de acordo com o release Relatório Corporativo 

Positivo da empresa, 54,8% dos notebooks são vendidos para o Governo.  
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Figura 3.17: Recorte do Release Positivo Informática – Ano 2011 

Fonte: ri.positivoinformatica.com.br/positivo/.../Positivo_FS_4T11 

 

A companhia reconhece o grande potencial do mercado e pretende aumentar 

sua participação que, em 2011, representou 27,1% do mercado total de PCs no 

Brasil, sendo a área educacional um dos mercados mais lucrativos (quadro 3.11). 

Vale ainda observar também no referido o quadro as negociações do ano de 2012. 
 
Quadro 3.11: Recorte do Release Positivo Informática – Ano 2011 

 
Fonte: ri.positivoinformatica.com.br/positivo/.../Positivo_FS_4T11 
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3.2.2 Sistema Educacional Brasileiro - SEB COC 

 

Este texto foi organizado com informações garimpadas dos sites da empresa 

COC, no período de janeiro a junho de 2012. 

O SEB - Sistema Educacional Brasileiro S.A. é uma companhia privadas do 

setor de educação com 48 anos de atuação no mercado.  

O SEB, antes detentor das marcas COC, Pueri Domus, Dom Bosco, NAME, 

entre outras, optou por dedicar-se exclusivamente às suas escolas próprias, 

cabendo à inglesa Pearson, desde 2010, o atendimento às escolas parceiras dos 

sistemas de ensino públicos e privados das quatro marcas.  

O SEB atua de forma verticalmente integrada e sistematizada nos principais 

segmentos do mercado educacional: Educação Básica presencial, Sistema de 

Ensino Básico, Ensino Superior presencial e Ensino a Distância (EAD).  

A figura 3.18 ilustra o quadro de marcas/produtos da empresa, antes da 

negociação com a Pearson.  

 

 
Figura 3.18: Recorte da Apresentação Institucional SEB COC 2010 

Fonte:http://www.sebsa.com.br/ri/arquivos/20100528_SEB_Institucional (acesso10/06/2012) 
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A figura 3.19 mostra a presença da empresa SEB COCO nos diversos 

municípios do Brasil, comparando parcerias com setor privado e setor público, 

também antes da negociação com a Pearson.   

 
Figura 3.19: Mercado da Empresa SEB – COC no Brasil. 

Fonte: http://www.sebsa.com.br/ri/arquivos/20100528_SEB_Institucional  

(Acesso 10/06/2012) 
 
A figura 3.20 ilustra a visão geral do mercado da empresa SEB COC. 
 

 
Figura 3.20: Visão geral de mercado da empresa COC, antes da Pearson 

Fonte: http://www.sebsa.com.br/ri/arquivos/20100528_SEB_Institucional  

(Acesso 10/06/2012) 
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Em 22 de julho de 2010, o SEB COC foi vendido para o Grupo Pearson, que 

fatura cerca de US$ 8,5 bilhões no mundo, que ficou com os sistemas de ensino 

como apostilas e livros que levam as marcas COC, Pueri Domus, Dom Bosco e 

Name. Leva também a Gráfica GEB, Logística e Distribuição, que imprime todos os 

materiais, e o portal educacional Klick Net.  A transação se deu no valor de R$ 613,3 

milhões11 (O Estado de S. Paulo, de 23 de julho de 2010). O SEB ficou apenas com 

as escolas físicas.  

Em 14 de fevereiro de 2011, o Estadão.com.br divulgou a seguinte notícia: 

“Sistema de ensino brasileiro “tipo exportação” – Depois de investir R$ 888 milhões 

no Brasil, Pearson quer exportar método criado há 50 anos no país”. Segundo a 

reportagem a Pearson protagonizou o maior negócio do mercado educacional no 

Brasil pretende exportar para o México, África e outros países emergentes essa 

metodologia, essencialmente, brasileira.  

Desde 2010, a empresa SEB S.A. (COC) é Sociedade operacional presidida 

por Chaim Zaher, controlada, indiretamente, por Pearson Education do Brasil Ltda. 

Com esta operação o grupo britânico dobrou o tamanho dos negócios em educação 

no Brasil, conforme reportagem no Jornal O Estado de S. Paulo (2010). 

O mercado editorial escolar brasileiro movimenta mais de US$ 2 bilhões por 
ano. É um mercado muito positivo e dinâmico, por isso o interesse em fazer 
parte dele, disse Juan Romero, presidente da Pearson para a América 
Latina. A meta, disse, é aumentar o número de alunos no sistema de ensino 
dos atuais 400 mil para 1 milhão em cinco anos. "E pretendemos mais tarde 
exportar o modelo brasileiro para outros países", disse Guy Gerlach, 
presidente da Pearson no Brasil (O ESTADO DE S. PAULO, 23 de JUL. DE 
2010). 

 
Com as novas aquisições, atualmente, a Pearson passa a ter, no Brasil, os 

sistemas de ensino COC, Pueri Domus, Dom Bosco e Name, além de gráfica, 

operações de logística e o portal educacional Klick Net, e fornece tecnologia para as 

escolas do SEB que operam sob as marcas COC, Pueri Domus e Dom Bosco e 

passa a atender mais de 500 mil estudantes, atrás apenas do Positivo que conta 

com um milhão de alunos. Em 2010, a Pearson comprou a Companhia das Letras, 

que é uma das mais respeitadas editoras nacionais, com um faturamento estimado 

em R$ 70 milhões em 2010.   

                                            
11 Os valores negociados na transação variam, de acordo com as reportagens em que tivemos 
acesso, de 613,3 milhões de reais a 888 milhões de reais. 
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No Relatório Corporativo on line, com a denominação “Apresentação 

Institucional de 2010”, podemos ler que a educação básica é o segmento mais 

contributivo para as receitas da corporação: 

No Resultado operacional e financeiro, a Educação Básica permaneceu 
como o segmento mais contributivo para as receitas da corporação. Em 
2009, a Educação Básica representou 43,1% de Receitas Brutas, contra 
42,2% em 2008 e 46,0% em 2007.  

A Receita Bruta do Sistema de Ensino em 2009 foi de R$ 121,1 milhões, um 
crescimento de 25,6% sobre os R$ 96,4 milhões de 2008 e de 134,2% 
perante os R$ 51,7 milhões em 2007. O crescimento de 11,4% no número 
médio de alunos parceiros foi o principal motivo para tal evolução. (www. 
Pearson.com.br – acesso 10/03/2012) 

 
A Pearson tem por objeto o desenvolvimento de atividades de importação, 

publicação e comercialização de materiais didáticos voltados para a área de 

educação, incluindo treinamento de professores e profissionais da área de 

educação, conforme ilustra o recorte textual (quadro 3.12) retirado da página 

principal do sítio oficial da empresa. 

 
Quadro 3.12: Recorte textual do portal da empresa Pearson 

 
A Pearson é a maior empresa de soluções educacionais do mundo. Oferece publicações, conteúdo, 
tecnologia, consultoria e certificação em mais de 60 países. Entre suas tradicionais marcas estão o 
jornal Financial Times, a revista The Economist e os selos editoriais Longman, Penguin, Prentice 
Hall e Addison Wesley. 
  
Na esfera educacional, a Pearson oferece também certificações internacionais, por meio da 
Edexcel, e ambientes virtuais de aprendizado, com o eCollege e o Fronter, além de soluções para 
avaliação educacional. 
  
No Brasil, a Pearson destaca-se por sua inovação em tecnologia educacional, oferecendo uma 
biblioteca virtual com mais de 1.000 títulos que podem ser lidos e pesquisados on-line, livros 
customizados e sob demanda, conteúdo para educação a distância e consultoria em conteúdo e 
metodologia educacionais. 

 
Fonte: www.pearson.com.br (Acesso em: 10/03/2012) 

 

A matriz do grupo empresarial SEB COC S. A. se situa atualmente em São 

Paulo, Capital. As unidades da cidade de Ribeirão Preto, agora, são denominadas 

de "unidades modelo" , como ilustrado na figura 3.21. 
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Educação Infantil.

Núcleo de Apoio a 
Municipalização do 
Ensino (NAME). Faculdade Dom Bosco.

Editora.

UNYCACOC

Colégios. Unidade de Educação 
Corporativa e Soluções 
Audiovisuais.

Sistema Brasileiro de 
Ensino Cursos  e semi e 

extensivo.
Pós-Graduação (a distância)

Ensino Fundamental 
Médio.

PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA

Sistema Educacional Brasileiro - SEB COC S/A

Extensão (a distância).

SEB DOM BOSCO PUERI DOMUS UNISEB INTERATIVO UNISEB UNIVERSITÁRIO

Graduação ( a distância). Centro Universitário.

 
Figura 3.21: Organograma de produtos da empresa COC 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

3.2.2.1 Sistema de Ensino COC 

 

O Sistema de Ensino COC é destinado aos alunos do setor privado e nasceu 

de um cursinho pré-vestibular privado. Conforme histórico disponível no site da 

empresa, o COC nasceu em 1963 quando um grupo de alunos da Faculdade de 

Medicina da USP de Ribeirão Preto criou o Curso Osvaldo Cruz – um curso pré-

vestibular – com a proposta de preparar jovens para os vestibulares do curso de 

medicina. Somente alguns anos depois foi criado o Ensino Médio e, ao longo dos 

anos, o Ensino Fundamental e a Educação Infantil.  

A Editora COC foi criada em 1979. Em 1986, o Grupo COC foi adquirido por 

Chain Zaher, empresário do setor educacional que, anteriormente, estava ligado ao 

Grupo Objetivo. Em 1987, a instituição passou a comercializar seu material em 

cidades mais distantes, graças à sua credibilidade na região de Ribeirão Preto, 

consolidada como produtora de material didático. Em 1999, foram criadas as 

Faculdades UNICOC e, por meio da Editora COC, foi desenvolvido o Núcleo de 

Apoio a Municipalização do Ensino – NAME, em 2005. 
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Em seguida o Projeto Educação 2000 propõe a utilização do computador em 

sala de aula, de uma forma inovadora, apoiando o trabalho do professor e utilizando 

esse computador para estreitar os laços entre educadores e educandos. Enquanto 

muitos pensavam no computador como um substituto para o professor o COC, e seu 

Projeto Educação 2000, colocaram esse mesmo computador como aliado do 

professor.  

As tradicionais apostilas já haviam dado origem aos livros didáticos. Os 

programas desenvolvidos pelo Centro de Apoio ao Professor (CAP), associados aos 

livros produzidos pela Editora COC apresentam uma nova maneira de agir em sala 

de aula. 

Em 2007, foi constituído o Sistema Educacional Brasileiro – SEB 

Participações S.A. com abertura de capital na bolsa de valores de São Paulo – 

BOVESPA, disponibilizando uma porcentagem de suas ações para o comércio na 

bolsa de valores.  

Em julho de 2010, o Sistema Educacional Brasileiro foi negociado com a 

empresa britânica Pearson.  Segundo Chain Zaher, em entrevista concedida ao 

Jornal “A Cidade”, em 24 de julho de 2010, a parceria é estratégica: “Fizemos uma 

parceria estratégica com a Pearson. Vendemos a Editora COC, que inclui os 

sistemas de ensino, a gráfica, a logística, a distribuição. As escolas físicas 

continuam com a Nova SEB, como será denominado o atual SEB”. 

A Editora COC disponibiliza aos seus parceiros a mesma proposta 

pedagógica e os mesmos diferenciais do COC Ribeirão Preto, berço da Instituição e 

diversas soluções educacionais, produtos e serviços que possibilitam uma 

abordagem educacional diferenciada. Conforme informações de seu ambiente 

virtual, “tudo de acordo com a necessidade específica de cada instituição”.  

Além disso, os empresários do sistema COC se consideram pioneiros ao 

introduzir, em suas escolas e nas escolas parceiras, o material didático estruturado 

em Eixos Temáticos para todo o Ensino Fundamental, em busca da 

interdisciplinaridade e da formação integral dos educandos. 

O Grupo oferece para as instituições privadas: portal COC educação, plantão 

on line, livro eletrônico, lousa inteligente, o chamado “COC em sua Casa”, por meio 

do qual é possível acessar “informações como o calendário escolar, atividades 
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complementares a serem feitas, agenda de provas, banco de provas, livros 

eletrônicos, além de todas as atividades dedicadas a cada uma das disciplinas”; 

aulas 3D e conteúdo digital.  

 

3.2.2.2 Sistema de Ensino NAME  

 

O grupo empresarial COC atua no setor educacional público por meio do 

NAME (Núcleo de Apoio à Municipalização do Ensino) que atende a educação 

infantil e o ensino fundamental e o médio. O sistema NAME nasceu em 1999, possui, 

em Ribeirão Preto, uma sede diferenciada dos colégios da marca COC, que se 

destinam ao setor privado, tendo suas primeiras parcerias com municípios do Estado 

de São Paulo.  

Apresentamos no quadro 3.13 o texto que compõe a página principal do 

Sistema de Ensino NAME, retirado na íntegra do seu ambiente virtual, uma vez que o 

mesmo é apresentado fragmentado em hipertexto na mídia eletrônica. ( 

www.netname.com.br - acesso 04/03/2012) 

 

Quadro 3.13: Recorte texto institucional do Sistema de Ensino NAME 
A Revolução do Ensino Público  
Há 10 anos, a Editora COC analisou o ensino público e constatou que ele ansiava por grandes 
modificações. 
 
Partindo do princípio de que a educação de qualidade é direito de toda criança e adolescente, a 
Editora COC elaborou uma forma de usar todo o seu Sistema de Ensino para ser parceira nessas 
transformações. Assim, nasceu o Núcleo de Apoio à Municipalização do Ensino, o NAME. 
O NAME é um projeto totalmente inovador que leva educação de qualidade às escolas da rede 
pública, com acesso à estrutura e ao conteúdo pedagógico de uma das maiores instituições de 
ensino do país, o COC. 
 
O NAME cresceu e hoje é considerado modelo no mercado. 
Está presente em mais de 80 municípios do estado de São Paulo, atingindo o surpreendente 
número de mais de 150.000 alunos que têm acesso a essa educação diferenciada.  
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Por que implantar o NAME?  
- Porque a educação é prioridade para um futuro melhor, e a municipalização é instrumento de 
melhoria da qualidade de ensino. 
 
- Porque a parceria com o Sistema COC é uma maneira de democratizar a educação, levando a 
mesma qualidade de ensino a todas as escolas do município. 
 
- Porque todos os alunos merecem ter as mesmas possibilidades e condições de educação, sem 
distinção de classe social. 
 
- Porque é preciso promover a motivação dos professores, o entusiasmo dos alunos e a satisfação 
dos munícipes.  

 
Fonte:  www.netname.com.br (Acesso 04/03/2012) 
  
 
A empresa utiliza diversos recursos de design de navegação, agrupando 

textos, links, rótulos, vídeos, imagens em movimento, que não são possíveis no 

texto impresso, para divulgar ou “vender” seus produtos e serviços, sempre usando 

como “mote” de propaganda as notas do Ideb. Na figura 3.22, recortada da página 

principal do site da empresa, as setas que indicam a evolução das notas de Ideb são 

apresentadas no site com movimentos, acompanhada da afirmativa “ONDE TEM 

NAME TEM CRESCIMENTO”, em letras caixa alta, procurando atrair a atenção do 

interlocutor para a direção de interesse da empresa, que são as notas do Ideb dos 

municípios chamados por eles de “parceiros” que obtiveram as melhores notas. 

 

Figura 3.22: Recorte do banner da home page do Sistema de Ensino NAME 

Fonte: www.netname.com.br (Acesso 04/03/2012) 
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Numa outra página do portal oficial do NAME um banner em movimento surge 

e se situa no centro da página (figura 3.23), procurando remeter o leitor para outra 

página de imprensa onde são divulgadas as notas do Ideb de municípios parceiros 

mais bem classificados nos rankings e reportagens sobre as vantagens da parceria 

para o município.  

Ao clicar nesta página somos remetidos para reportagens da mídia, 

entrevistas com profissionais da educação dos municípios parceiros, que procurar 

comprovar a eficiência e a eficácia dos sistemas de ensino, principalmente por meio 

das notas do Ideb.  

 
Figura 3.23: Recorte da home page do Sistema de Ensino NAME (2) 

Fonte: www.netname.com.br (Acesso 6/3/2012) 

 

Em outra página do site, num hipertexto, a empresa utiliza também uma frase 

de efeito - “Revolução do Ensino Público”- que se repete a cada link que é clicado 

para conhecer os produtos ou soluções apresentados no menu de navegação 

 

3.2.3 Grupo Abril Educação S.A. 

 

Destacamos que todos os dados e informações que compõem este tópico 

foram coletados no site e na home page do Grupo Abril, assim como, por meio de 
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relatórios e balanços disponíveis no site e baixados em arquivo PDF, no período de 

janeiro a junho de 2012. 

Conforme documento intitulado ITR – Informações Trimestrais - 30/06/2011 - 

Abril Educação S.A. -, a Abril Educação S.A. (Companhia) é uma sociedade 

anônima de capital aberto com ações negociadas na BM&FBovespa, sede na cidade 

de São Paulo. Sua controladora é a Abrilpar S.A. e, em conjunto com as 

controladas, compartilha as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e 

operacionais. A Companhia e suas controladas (o Grupo) atuam no segmento de 

educação básica e pré-universitária, por meio das seguintes linhas de negócios: 

editoras de livros didáticos e paradidáticos, sistemas de ensino, cursos pré-

vestibulares, escolas próprias de ensino básico ensino técnico e profissionalizante.  

Suas atividades contemplam de modo preponderante, a edição, impressão, 

publicação, divulgação e comercialização, no atacado ou varejo, de livros, apostilas 

e publicações para educação básica. Atua também no treinamento especializado 

para professores e gestores escolares, atividades de workshops, reuniões e 

palestras. Em seu portal eletrônico, a instituição se coloca como sendo a maior 

empresa no segmento de educação básica do mercado brasileiro. 

(www.abrileducacao.com.br – acesso em 10/03/2012). 

São empresas do Grupo Abril Educação - ilustrado na figura 3.24.  

 
Figura 3.24: Portfólio da empresa Abril Educação 

Fonte: http://abrileducacao.com.br (Acesso 10/03/2012) 
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Separados por segmento, temos: 

a) Editoras: Ática e Scipione 

b) Sistemas de Ensino: Sistema de Ensino SER; Sistema Maxi de Ensino; 

Sistema de Ensino Anglo; pH Sistema de Ensino. 

c) Escolas e cursos: Anglo Vestibulares (curso preparatório para 

vestibulares); Curso e Colégio pH; etb – escolas técnicas do Brasil 

(voltadas para o ensino técnico e profissional); Siga Concursos (voltada 

para concursos públicos). 

 

De acordo com o histórico apresentado no site da empresa, a Abril Educação 

foi fundada em 1950, mas a Fundação Victor Civita foi criada somente em 1985, 

pela família Civita. Desde então, a empresa dedica-se ao ramo educacional no país 

e deu-se início aos projetos de responsabilidade social do Grupo Abril. Conforme 

dados disponíveis no site, com a revista Nova Escola, a Fundação atinge 

mensalmente 3,3 milhões de professores, diretores e coordenadores em 

praticamente todas as escolas do país. 

O primeiro material didático foi criado em 1960 para o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização, projeto do governo brasileiro voltado à alfabetização de jovens e 

adultos.  

Em agosto de 2010, a empresa adquiriu o Sistema de Ensino Anglo e, em 

abril de 2011, adquiriu o Curso pH e as redes de escolas da marca, no Rio de 

Janeiro. No site oficial da empresa temos que essas marcas, Anglo e pH, são líderes 

de aprovação nas melhores universidades dos estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro, os estados com maior PIB do País e essas redes de escolas funcionam 

como escolas de aplicação da metodologia de ensino, dos serviços e produtos. 

Ambas com foco nas classes A e B. 

O curso preparatório para vestibulares Anglo tem três unidades e mais de 

6.300 alunos na cidade de São Paulo. As escolas pH e o curso preparatório para 

vestibulares pH conta com 9 unidades e atendem a 6.596 alunos na cidade do Rio 

de Janeiro e Niterói. Voltado para a produção de materiais didáticos, a Abril 
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Educação possui quatro marcas: o Sistema Anglo de Ensino, o Sistema de Ensino 

SER, o Sistema Maxi de Ensino e o Sistema pH de Ensino. 

Com base nas informações pesquisadas, construímos um organograma dos 

produtos e empresas, atualmente pertencente ao Grupo Abril S.A. (figura 3.25), a 

partir do organograma geral do Grupo disponível em http://www.grupoabril.com.br  

(acesso 10/03/2012) 

 

Editora Abril Recursos Humanos Editoras Sistemas de Ensino
Acabamento Garantia da Qualidade Dinap Fernando Chinaglia
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Atendimento EDA Impressão e Matrizes Recursos Humanos Financeiro
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S.A
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Qualidade Gestão e 
Tecnologia

 
Figura 3.25: Organograma de produtos e empresas do Grupo Abril Educação. 

Fonte: Adaptado pela autora. 

 

Em 2011, o fundo de private equity BR Educacional incorporou-se à Abril 

Educação e adquiriu 24,7% de seu capital, concentrando neste investimento a sua 

atuação em educação básica e pré-universitária. O crescimento do Grupo é 

demonstrado em relatório ITR – Informações Trimestrais - 30/06/2011 - Abril 

Educação S.A. (disponível em: http://www.grupoabril.com.br - acesso em 

12/03/2012) 

O recorte do referido relatório, figura 3.26, compara o crescimento do Grupo 

do ano 211 a 2012, por segmento. 

O quadro evidencia o potencial de lucro dos negócios na área educacional. 
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Figura 3.26: Comparativo do crescimento do Grupo Abril-Educação 

Fonte: http://www.grupoabril.com.br (Acesso em 12/03/2012) 

 

Os sistemas de ensino do Grupo Abril Educação alcançam 333,2 mil alunos 

em 1.020 escolas por todo o território nacional. Em 2011, a empresa registrou 235% 

de aumento da sua receita líquida, totalizando R$ 772,1 milhões. O Grupo Abril S.A. 

emprega cerca de sete mil pessoas e é composto pela Editora Abril (publicações), 

Abril Digital (Abril.com e Abril no Celular), MTV (TV segmentada) e Abril Educação 

(editoras Ática e Scipione, Sistemas de Ensino Anglo e SER, Curso preparatório 

para vestibular Anglo, Curso e colégio pH, escolas e sistemas de ensino técnico ETB 

e curso preparatório para concursos públicos Siga).  

A figura 3.27 é um recorte do relatório, já referido, para ilustrar o potencial 

mercadológico das editoras do Grupo, por meio do PNLD.  
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Figura 3.27: O mercado das Editoras do Grupo Abril-Educação 

Fonte: http://www.grupoabril.com.br  (Acesso em 10/03/2012) 

 

Quanto ao fornecimento de produtos para o PNLD, apresentamos no quadro 

3.14 um recorte do referido relatório, que demonstra o volume de capital negociado 

em livros didáticos pelo Grupo Abril Educação, por meio do PNLD para o ano 2013.  
 
Quadro 3.14: Grupo Abril-Educação e o PNLD 

 
Fonte: http://www.grupoabril.com.br 

Segundo informações colhidas no ambiente virtual, a Abril Educação se 

considera líder no mercado de livros didáticos desde 2010 e colocou em circulação 

50 milhões de livros didáticos no ano de 2011, alcançando 60% dos alunos do 

Brasil. Atualmente, são mais de 1.500 autores e três mil títulos em catálogo.  
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No relatório financeiro disponível em http://www.maxpressnet.com.br, a Abril 

Educação S. A. encerra o primeiro trimestre de 2012 com receita líquida de R$ 248,8 

milhões, 22% maior do que os R$ 203,8 milhões conquistados no mesmo período de 

2011. Isso representa um lucro líquido de R$ 53,9 milhões, um crescimento de 26% 

se comparado aos três primeiros meses do ano anterior. 

Os sistemas de ensino (Anglo, SER e Maxi) fecharam o trimestre com uma 
receita líquida de R$ 72,1 milhões, 30% acima dos R$ 55,4 milhões do 
mesmo período de 2011 e participação de 29% na receita líquida. Ao final 
de março de 2012, a empresa tinha em sua base, 538 mil alunos 
matriculados em escolas adotantes dos sistemas de ensino da Abril 
Educação, o que significa um aumento de 43% em relação aos 377 mil 
alunos registrados no mesmo período de 2011.  

Os cursos preparatórios contribuíram com 13% da receita líquida, sendo 
que o Anglo registrou um crescimento de 17% na receita líquida, saindo de 
R$ 4,6 milhões no primeiro trimestre de 2011 para R$ 5,4 milhões nos 
primeiros três meses deste ano.  

As editoras (Ática e Scipione) foram responsáveis por 58% ou R$ 143,6 
milhões da receita, apresentando estabilidade com relação ao ano passado. 
“A diversificação da receita contribui para atenuar a sazonalidade dos 
negócios de editoras, na medida em que estamos focando as aquisições e 
ações de maior crescimento em linhas de negócios com receitas mais 
regulares ao longo do ano”, explica Amorim.  

(http://www.maxpressnet.com.br – acesso em 15/03/2012) 

 

Conforme planilha de tiragens e valores, por editora, negociados com o FNDE 

para o PNLD, ano 2012, as editoras Ática e Scipione, do Grupo Abril Educação, os 

valores negociados com a editora Ática foram da ordem de R$184.550.185 e, com 

Scipione, foram de R$ 102.784,747.  

No documento ITR – Informações Trimestrais – 30/06/2011 – temos que 

No primeiro trimestre de 2011, a receita líquida consolidada da Abril 
Educação alcançou R$283,8 milhões, mais do que o dobro dos R$122,2 
milhões registrados no mesmo período do ano anterior. O crescimento de 
R$161,6 milhões decorre da contribuição de receita das seguintes linhas de 
negócio: (i) Grupo Anglo (R$ 90,6 milhões); (ii) Editoras Ática e Scipione (R$ 
47,7 milhões), (iii) Grupo pH (R$ 14,8 milhões), (iv) SER (R$ 7,7 milhões), e 
(v) ETB (0,9 milhão). (http://www.maxpressnet.com.br – acesso em 
15/03/2012) 

 

Conforme informações do referido documento, no mercado público, a 

quantidade de livros vendidos e a receita cresceram significativamente decorrente 

das vendas ao PNLD. Para 2011 foram faturados aproximadamente um milhão de 

livros para o referido programa. Isso pode ser observado no recorte do relatório da 

empresa (quadro 3.15).  
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 Quadro 3.15: Desempenho Abril Educação segmento público e privado 

 

 
Fonte: Recorte do relatório ITR-Informações Trimestrais – Abril Educação S. A. 

(http://www.maxpressnet.com.br – Acesso em 15/03/2012) 

 

Conforme reportagem publicada em 16/04/2011 no site www.g1.globo.com, à 

época da negociação com o Curso pH e colégio pH, atualmente, a empresa Abril 

Educação tem como sócios a Família Civita e o Grupo Abrilpar, liderados pelo 

empresário e editor Roberto Civita. O fundo BR Educação é liderado pelo 

empresário Paulo Guedes.  

 

3.2.3.1 Sistema de Ensino Anglo 

 

Ressaltamos que todas as informações deste tópico foram colhidas na home 

page do Grupo Abril Educação e nas páginas do site da empresa. 

O Sistema de Ensino Anglo foi adquirido pelo Grupo Abril Educação S. A em 

agosto de 2010 e, desde então, vem sendo concentrado esforços na implementação 

de parceria com redes de ensino municipais.  

No quadro 3.16, pode-se observar no recorte feito no relatório ITR – 

Informações Trimestrais -, o desempenho em valores do Sistema de Ensino Anglo, 

tanto do segmento privado como do segmento público. 
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Quadro 3.16: Desempenho Sistema de Ensino Anglo 

 
Fonte: Recorte do relatório ITR-Informações Trimestrais – Abril Educação S. A. 

http://www.maxpressnet.com.br (Acesso em 15/03/2012) 

 

O Anglo Vestibulares foi o primeiro curso preparatório para vestibular do país. 

Iniciou suas atividades no início da década de 50 do século anterior. Vinte anos mais 

tarde, expandiu a sua atuação para o Ensino Médio, com o Sistema Anglo de Ensino 

que, hoje, oferece material estruturado da Educação Infantil ao Pré-Vestibular e 

conta com uma rede de quase 700 escolas conveniadas em todo o país. Com mais 

de 60 anos de atuação, o Sistema Anglo de Ensino conta com cerca de 600 escolas 

conveniadas, 30 mil professores e 300 mil alunos. Em 2010 foi incorporado à Abril 

Educação..  

Pelo histórico apresentado no portal eletrônico da empresa, as raízes do 

Sistema Anglo remontam ao século 19, quando, em 1894, o educador português 

Antônio Guerreiro chegou ao Brasil e fundou, na cidade de São Paulo, o Ginásio 

Professor Guerreiro, por ele renomeado, depois da Primeira Guerra Mundial, como 

Ginásio Anglo-Latino, em homenagem aos aliados. Logo após a Revolução de 1932, 

Celestino Rodrigues, jovem estudante de Engenharia que havia ingressado em 1º 

lugar na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e Leo Bonfim, professor 

da Poli que preparava candidatos para o vestibular da escola, associaram-se e 

instalaram, no prédio do ginásio, um curso preparatório que se denominou Curso 

Anglo-Latino.  

No final dos anos 30, com o falecimento do Prof. Guerreiro, os herdeiros 

venderam as instalações para Leo, Celestino e outros professores, que expandiram 
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o ginásio e abriram o Colégio Anglo-Latino. Na década seguinte, o Anglo-Latino 

firmou-se como o melhor colégio particular de São Paulo e o melhor curso 

preparatório para Exatas.  

Em 1950, vislumbrando oportunidades na área da construção civil, Leo e 

Celestino decidiram fechar o ginásio e o colégio, transferindo os alunos para outras 

instituições de ensino e vendendo os prédios. O Prof. Simão Faiguenboim, que 

dirigia o Curso Anglo desde o término da Segunda Guerra Mundial (1947), convidou 

os professores Emílio Gabriades e Abram Bloch para prosseguirem com as 

atividades nas instalações do Colégio São Paulo de Piratininga, na Rua Tamandaré, 

596. Carlos Marmo completou o quarteto que ficou conhecido em todo o país nas 

décadas de 50 e 60 graças aos seus recursos didáticos. Sob o comando de Simão, 

Gabriades e Bloch, o Anglo criou os primeiros fascículos teóricos, os primeiros 

simulados e o "O Anglo Resolve", publicação com resoluções e comentários das 

questões dos principais vestibulares.  

Os anos 1960 trouxeram para a equipe o matemático Cid Guelli, que mais 

tarde se tornaria o professor-símbolo do Anglo e na década de 1970, sob a 

coordenação pedagógica de Nicolau Marmo, o Anglo criou a apostila-caderno, que 

viria revolucionar o setor de material didático e, também, ampliou a sua atuação, 

antes concentrada na área de Exatas, para as áreas de Biológicas e Humanas; e 

estendeu aos primeiros parceiros o seu sistema de ensino para vestibulares.  

No início dos anos 80, o Anglo iniciou a produção de material didático 

destinado ao então “Segundo Grau”, para atender às unidades conveniadas, e 

inaugurou a sua segunda unidade na cidade de São Paulo, na Rua Sergipe. A 

terceira unidade seria inaugurada na Avenida João Dias, na década seguinte, 

quando o Anglo também daria o passo que faltava para completar o atendimento 

prestado aos “parceiros”, passando a produzir material para o Ensino Fundamental e 

a Educação Infantil (grifos nosso)  

O sistema Anglo criou os primeiros fascículos teóricos, as primeiras coleções 

de exercícios, os primeiros simulados, o "O Anglo Resolve" - publicação que resolve 

e comenta os exames vestibulares de várias universidades. Criou também a 

apostila-caderno, que revolucionou o mercado de material didático, inaugurando 

uma nova metodologia no ensino. E inovou mais uma vez ao associar livros às 
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apostilas, no Ensino Médio e no Pré-Vestibular. A metodologia do Anglo se respalda 

na máxima “Aula dada aula estudada”, sendo reconhecida nacionalmente. 

Conforme histórico da empresa, apresentada no site, a base da proposta 

didática do Anglo é herdeira de experiência acumulada ao longo de 70 anos de 

atuação na área de vestibulares, sustentada por cinco ações fundamentais: aula 

bem proposta; aula bem preparada; aula bem dada; aula bem assistida e aula bem 

estudada. Os maiores diferenciais do Anglo Vestibulares são a sua programação 

pré-estabelecida e o seu calendário estruturado de aulas, que proporcionam ao 

vestibulando um ritmo de estudo organizado e eficiente. 

 

3.2.3.2 Características do menu de serviços e produtos do Sistema Anglo 

 

O Menu (cardápio) de serviços e produtos do Sistema de Ensino Anglo é 

apresentado em formato de arquivo em PDF, acompanhado no site da frase “Muito 

Mais”. 

Relativo aos serviços educacionais oferecidos às escolas parceiras, o 

Sistema de Ensino Anglo possui um sistema de convênios que atende a todas as 

áreas de atuação da escola: área pedagógica e administrativa; área tecnológica e 

marketing.  

Por meio de um modelo de parceria denominado “convênio”, o sistema de 

ensino Anglo oferece um portfólio completo de serviços, mas não os categoriza 

como “soluções educacionais”, como é caso da empresa Positivo e da empresa 

COC. Inclusive observa-se um esforço da empresa em frisar que não é um produtor 

e fornecedor de material didático convencional, listando a série de vantagens que 

oferece à escola parceira em todas as áreas, como: operacional, comercial, 

assessoria pedagógica e formação continuada, marketing, financeiro, editorial, 

multimídia, ferramentas tecnológicas, provas e simulados, projetos inovadores, 

gráfica e expedição. 

Por meio do departamento de marketing, a empresa auxilia as escolas 

parceiras a manter e captar mais alunos no mercado competitivo. O próprio Sistema 

Anglo de Ensino veicula campanhas institucionais, disponibiliza campanhas 
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publicitárias para diversos veículos, orienta na utilização das peças publicitárias e 

coordena ações regionais para que as escolas conveniadas tenham sucesso no seu 

processo de comunicação, marketing e vendas, com as melhores práticas 

mercadológicas em Educação, entre outros. 

O grupo se diferencia das outras empresas em análise pelo fato de não 

oferecer um sistema de ensino diferenciado para os municípios e outro para o setor 

privado, como faz a empresa Positivo, a empresa SEB-COC, entre outras. Ou seja, o 

mesmo material que é vendido ao setor privado é também negociado com as 

prefeituras, o que acaba trazendo algumas desvantagens no processo de 

negociação por questões de valores e também limita o seu campo aos municípios 

onde não existe convênio com rede de ensino particular. 

Não conseguimos muitas informações, nem dados, sobre a parceria desta 

empresa com as redes municipais de ensino. Mas, em 2010 reportagem publicada, 

em 12/07/2010, no site www.folha.com.br (acesso em 12/03/2012), quando da 

negociação do Sistema Anglo com o Grupo Abril Educação, constava que o Anglo 

possuía, na data, 211 mil alunos em 484 escolas da rede privada em 316 municípios 

brasileiros e que outros 38 mil alunos estavam na rede pública em 24 municípios 

(www1.folha.uol.com.br).   

Demais dados apresentados neste texto referentes ao Sistema Anglo no setor 

público foram coletados em relatórios do Grupo Abril Educação S. A. 

São características do material didático e dos serviços prestados às escolas 

parceiras: 

• Sistema articulado: o material pedagógico é articulado a ações 

administrativas que lhes sejam integradas. 

• Material estruturado: programação pensada para ser efetivamente 

trabalhada, contendo mecanismos de adaptação; organizado em currículo em 

espiral, com opções de calendários; consultoria pedagógica permanente aos 

professores e gestores, fornecendo manuais atualizados, provas, testes e 

simulados, com análise estatística de resultados e emissão de boletins 

individualizados, subsídios para avaliações, adaptáveis a diferentes perfis de 

alunos.  
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• Planejamento global das aulas: teoria–atividades–tarefa, contando com o 

método de estudo diário com o lema “aula dada aula estudada”. 

 

Além disso, pelas informações do site, a equipe pedagógica está disponível 

diariamente para prestar assessoria em questões urgentes, por telefone, fax e e-

mail, tendo um canal exclusivo na Internet para os parceiros, com canal direto com 

os autores do material. Munidos de uma senha de acesso ao site do Anglo, os 

professores das escolas conveniadas podem "baixar" recursos didáticos no formato 

de animações em multimídia, fascículos do "O Anglo Resolve", manuais para a 

preparação das aulas, subsídios para provas, simulados e outros. 

 

3.2.4 Empresas de material didático e do Programa Nacional do Livro Didático  

 

A pesquisa sobre material didático ganhou significância, nesta pesquisa, 

como suporte teórico à compreensão dos sistemas de ensino estruturados, que se 

apresentam na pesquisa empírica como instrumento mobilizador das parcerias de 

empresas privadas com municípios. As redes municipais de ensino, apesar de 

receberem livros didáticos gratuitamente do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), contratam sistemas de ensino apostilados de empresas privadas. 

Atualmente diversas editoras vêm sendo adquiridas pelas empresas proprietárias de 

sistemas de ensino.  

Conforme informações disponibilizadas no portal do Ministério da Educação 

(MEC), o PNLD tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos 

professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da 

educação básica.  As obras passam por um processo de avaliação, na sequência, o 

MEC publica o Guia de Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas 

aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que coletivamente, devem escolher 

os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político 

pedagógico. O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada 

ano o MEC adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que 

pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou 
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ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros distribuídos deverão ser 

conservados e devolvidos para utilização por outros alunos nos anos subsequentes.  

O segmento da educação infantil não é contemplado pelo PNLD e foi 

justamente esta via a porta de entrada da empresa privada de educação na 

educação básica e, deste segmento, a parceria se estendeu ao ensino fundamental.  

No caso desta pesquisa, dos municípios identificados com parceria com 

empresa privada, apenas três não adotam material didático de empresa privada no 

ensino infantil, que são Albertina, Itapeva e Areado. Mas, conforme informações 

colhidas por meio das entrevistas, em diversos municípios pesquisados o início da 

parceria se deu na educação infantil, pela compra de material didático. Atualmente, 

as empresas educacionais possuem normalmente material didático para os diversos 

segmentos da educação básica, inclusive para jovens e adultos.   

O material didático tem uma importância histórica na educação escolar e na 

formação do aluno. Ainda hoje é, muitas vezes, fonte primeira e, às vezes, a única 

fonte de informação e pesquisa com a qual o estudante entra em contato durante o 

percurso escolar e, até mesmo, para alguns professores em seu trabalho educativo 

no ensino básico.  

No caso do professor, muitas vezes o livro didático ou a apostila é o único 

apoio para se definir o que ensinar e como ensinar. Portanto, independente do seu 

formato, é nele que currículo se materializa. Também é por meio dele que as ações 

educativas se organizam; daí a importância do material didático na educação básica.  

A origem do livro didático está na cultura escolar, mesmo antes da invenção 

da imprensa no final do século XV.  Na época em que os livros eram raros, os 

próprios estudantes universitários europeus produziam seus cadernos de textos. 

Com a imprensa, os livros tornaram-se os primeiros produtos feitos em série e, ao 

longo do tempo, a concepção do livro como “fiel depositário das verdades científicas 

universais” foi se solidificando (GATTI JÚNIOR, 2004). 

Entretanto, ao longo da historia, e ainda hoje, o material didático, também se 

constituiu em um dos elementos marcantes da dualidade da escola, como é caso do 

uso de livros didáticos em escolas públicas e, quase sempre, os apostilados no 

ensino privado.  
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Da mesma forma que o ensino privado usufrui de alguns privilégios no seu 

funcionamento, com menos controle do Estado, os chamados sistemas de ensino 

também entram nessa esteira. Eles podem transitar livremente pelas redes de 

ensino público para negociarem seus produtos, enquanto as editoras não podem 

fazer nenhum tipo de divulgação nas escolas públicas. Os sistemas de ensino não 

passam por nenhum tipo de avaliação do MEC e não podem ser comercializados 

com o Governo Federal, por meio do PNLD, o que faz com que os empresários 

cheguem aos municípios por outras vias, livremente.  

O município tem autonomia para contratar a empresa que mais lhe convier, 

desde que proceda nos parâmetros legais.  No caso, trata-se da exigência da 

licitação, prevista na lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mas não são raros os 

casos em que esse processo é burlado para atender a interesses particulares.  

Para a nossa concepção, neste trabalho, as empresas educacionais 

constituem um segmento de mercado12 que, como tal, incrementam cada vez mais a 

sua lista de produtos e serviços a serem comercializados no mercado. Nessa lista, 

estão os diversos serviços e produtos diferenciados para atender ao ensino privado 

e ao ensino público.  

A origem do material apostilado se deu na década de 1950 e, desde então, foi 

marca do ensino privado. Somente no final da década de 1990, esta metodologia 

chega às escolas públicas, com a denominação de “sistema de ensino apostilado” 

ou “sistema de ensino estruturado”, também, por meio da empresa privada. A 

empresa Positivo vem, ultimamente, procurando introduzir uma nova denominação 

para as tradicionais apostilas: “Livro integrado”. 

Não obstante, no campo educacional, o termo “sistema” ainda se apresenta  

eivado de problemas e imprecisões, sob diferentes concepções. O uso do termo 

“sistema” na educação brasileira já foi amplamente discutido por Saviani (2008), 

Cury (2008) e outros. Eles arguem o uso inadequado do termo na educação 

brasileira. Neste texto, o termo “sistema” está sendo utilizado para designar o 

                                            
12 Conforme Boone e Kurtz (2009) a segmentação de mercado é uma forma de isolar as 
características que distinguem um certo grupo dos consumidores do mercado geral, pois as pessoas 
(consumidores) se diferem em seus desejos, poder de compra, localizações geográficas, atitudes e 
hábitos de compra. A segmentação pode ser feita também por produtos e serviços (TÉBOUL, 1999).  
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material didático de empresas privadas e seus serviços educacionais ou produtos, 

por eles autodenominados como “sistemas de ensino”.  

No caso do livro didático das editoras, trata-se de um mercado que tem como 

principal cliente o Governo. Os livros são distribuídos a todos os alunos da educação 

básica da rede pública, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

Considerando que os livros precisam chegar às mais longínquas cidades do país, 

uma série de serviços são acionados no mercado e um grande volume de recursos 

são também mobilizados na operacionalização da logística de distribuição.   

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi criado em 1985, sendo 

herdeiro de uma longa trajetória de políticas públicas que se iniciou em 1929, com a 

criação do Instituto Nacional do Livro. Como explica Brito (2011), em meados dos 

anos 1990, o programa foi substancialmente aperfeiçoado, com a universalização do 

atendimento para os alunos do ensino fundamental regular em escolas públicas.  

Tanto o livro didático tradicional como os sistemas de ensino apostilados, 

somado ainda às tecnologias educacionais, compõem um disputado mercado e tem 

atraído, nos últimos anos, grandes investidores nacionais e internacionais.  

A forma como este mercado educacional vem se estruturando tem chamado a 

atenção de estudiosos e da mídia, pois constitui um “negócio” que tem levado a um 

novo patamar a mercantilização da educação. Por isso mesmo, é ainda hoje, um 

instrumento cultural contraditório, carregado de polêmicas e impasses, tonou-se 

questão de política pública e ocupa atualmente um grande espaço na economia 

nacional.  

Em pesquisa no site do MEC, copiamos na íntegra uma planilha que ilustra os 

valores negociados pelo Governo Federal com as editoras, por meio do PNLD, para 

atender às escolas públicas da educação básica, no ano 2012.  

A partir desta planilha, representada no quadro 3.17, fizemos agrupamentos e 

recortes para demonstrar as tiragens e valores, por editora, por nível de ensino, e,  a 

seguir, organizamos os dados em gráficos para facilitar a análise. Por meio dos 

gráficos é possível observar como esse mercado vem sendo controlado pelos 

mesmos grupos proprietários dos sistemas de ensino estruturados. 

Observando a planilha do PNLD e os gráficos, podemos notar que a Editora 

Ática que pertence ao Grupo Abril Educação, também proprietário de diversos 
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sistemas de ensino, foi a que mais negociou exemplares de livros didáticos com o 

Governo Federal para o ensino fundamental e médio.  

A Ática é também a que tem maior fatia de mercado; tem mais tiragem de 

livros no ensino fundamental e no ensino médio, sendo também a que teve maior 

volume de capital negociado com o PNLD.  

Pela planilha do PNLD, praticamente cinco editoras dominam o mercado de 

venda de livros: Editora Ática, Scipione, Moderna, Saraiva e FTD. 

 
Quadro 3.17: Valores negociados em livros didáticos pelo PNLD/2012 

 

Tiragem 
Total

Títulos 
Adquirido

Tiragem 
Média

Cadernos 
Tipográficos

Tiragem 
Total

Títulos 
Adquirid

Tiragem 
Média

Cadernos 
Tipográficos

Tiragem 
Total

Títulos 
Adquirid

Tiragem 
Média

Cadernos 
Tipográficos

R$ / 
Caderno

R$/ 
Livro

Valor Total

Ática 16.262.515 270 60.232 230.037.502 16.967.514 80 212.094 356.174.753 33.230.029 350 94.943 586.212.255 0,3322 5,85 194.550.185
Scipione 11.572.146 210 55.105 183.132.322 5.603.667 54 103.772 113.681.085 17.175.813 264 65.060 296.813.407 0,3466 5,98 102.786.747
Moderna 10.374.906 174 59.626 152.790.595 20.240.569 68 297.655 516.362.206 30.615.475 242 126.510 669.152.801 0,3300 7,21 220.734.328
Richmond 2.986.149 12 248.846 48.036.370 2.986.149 12 248.846 48.036.370 0,3300 5,31 15.842.659
Saraiva 8.290.564 216 38.382 125.812.389 22.590.137 88 256.706 487.098.966 30.880.701 304 101.581 612.911.355 0,3355 6,65 205.498.681
FTD 14.839.769 262 56.640 234.818.012 10.020.075 60 167.001 241.052.296 24.859.844 322 77.204 475.870.307 0,3400 6,51 161.795.904
SM 1.309.853 46 28.475 20.688.891 4.419.133 30 147.304 106.900.342 5.728.986 76 75.381 127.589.233 0,3922 8,73 50.018.206
Pueri Domus 456.494 6 76.082 7.547.456 456.494 6 76.082 7.547.456 0,6388 10,56 4.819.352
Positivo 3.011.095 102 29.521 42.260.669 840.789 18 46.711 15.070.159 3.851.884 120 32.099 57.330.828 0,5255 7,82 30.109.299
Escala 2.175.965 70 31.085 31.481.790 1.094.293 24 45.596 20.303.728 3.270.258 94 34.790 51.785.517 0,5377 8,51 27.828.402
Lafonte 382.075 6 63.679 5.171.865 382.075 6 63.679 5.171.865 0,5377 7,27 2.777.524
Macmillan 2.438.043 18 135.447 41.520.925 2.438.043 18 135.447 41.520.925 0,4300 7,32 17.853.998
do Brasil 1.090.240 78 13.977 16.028.451 1.204.175 8 150.522 22.339.414 2.294.415 86 26.679 38.367.865 0,5900 9,86 22.629.741
Base 502.609 30 16.754 6.408.013 1.098.440 18 61.024 15.224.954 1.601.049 48 33.355 21.632.967 0,5599 7,56 12.098.451
Nova Geração 1.107.412 12 92.284 26.876.693 1.107.412 12 92.284 26.876.693 0,5533 13,42 14.864.632
AJS 350.659 8 43.832 5.720.322 350.659 8 43.832 5.720.322 0,6500 10,60 3.717.387
IBEP 322.512 40 8.063 4.508.647 183.695 6 30.616 2.407.284 506.207 46 11.005 6.915.931 0,7200 9,84 4.979.470
Cia Ed. Naciona 442.506 38 11.645 4.970.957 442.506 38 11.645 4.970.957 0,7200 8,09 3.579.089
Terra Sul 69.451 6 11.575 1.738.516 69.451 6 11.575 1.738.516 0,8822 22,08 1.533.294
Dimensão 60.847 24 2.535 580.795 60.847 24 2.535 580.795 0,9422 8,99 546.910
Sarandi 60.682 10 6.068 1.016.085 60.682 10 6.068 1.016.085 0,8900 14,90 904.316
Casa 16.189 8 2.024 321.798 16.189 8 2.024 321.798 0,7300 14,51 234.913
FAPI 5.702 2 2.851 57.086 5.702 2 2.851 57.086 1,5700 15,72 89.625
Aymará 1.540 6 257 22.856 1.540 6 257 22.856 1,9500 28,94 44.563
TOTAL 70.690.299 1.594 ‐ 1.060.657.180 91.702.111 514 ‐ 2.027.507.012 162.392.410 2.108 ‐ 3.088.164.186 0,6597 10,51 1.099.837.675

AQUISIÇÃO
EDITORA

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO E EJA (Ensino Médio) TOTAL

 
Fonte: http://portal.mec.gov.br   

 

A figura 3.28 ilustra a quantidade de tiragem de livros para o ensino 

fundamental e a figura 3.29 para o ensino médio. 
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Figura 3.28: Tiragem total de livros Ensino Fundamental por editora 

Fonte: Elaborado pela autora – dados planilha PNLD/2012 (MEC) 
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Figura 3.29: Tiragem total de livros Ensino Médio e EJA por editora 

Fonte: Elaborado pela autora – dados planilha PNLD/2012 (MEC) 

 



122 

 

Nos últimos anos, as empresas do mercado editorial de livros didáticos e de 

sistemas de ensino vêm passando por incorporações e fusões, aumentando seu 

capital e formando verdadeiros oligopólios, com participação inclusive de grupos 

internacionais.  

Temos assistido por meio da mídia que, mais recentemente, no cenário 

editorial dos livros didáticos, a concentração das editoras de origem familiar passou 

para o oligopólio dos grandes grupos empresariais, inclusive estrangeiros. Este fato 

é apontado na pesquisa realizada por Brito (2011) ao relatar que as doze empresas 

que mais têm se destacado na venda de livros didáticos fazem parte de apenas seis 

grupos, que são também proprietários de empresas de sistemas de ensino, a saber:  

• O Grupo Abril Educação, que pertence à Fundação Victor Civita, 

controla a Ática, a Scipione, o Sistema de Ensino SER, o Sistema de 

Ensino Anglo, o Curso e colégio pH, o Sistema de Ensino Maxi e a etb 

– escolas técnicas do Brasil;  

• O Grupo Santillana controla a Moderna e a Objetiva;  

• A empresa IBEP comprou a Nacional;  

• A empresa FTD que comprou a Quinteto;   

• A Ediouro que comprou a Nova Fronteira e a Geração Editorial.  

Conforme informações do MEC, os investimentos realizados pelas políticas 

públicas nos últimos anos transformaram o Programa Nacional de Livro Didático 

(PNLD) no maior programa de livro didático do mundo, pela amplitude de seu 

atendimento e valores investidos.  

Essas iniciativas amparam-se no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal, 

que, conforme a redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, impõe ao 

Estado o dever de garantir atendimento ao educando em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.  

Seu regulamento básico encontra-se na Resolução nº 60, de 20 de novembro 

de 2009-FNDE, e no Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010.   

Os investimentos no PNLD, ano 2012, estão representados no quadro 3.18. 
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Quadro 3.18: Investimentos do PNLD – Ano 2012 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO (PNLD) 2012 
 
O PNLD 2012 é direcionado à aquisição e à distribuição integral de livros aos alunos do ensino 
médio (inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos), bem como à reposição e 
complementação do PNLD 2011 (6º ao 9º ano do ensino fundamental) e do PNLD 2010 (1º ao 5º 
ano do ensino fundamental). 
 
Ensino Fundamental: Ensino Médio (Regular): Ensino Médio (EJA): 
Investimento: R$ 443,5 milhões Investimento: R$ 720,7 milhões Investimento: R$ 162,8 milhões
Alunos atendidos: 28.105.230 Alunos atendidos: 7.981.590 Alunos atendidos: 1.335.640 
Escolas beneficiadas: 
Anos Iniciais: 115.344; 
Anos Finais: 50.558 

Escolas beneficiadas: 18.862 Escolas beneficiadas: 7.960 

Livros distribuídos: 70.690.142 Livros distribuídos: 79.565.006 Livros distribuídos: 12.137.262 

 
Fonte: MEC/INEP 
 

Também, tem sido divulgado na mídia que, no mercado editorial, o material 

didático é o segmento que mais cresceu nos últimos anos. Ryon Braga, da Hoper 

Consultoria Educacional, argumenta que devido à ênfase que vem sendo dada à 

educação, principalmente no ensino básico, desde a década de 1990, o mercado 

educacional vem tornando-se cada vez mais competitivo pelo seu alto potencial 

mercadológico, pois, tanto o livro didático como os materiais apostilados são 

geradores de grandes negócios e constituem um campo disputado.   

O Jornal do Estado de S. Paulo do dia 03 de novembro de 2010 traz a 

seguinte manchete: “22% dos municípios dispensaram o livro didático na educação 

básica”.  

Em sequência, a reportagem destaca que o Balanço do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) mostrou que 143 prefeituras paulistas, ou 

seja, 22% do total do Estado – não aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNDL), que distribui gratuitamente cerca de 130 milhões de livros por ano às 

escolas públicas do país, nos níveis Fundamental e Médio. Essas 143 prefeituras 

optaram por trocar o livro didático gratuito por contratação de sistemas apostilados 

de ensino, utilizando recursos do município como pagamento.  

Contudo, diversos municípios, mesmo passando a utilizar material apostilado 

de empresas privadas, não dispensam o livro didático, como é o caso dos 



124 

 

municípios pesquisados no Sul de Minas. Por meio da pesquisa documental no site 

do MEC, identificamos que somente um município dispensou o livro didático, que é a 

cidade de São Gonçalo do Sapucaí.  
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CAPÍTULO IV  

 

O DISCURSO DAS EMPRESAS DE EDUCAÇÃO NAS PARCERIAS COM OS 
MUNICÍPIOS: UM OLHAR PELA ANÁLISE DE DISCURSO 

 

 

Os dados empíricos, apresentados no capítulo II, demonstraram que a 

inserção de empresas privadas nas redes municipais de ensino do Sul de Minas é 

também uma realidade, desde o ano de 2006, data do primeiro caso de celebração 

de parceria nos municípios pesquisados.  

Desde essa data o fenômeno vem se expandindo. Dentre os 132 municípios 

(81%), no universo de 163 municípios delimitado como campo de pesquisa, 

identificamos 34 municípios adotando parcerias com empresas educacionais de 

iniciativa privada no ensino fundamental e/ou educação infantil, o que equivale a 

20,86%. 

Neste capítulo, conforme estabelecido no projeto de pesquisa, nosso trabalho 

se dedica a analisar, por meio do dispositivo teórico-metodológico da Análise de 

Discurso, o discurso das empresas que mais se destacaram atuando no formato de 

parceria nos municípios do Sul de Minas Gerais, por meio de seus sistemas de 

ensino. Nessas condições, selecionamos de acordo com a frequência que se 

fizeram presentes nos diversos municípios pesquisados, em ordem decrescente: 

primeiro, segundo e terceiro lugar. 

No caso, temos a empresa Positivo, por meio do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil (em quinze municípios), a empresa SEB-COC (em oito municípios), por meio 

do Sistema de Ensino NAME; ambos os sistemas de ensino destinados 

exclusivamente aos alunos da rede pública dos municípios. Os Sistemas de Ensino 

Anglo e FTD apresentaram-se com parcerias apenas em três municípios (terceiro 

lugar). Optamos por analisar apenas o Sistema de Ensino Anglo, por ser um dos 

primeiros a celebrar parceria no Sul de Minas, no ano de 2006, no município de São 

João Batista do Glória, que possui 6.890 habitantes. Por não ter um sistema de 

ensino destinado especificamente aos municípios, o Sistema de Ensino Anglo tem 



126 

 

seu discurso analisado apenas no conjunto do discurso das empresas educacionais, 

sem, no entanto, aprofundar na análise mais detalhada do seu discurso, que é 

apresentado no site da empresa como “MENU DE PRODUTOS E SERVIÇOS” – 

“Um Sistema de Ensino que é Muito Mais” . O Sistema de Ensino Anglo pertence 

atualmente ao Grupo Abril Educação, da Fundação Vitor Civita, que conta com 

diversos sistemas de ensino, editoras, escolas, revistas etc, conforme apresentado 

no capítulo III, item 3.2.3.  

A proposta desta análise foi procurar articular uma relação entre os discursos 

dessas empresas que circulam na mídia, nas home pages das referidas empresas, e 

o crescimento da estratégia de parcerias com empresas educacionais de iniciativa 

privada, tomando o fenômeno no contexto das mudanças e das reformas 

educacionais. 

Nessa direção, organizamos este capítulo a partir da seguinte estrutura: 

caracterização do discurso em análise, a partir dos estudos realizados e dos dados 

empíricos colhidos; apresentação de algumas considerações sobre o corpus e o 

processo de análise e, em seguida, a análise do discurso das empresas, procurando 

analisar as regularidades discursivas13, apontadas nos discursos das empresas, 

articulando-as às informações e aos dados coletados nos demais procedimentos de 

pesquisa.   

 

4.1 A propósito dos dados e informações colhidas no processo empírico 

 

Segundo Orlandi (2004, p. 34) “Toda análise tem seus pressupostos”. No 

caso deste processo analítico, partimos do pressuposto de que o crescimento das 

parcerias entre empresas da iniciativa privada e municípios não é um fenômeno 

neutro, nem acontece num vazio, fora da história.  

Este pressuposto se ampara nos resultados da pesquisa empírica e 

documental, que evidenciaram o crescimento do fenômeno da parceria nos 

                                            
13 As regularidades discursivas são as formações discursivas mais comuns nos discursos das 
empresas selecionadas, que fizeram parte da primeira fase do processo de análise no corpus bruto. 
As regularidades identificadas no discurso das três empresas educacionais estão apresentadas no 
capítulo I, no item “caminhos da pesquisa” (p. 26). 
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municípios do Sul de Minas e o grande interesse das empresas educacionais no 

segmento da educação básica pública, especificamente o ensino fundamental.  

As evidências discursivas, de caráter publicitário e mercadológico, nos 

levaram à antecipação de algumas considerações parciais, amparados na 

perspectiva discursiva em que estamos trabalhando, segundo a qual é o processo 

discursivo que dá ao analista as indicações de que ele necessita para compreender 

a produção dos sentidos.  

A partir dos dados sistematizados e organizados de acordo com a população, 

período de início da parceria e evolução das notas do Ideb, procuramos fazer 

relações entre os dados apresentados, as características dos municípios e o 

discurso das empresas educacionais. Nosso olhar se concentrou em capturar, no 

discurso recortado das home pages dos sistemas de ensino, o jogo de interlocução 

entre as empresas educacionais em questão e os destinatários do discurso - 

governantes dos municípios - por meio da linguagem, amparados no conceito de 

discurso proposto por Pêcheux (1969): como efeito de sentidos entre interlocutores. 

Nesse trabalho analítico, chamou-nos a atenção a quantidade de parcerias 

celebradas no ano de 2009, o que nos levou a tomar como justificativa o fato de ser, 

este, um ano de avaliação para classificação de Ideb.  

Também nos instigou o fato de apenas um município ter dispensado o livro 

didático do programa federal - PNLD. Todos os outros trinta e três municípios 

continuam sendo contemplados pelo referido programa, o que nos leva a 

interrogações sobre a malversação dos recursos públicos do município, muitas 

vezes nas mãos de pessoas despreparadas ou de caráter duvidoso.  

Chamou-nos a atenção, ainda, o modo como as empresas educacionais vêm 

se estruturando para dominar também mercado do ensino público municipal, no 

segmento da educação básica. Entre as estratégias adotadas, está a oferta de 

serviços e produtos diferenciados para os alunos do ensino público e do privado, sob 

um discurso de personalização, que atenda às características e necessidades do 

município. Esta estratégia tem se tornado normal e nem causa estranheza aos 

educadores e àqueles que participam das negociações com as empresas. Este 

recurso é divulgado e utilizado na negociação como um diferencial que algumas 

empresas educacionais oferecem aos municípios. Durante o processo de 
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entrevistas, via telefone, observamos que esta é uma informação quase sempre 

desconhecida pelos entrevistados. Diversas empresas vêm adotando este recurso, 

como demonstrado no quadro 3.19, a seguir.  

 
Quadro 3.19: Empresas educacionais e sistemas de ensino  
 
EMPRESA SISTEMA DE ENSINO DESTINO 

 
COC 

Sistema de Ensino COC Alunos do ensino privado 
Sistema de Ensino NAME Alunos da escola pública municipal 

 
POSITIVO 

Sistema de Ensino Positivo (SPE) Alunos do setor privado 
Sistema de Ensino Aprende Brasil 
(SABE) 

Alunos da rede pública municipal 
 

OBJETIVO Sistema de Ensino Objetivo Alunos da escola privada. 
Sist. Objetivo Mun. de Ens. (SOME) Alunos da escola pública municipal. 

EDITORA FTD Sistema FTD de Ensino Alunos da escola pública municipal 
Livros Didáticos Qualquer categoria 

EDITORA 
SARAIVA 

Sist. de Ensino AGORA Alunos da escola pública municipal 
Sistema de Ensino Ético Alunos do ensino privado 

UNO 
SISTEMA DE 
ENSINO 

Sistema UNO PÚBLICO Alunos da escola pública municipal 

Sistema Uno de Ensino Alunos da escola privada 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Esta iniciativa pode ser interpretada como uma estratégia de segmentação de 

mercado, na perspectiva de Boone; Kurtz (2009) e Tébuol (1995). Uma estratégia de 

isolar as características que distinguem um grupo dos consumidores do mercado 

geral para atingir o cliente certo.  

A partir desse parâmetro, o cliente da escola pública é diferente do cliente da 

escola privada. O que, em princípio, está sendo utilizado como mecanismo de 

marketing e de venda, numa perspectiva mercadológica, trata-se também de um 

mecanismo ideológico de segregação e reprodução14 de uma estrutura social, na 

perspectiva de formação humana, conforme já estudado por Bourdieu e Passeron.  

Ainda, causou-nos estranhamento o modo como vêm sendo articulados os 

diversos setores, as instituições, os instrumentos legais, na formulação de discursos, 

                                            
14  Sobre a Teoria da Reprodução, trata-se de uma linha de teóricos que criticaram as teorias 
científicas de currículo por conceberem a escola e o currículo como aparatos de controle social. Entre 
eles, citamos: Louis Althusser com a teoria “Aparelhos Ideológicos do Estado” (1971); o trabalho de 
Baudelot e Establet com “A escola capitalista na França (1971); Bowles e Gintis, como trabalho 
“Escolarização na América Capitalista (1976); Bourdieu e Passeron, em “A Reprodução” (1970) 
(LOPES e MACEDO, 2011). 
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como os documentos oriundos das Conferências Internacionais, que procuram 

formar consensos de que a única saída para atender aos requisitos de qualidade de 

educação, orientados pelos organismos e agências internacionais, é recorrer ao 

setor privado. O documento precursor dessas reformas é Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho de Estado (MARE, 1995), liderado pelo Ministro Luiz Carlos Bresser-

Pereira (1998), no primeiro Governo de Fernando Henrique Cardoso, regulamentado 

pela Emenda Constitucional n.º 19, de 4 de junho de 1998 (MARE). 

O Plano da Reforma do Estado Brasileiro introduziu dois novos princípios: o 

de que o “interesse público” não necessariamente é estatal, com a consequente 

inclusão do conceito de público não estatal, e o segundo princípio, o de que os 

serviços até então considerados privativos do Estado poderão ser, mediante 

contratos, transferidos ou gerenciados pela iniciativa privada. 

É importante destacar que tanto o Estado como o mercado são lugares 

institucionais que, na perspectiva discursiva em que estamos trabalhando, são 

tomados como lugares discursivos de produção de sentidos e de processos de 

identificação de sujeitos históricos, na sua relação com a sociedade.  

Nessa perspectiva, por meio desse processo de análise, nosso trabalho se 

desenvolveu de modo a evidenciar lugares materiais e formas em que dão laços 

sociais e ideológicos que interpelam os sujeitos e fazem com que eles (os sujeitos) 

se constituam, se individuem, se identifiquem, assumindo posições-sujeito numa 

estrutura social dada.  

O levantamento histórico das empresas, em questão, suas características, os 

seus sistemas de ensino e seus produtos/serviços, tratados pelas empresas como 

“soluções educacionais”, ajudam-nos nessa tarefa, pois segundo Orlandi (2004, p. 

14)  

[...] não há cidadania em abstrato, sobretudo se pensarmos as atuais 
formas de relação do Estado (ou a sua falta de relação) com os sujeitos 
histórico-sociais. O que há são sítios, lugares de definição, com sua 
materialidade, em que se configuram processos de manifestação concreta 
de sentidos de cidadania que não podem ser pensados fora das condições 
materiais de existência desses indivíduos (sujeitos individuados) na suas 
relações com a sociedade.   

 

Com a publicação dos resultados das avaliações de 2011, emparelhados às 

metas e notas anteriores, saltou aos nossos olhos o crescimento das notas do Ideb 
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nos municípios que adotam parceria com as empresas no Sul de Minas, conforme 

demonstrado nas figuras 2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13 e 2.14.  

Essas informações vieram ao encontro dos resultados das pesquisas já 

referenciadas neste trabalho coordenadas por Adrião (2007) e Louzano (2008) que 

demonstraram que o crescimento dessas parcerias é incentivado pela busca de 

melhoria das notas do Ideb, principalmente pelos municípios com menos recursos, e 

que têm sido propiciadas principalmente pelo processo de municipalização.  

No Sul de Minas, a nossa pesquisa não comprovou que o fenômeno da 

parceria é mais frequente nos municípios com menos recursos econômicos, pois 

evidenciou o fenômeno em três municípios, dentro do campo pesquisado, com mais 

de cem mil habitantes; faixa populacional considerada em relação aos outros 

municípios do interior de Minas como município de grande porte.  

Se por um lado, os dados demonstraram que a parceria com empresas 

privadas vem ajudando os municípios no cumprimento de metas e na melhoria das 

notas do Ideb, por outro lado, o desenvolvimento da pesquisa trouxe informações 

que, embora não estejam previstas, não podem ser desconsideradas neste processo 

de análise, as quais passamos a apresentar. 

Alguns entrevistados, durante a nossa interlocução, relataram como se deu o 

processo de decisão pela contratação do material didático, o processo de escolha, 

como se dá o gerenciamento dessa parceria e como usam o material apostilado, 

juntamente com os livros didáticos. Ficou evidente, nas entrevistas, a influência das 

notas do Ideb de outros municípios que já adotam parceria há mais tempo no 

processo de escolha da empresa a ser contratada e os reflexos da parceria com 

empresa privada no gerenciamento das escolas da rede municipal. Alguns 

entrevistados chegaram a relatar sobre as visitas que fizeram a outros municípios 

onde a parceria já ocorria.  

Percebemos, na fala dos entrevistados, que o referencial principal era sempre 

as notas do Ideb e o cumprimento de metas. Também ouvimos que “se trata de um 

serviço muito caro para o município, mas, em compensação, todos estão muito 

satisfeitos” (professores, pais, alunos), pois “facilita o trabalho dos coordenadores e 

dos professores”.  
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No contraponto, alguns dos entrevistados que não utilizavam parceria com 

empresas privadas, mas o livro didático, distribuído pelo PNLD, não se limitavam 

apenas a dar as informações solicitadas por nós. Eles também apresentavam suas 

justificativas: ora diziam que é um material muito caro e que é um desperdício de 

dinheiro público, uma vez que as escolas recebem os livros didáticos sem custos 

para o município; ora diziam que os professores não aceitavam as apostilas. Poucos 

não sabiam do que se tratava. Outros diziam que “qualquer futuro prefeito que vier a 

cancelar a parceria vai ter problemas com a população do município”. 

Vale destacar que grande parte do ensino fundamental no Sul de Minas 

encontra-se sob a responsabilidade dos municípios, os quais buscam, a qualquer 

custo, os melhores resultados quantitativos em troca de mais recursos para o 

município e, até mesmo para serem mais competitivos. Esse processo de 

municipalização foi impulsionado pela aprovação da Emenda Constitucional n.º 

14/1996, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). Conforme afirma Arelaro 

(2007, p. 909), “remunerou-se, pela primeira vez na história da educação brasileira, 

o serviço público educacional, pelo número de atendimentos que as esferas públicas 

estaduais e municipais realizavam”. 

Como num processo em cadeia, um novo modelo de educação vai sendo 

delineado; o sentido de aprendizagem dos alunos tem se deslocado para o de 

produtividade. Ou seja, qualidade de ensino tem passado a significar cumprimento 

de metas e classificação em ranqueamentos, independente dos parâmetros 

mínimos. Nessa busca por resultados, o aluno é submetido a uma enxurrada de 

avaliações e testes e a uma carga enorme de responsabilidade, pois tem se  

transformado em vítima e vilão ao mesmo tempo dos baixos resultados de 

avaliações standartizadas.   

O aluno vem sendo cobrado por professores, gestores, assim como pela 

mídia, para recuperar anos de descaso com a educação pública; suas notas valem 

recursos para o município e gratificação para os professores. Assim, notas 

insuficientes significam metas não alcançadas que, por sua vez, significam prejuízos 

econômicos para os professores, para a escola, para os funcionários das secretarias 

ensino e para o Estado, além de posições em ranqueamento que são divulgadas na 

mídia.  
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No caso dos municípios que adotam parceria com empresas educacionais 

privadas, as cobranças vão além, pois contam ainda com a cobrança de outra 

ordem: a dos consultores da empresa contratada; os controladores do trabalho dos 

professores, dos gestores e dos resultados dos alunos.  

Embora passe despercebido, a forma como vem se dando o fenômeno da 

parceria entre empresas e redes de ensino fere abruptamente o princípio de gestão 

democrática, previsto na Constituição Federal de 1988, art. 206, inciso VI, e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional vigente que estabelece:  

Art. 3º: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino (grifo nosso). 
IX - garantia de padrão de qualidade; 
X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

(grifos nosso) 
 

O princípio da gestão democrática encontra-se reforçado também no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA, Lei n.º 8.069/1990) que assegura como direito 

dos pais a participação na definição das propostas pedagógicas da escola de seus 

filhos, ter conhecimento do processo pedagógico, acompanhamento de seu 

desenvolvimento e avaliação. 

Vale ressaltar que, na forma da lei, a gestão democrática está limitada ao 

ensino público, pois o ensino privado não contempla este princípio e, dessa forma, 

goza desse privilégio de liberdade na gestão escolar. A gestão democrática, embora 

ainda não tenha se efetivado de fato, prevê a participação coletiva no processo de 

elaboração e decisão do projeto pedagógico de cada escola, a participação da 

comunidade escolar local, por meio de Conselhos e Colegiados ou equivalentes.  

Segundo Arelaro (2007, p. 900)  

Esta limitação, que poderia ser entendida como distração, pelo caráter 
democratizante da Constituição, com claro incentivo à participação 
popular, representou, na verdade, um embate político em que o 
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pensamento pedagógico conservador e privatista foi vitorioso. E esta 
circunscrição da gestão democrática escolar e educacional terá 
consequências mais extensas e permanentes do que se considerou 
inicialmente.  

 

No caso das parcerias com empresas educacionais, tanto no ensino público 

como no ensino privado, a comunidade escolar é aligeirada da participação em 

discussões e decisões do trabalho educativo e nem tem reconhecidas as suas 

características e necessidades locais ou regionais.  

Os sistemas de ensino se constituem de uma proposta pedagógica 

padronizada para toda e qualquer realidade; aulas e atividades pré-formatadas; 

programas de avaliação em massa, aplicados de forma linear; uma série de 

produtos e serviços educacionais padronizados, que ignoram a diversidade de 

todas as ordens das diversas regiões do Brasil.  

Diante do exposto, outros princípios são usurpados silenciosamente como 

os previstos nos incisos I, II, III, IV e X, do art. 3.º da LDB 9394/1996. Portanto, a 

influência da parceria com empresa educacional da iniciativa incide diretamente no 

desenho da política educacional da rede de ensino do município, no currículo, no 

processo de gestão da escola, na dinâmica das aulas e no trabalho educativo 

como um todo. 

Embora os controles sejam um fator de mais destaque que a empresa 

privada leva para dentro da escola, podemos dizer que estes fazem parte da 

cobrança por resultados, pois é o cumprimento de metas e os índices quantitativos 

que garantem a continuidade ou não da parceria. Metas não cumpridas significam, 

quase sempre, o fim da parceria ou a troca por outra empresa parceira.  

Interessante são algumas manifestações que ouvimos no percurso deste 

trabalho de pesquisa, que citamos como ilustração: “Agora a minha mulher tem 

tempo até de assistir a uma novela comigo, pois ela trabalha em duas escolas [...]” 

(marido de professora); “Agora a mesa da cozinha fica arrumada e a minha mulher 

não vira mais noites em cima daqueles livros” (marido de professora). Uma 

secretária de educação de município, por telefone, exclamou: “Sabemos que o 

material é fraco, mas pelo menos o mínimo está garantido aos nossos alunos”. De 

outra ouvimos: “Pelo menos fica mais fácil controlar os professores, porque se eles 

não cumprirem a apostila, a consultora vai pressioná-los”. Outra disse: “Agora todo 
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mundo tem que andar no mesmo ritmo, porque agora os professores já têm o 

planejamento pronto, é só cumprir o que está na apostila; mesmo sendo um 

material fraco, é uma beleza para a gente”. De uma supervisora, ouvimos: “Para o 

supervisor e a coordenação é uma maravilha, pois está tudo pronto; o aluno pode 

escrever na apostila; mesmo tendo poucos exercícios, basta complementar”. 

Embora nas manifestações discursivas, ora apresentadas, essas pessoas não 

tenham se referido ao sistema de ensino adotado como um recurso que atendesse 

às necessidades ou à carência dos professores da escola pública, observamos uma 

acomodação e mais conforto dos professores em receber um material com aulas e 

atividades planejadas, o que significa menos trabalho e mais tempo para outras 

atividades.  

Cabe ainda observar que, de acordo com os dados empíricos, o fenômeno 

está em ascensão e os resultados do Ideb têm sido utilizados como elemento de 

marketing das empresas, dos municípios e das escolas, que competem dentro do 

próprio sistema público.  

Esses resultados são destacados em reportagens da mídia eletrônica e 

impressa, visando atingir mais municípios parceiros, o que pode ser observado na 

imagem recortada da home page do Sistema de Ensino NAME – recorte 4 - do 

corpus de análise.  

 

4.2 O corpus de análise 

 

Apresentamos a seguir os recortes discursivos (1, 2, 3, 4 e 5) que constituem 

nosso corpus de análise. Vale ressaltar que procuramos trazer os recortes15 

discursivos, no formato original, como se apresentam no meio de divulgação e, 

embora, na transposição do texto de internet, para texto impresso, alguns recursos 

próprios desse meio não tenham sido possíveis, foram considerados no processo de 

                                            
15 Para Orlandi (2001a) através dos recortes procura-se estabelecer unidades discursivas na relação 
das partes com o todo. A ideia de recorte remete à de polissemia, e, como entra também a situação 
de interlocução, compreendem um contexto mais amplo, que é o da ideologia, sendo necessário 
ainda considerar a “condição de existência da linguagem” que é a incompletude.  
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análise. Os grifos utilizados nos recortes ao longo dos tópicos de análise foram feitos 

por nós. Os recortes foram realizados nos meses de fevereiro e março de 2012. 

 

Recorte 1: Sistema Aprende Brasil (Positivo) 

Um mundo mais positivo começa pela sua cidade. 
Conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil 
Educar é muito mais que apenas ensinar, é despertar no aluno a paixão pelo conhecimento. 

O Sistema de Ensino Aprende Brasil foi criado com o objetivo de potencializar as qualidades das escolas em seu 

Município. É um sistema de ensino completo, desenvolvido pela Editora Positivo.  

A utilização de um sistema de ensino pelas escolas públicas é uma opção legal que dá aos Municípios, por meio 

de suas Secretarias de Educação, autonomia de gestão pedagógica em suas escolas. 

Atualmente, 17 das 27 Unidades Federativas brasileiras utilizam o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Ao todo, 

são mais de 181 municípios que disponibilizam a seus alunos materiais didáticos e tecnologia de ponta. Isso 

significa oportunidades iguais, inclusão digital e, principalmente, uma formação capaz de desenvolver 

plenamente as potencialidades de cada aluno, preparando-o para o exercício da cidadania. 

Transformar o sonho das crianças de seu município em realidade. Essa responsabilidade nós 

compartilhamos com você. 

Compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil: 

• Livro Didático Integrado – da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

• Portal Aprende Brasil – um dos mais completos portais de educação do país. 

• Assessoria Pedagógica – cursos e atendimento às equipes docente e 
técnicopedagógicas das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação. 

• Sistema de Monitoramento – ferramenta de gestão de informações educacionais e 

monitoramento de qualidade de ensino em cada município. 

Convenie-se 

Garanta um futuro melhor para as crianças de seu Município. Entre em contato conosco e conheça o Sistema de 

Ensino Aprende Brasil. 
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Recorte 2: Sistema de Ensino NAME (SEB-COC) 

A Revolução do Ensino Público  
 

Há 10 anos, a Editora COC analisou o ensino público e constatou que ele ansiava por 

grandes modificações. 

 

Assim, nasceu o Núcleo de Apoio à Municipalização do Ensino, o NAME. 

O NAME é um projeto totalmente inovador que leva educação de qualidade às escolas da 

rede pública, com acesso à estrutura e ao conteúdo pedagógico de uma das maiores 

instituições de ensino do país, o COC. 

 

O NAME cresceu e hoje é considerado modelo no mercado. 

Está presente em mais de 80 municípios do estado de São Paulo, atingindo o surpreendente 

número de mais de 150.000 alunos que têm acesso a essa educação diferenciada.  

Por que implantar o NAME?  
 

Porque a educação é prioridade para um futuro melhor, e a municipalização é instrumento 

de melhoria da qualidade de ensino. 

 

Porque a parceria com o Sistema COC é uma maneira de democratizar a educação, 

levando a mesma qualidade de ensino a todas as escolas do município. 

 

Porque todos os alunos merecem ter as mesmas possibilidades e condições de educação, 

sem distinção de classe social. 

 

Porque é preciso promover a motivação dos professores, o entusiasmo dos alunos e a 

satisfação dos munícipes. 

 
Recorte 3: Sistema de Ensino Aprende Brasil  
Fonte: www.portalpositivo.com.br  
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Recorte 4: Sistema de Ensino NAME (empresa SEB-COC) 

Fonte: www.netname.com.br 

 

 

Recorte 5: Sistema de Ensino Anglo 

Fonte: http://convenio.cursoanglo.com.br 
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4.3 Entre os discursos: um ponto de partida  

 

Primeiramente, vale explicar o que estamos chamando de “parceria” nesta 

pesquisa. Trata-se de uma relação de prestação de serviços educacionais de 

empresa de iniciativa privada a um órgão público, no caso, as redes de ensino 

municipais. Portanto, deve se submeter ao processo de licitação.  

A Constituição Federal Brasileira vigente e a Lei de Licitações e Contratos, n.º 

8.666 de 1993 e alterações posteriores determinam que todas as contratações 

públicas devem passar pelo processo de licitação.  Uma vez celebrado o contrato 

sela-se a “parceria” entre as partes (empresa privada e poder público). O contrato 

implica obrigações e responsabilidades das partes envolvidas. No caso da 

educação, uma parceria no processo de formação das futuras gerações. 

Entretanto, esta lei deixa as brechas para a inexigibilidade de licitação. Em 

termos lógicos, reza a Lei 8.666/1993 sobre a inviabilidade de licitação: a) Da 

singularidade do objeto pretendido; b) Da unidade de fornecedores; c) Da 

especificidade da operação.  
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Valendo-se das diversas interpretações da lei, não são poucos os casos de 

dispensas de licitação, principalmente respaldados nos referidos princípios, ou casos 

de licitação viciadas.  

Chamou-nos a atenção um processo de dispensa de licitação a que tivemos 

acesso no percurso desta pesquisa. Pudemos observar como é simples para 

profissionais da área demonstrar a inexigibilidade de processo licitatório nas brechas 

da própria lei, principalmente no caso de produtos e serviços educacionais, como 

ilustra um recorte do processo de justificativa de dispensa de licitação analisado por 

nós, para a contratação do sistema de ensino NAME na educação infantil e ensino 

fundamental, cuja fonte optamos por não citar fonte.  

Insistindo no tema “natureza singular” e “poder discricionário16”, consta no 

processo: 

É de se fazer constar que o serviço de natureza singular não é nada de tão 
fantástico, espetacular e que, por ser tudo isso, algo incomum, difícil de se 
encontrar; a natureza singular é objetivo do contratante, que procura o 
melhor, não para ele, mas para a Administração Pública; é aquele produto, 
material, projeto básico que servirá para atender às necessidades para 
aquela situação almejada [...]. 

E ainda: 

[...] Efetivado um estudo pedagógico para a referida clientela e, determinada 
a específica aplicação didática para a mesma, não há como tentar implantar 
uma outra proposta pedagógica para tal alunado, quando o estudo e a 
direção do mesmo não tiverem as peculiaridades a ele destinado. 
 

Na conclusão do processo temos: 
 
A consulta submetida é caso manifesto de inexigibilidade de licitação, por 
ser a consulente detentora exclusiva para a “elaboração, produção, 
distribuição, fornecimento e divulgação” do material didático mencionado. 
Assim, configura a hipótese de impossibilidade de licitação, eis que inviável 
a competição, em face de existência de uma só empresa detentora do 
material de necessidade da Municipalidade, surge a inexigibilidade como 
única forma de atender ao interesse público. 
  

A seguir, apresentamos a resposta do órgão competente que autorizou a 

dispensa da licitação: 
Resumindo, a Administração Pública deve aplicar a inexigibilidade de 
licitação para casos como o ora enfocado, porque não tem como recorrer 
aos seus próprios argumentos ou de terceiros outros; eis que o objeto a ser 
licitado é de exclusividade única da Empresa Consulente.  

                                            
16 Poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo explícito ou implícito, para 
a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e 
conteúdo. (retirado do próprio processo – RDA 179-180/51) 



140 

 

 

Isso posto, vale destacar que essa característica do fenômeno pesquisado 

constituiu uma fator importante que não pode ser desconsiderado, pois contribuiu 

para identificar o  caráter mercadológico e de disputa de poder que constitui a 

complexidade e a polêmica do fenômeno da parceria entre empresas privadas e 

setor público. Trata-se de um espaço vertical de relações de poder e de abuso de 

poder do qual os educadores/professores, alunos e pais não participam, mesmo 

tratando-se de uma negociação para o interesse público. Daí compreender a 

necessidade do dizer que vem pelo discurso das empresas: 

Recorte 6: Sistema de Ensino Aprende Brasil (Positivo) 

“A utilização de um sistema de ensino pelas escolas públicas é uma 
opção legal que dá aos Municípios, por meio de suas Secretarias de 
Educação, autonomia de gestão pedagógica em suas escolas”. 

 

Em segundo lugar, nosso ponto de partida se refere à tipologia do discurso 

das empresas em análise. O discurso que constitui o nosso objeto do discurso trata-

se de produtos e serviços da área educacional, mas formulado num outro viés, que é 

o mercadológico, cujo meio de circulação é a mídia. Portanto, um e-commerce, uma 

relação de prestação de serviço. Esta pista é considerada, neste processo de 

análise, como um dado importante e corrobora as estatísticas que têm demonstrado 

o crescimento do mercado educacional, graças à popularização da internet, que vem 

possibilitando o e-commerce, em todos os segmentos, principalmente o educacional.  

No que se refere ao meio de circulação do discurso das empresas, Boone e 

Kurtz (2009, p. 128) afirmam que a Web tem quatro funções principais: 

comunicação, informação, entretenimento e e-commerce, sendo que, “atualmente o 

e-commerce é a principal função da Web. Os autores reforçam que de acordo com 

estatítisticas recentes, quatro de cada cinco sites são dedicados a algum aspecto do 

e-commerce”. Praticamente, hoje, todas as organizações têm algum tipo de 

presença na Web, de corporações multinacionais a pequenos empreendimentos 

empresariais, de vendedores de mercadorias a provedores de serviços, de 

organizações sem fins lucrativos a empresas com fins lucrativos.  

Essas características nos levaram a identificar o discurso das empresas de 

educação em análise com tendência à tipologia de discurso publicitário, de natureza 



141 

 

mercadológica. Esta posição se ampara em Carrozza (2010) e Santaella (2012) nos 

quais buscamos compreender o funcionamento do discurso publicitário.  

Segundo Carrozza (2010, p. 4) a publicidade serve, em primeira instância, 

para informar a existência de um produto no mercado ou para divulgar atributos de 

produtos; trata-se de uma técnica de mercado. Todavia, o funcionamento da 

publicidade não se detém apenas na oferta ou no gesto de informar numa ótica de 

mercado. Ela supõe, dentre outras práticas, o dizer de uma determinada forma, que 

vai além de uma informatividade da propaganda: “[...] supõe apresentar algo para 

que seja adquirido”, o que se tem como efeito é sempre a apresentação de algo a 

ser “consumido”. 

Com isso, ele explica que se trata de algo mais; de modos de dizer que atuam 

como técnicas de persuasão, capazes de seduzir o consumidor; algo a mais que faz 

com que ele, além de informar, arrebanhe o sujeito direcionando-o para uma 

determinada ação, neste caso, na direção daquele produto ou serviço. 

Em Santaella (2012, p. 138-139), temos que as estratégias utilizadas pela 

linguagem da publicidade funcionam como mecanismos pelos quais ela fisga o 

nosso desejo. Essas estratégias são de três ordens: a ordem da sugestão, a ordem 

da sedução e a ordem da persuasão. De acordo com a autora, “para a persuasão 

agir, ela precisa envolver a sugestão e a sedução em seus movimentos. Enquanto a 

sugestão aciona a capacidade de sentir e a persuasão atrai o pensamento, a 

sedução captura o receptor nas malhas do desejo”. 

Segundo Carrozza (2010), atualmente é atribuído à publicidade, ou à 

propaganda, o sentido comercial, o que é corroborado por Santaella (2012). Ele cita 

Vestergaard e Schroder (2004, p. 7) para quem “a função da propaganda vai muito 

além da venda de um produto – ela opera por caminhos sutis no sentido de nos 

levar a adotar um determinado modo de vida ou incorporar determinados padrões de 

necessidades”.  

Nessa direção, o viés da publicidade nos aponta para os processos de 

identificação pelos quais os sujeitos do discurso em análise (o sujeito que fala e o 

destinatário do discurso) estão submetidos numa perspectiva de mercado, que é o 

terreno em que se insere a publicidade.  
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Assim, a compreensão do funcionamento da publicidade e da propaganda, 

em sua materialidade simbólica e histórica, interessa a este estudo pelas suas 

formas como se articulam os discursos pelos quais se realiza uma forma sujeito na 

relação com a formação ideológica capitalista, enquanto campo de investigação. Na 

sociedade capitalista, a economia se alimenta do movimento das mercadorias ao 

consumo, conforme analisado por Bauman (2008). Logo, numa sociedade de 

consumo e de consumidores, a publicidade tem o seu papel, pois todos competem 

pela atenção e preferência dos consumidores que, aos olhos do mercado de massa, 

fazem parte de um processo chamado de comodificação17 da sociedade capital. 

No texto, em análise, selecionamos algumas expressões consideradas por 

nós como pistas que indicam o caráter mercadológico do discurso das empresas e 

seus desdobramentos no campo educacional: “positivo”, “revolução”, “soluções”, 

“sonhos”, “menu de serviços” e “muito mais”.  

Um terceiro ponto em que nos apoiamos, neste processo de análise, refere-se 

ao modo de formulação do discurso. Nas expressões do corpus de análise, “mundo 

mais positivo” (Sistema Aprende Brasil – recorte 1); “revolução no ensino público” 

(Sistema de Ensino NAME – recorte 2) e “soluções educacionais” (ambos), 

procuramos apontar como as características do discurso em análise – de 

publicidade e mercadológica - encontram-se organizadas de modo a atingir um 

endereço determinado, que são os municípios.  

Essas expressões, em nossa interpretação, plasmam de forma concisa o 

funcionamento do discurso das empresas. Elas trazem, em sua materialidade 

discursiva, a comercialização de um produto intangível que é qualidade da 

educação. Portanto, vai além de uma transação de compra e venda, tomada neste 

processo de análise, como similaridade, que se entrecruza no discurso das 

empresas Positivo e SEB- COC e Grupo Abril Educação.  

No discurso do Sistema de Ensino Anglo, a relação comercial é direta, 

materializada na expressão como a empresa apresenta seus produtos e serviços: 

“MENU DE PRODUTOS E SERVIÇOS” – Um Sistema de Ensino que é Muito Mais”. 

A expressão “Muito Mais” ainda é apresentada em destaque (formato de letras e 

cores). 
                                            

17 Processo de transformação em commodities.  
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Os discursos se significam pelos sujeitos que aí se encontram envolvidos – os 

alunos da escola pública e o promotores da educação pública - e pela materialidade 

discursiva que se significa pelos outros recursos linguísticos utilizados no texto; 

mecanismos de natureza ideológica como a própria forma da linguagem,  cores, uso 

de dêiticos e o gesto de recorrer a uma tradição e à credibilidade da empresa no 

mercado, que funciona como efeito de sustentação. Essas características podem ser 

observadas em todo corpus de análise.  

No caso do Sistema de Ensino Anglo, o dêitico “muito mais” cumpre o seu 

papel no discurso publicitário, por meio do jogo da polissemia, que produz 

silenciamentos e remete o sujeito destinatário do discurso ao imaginário, produzindo 

efeitos de sentidos pelo processo da interpelação ideológica. 

Tanto no discurso do Sistema de Ensino Aprende Brasil, quanto no discurso 

do Sistema de Ensino NAME, encontramos o uso excessivo de dêiticos,  como: 

“seu”, “sua”, “essa”, “cada”,  “nós”,  “ele”, “mais”, “hoje”, “atualmente”, “diversos” 

municípios e de verbos no imperativo, como “conheça”, “garanta”, “convenie-se”; 

“entre em contato”, “agende uma visita”; uma forma de linguagem  própria do 

discurso publicitário, que procura articular-se com o interlocutor produzindo um efeito 

de sentido de ordem e de falta. O uso de “você” como uma entidade autônoma, dá 

uma ilusória identidade no processo de comunicação, de modo que cada leitor  se 

identifique como sendo de fato o “Você” da interpelação.  

Podemos obervar a seguir, nos recortes 7 e 8, como as empresas, na 

formulação do discurso, também recorrem ao uso de mecanismos discursivos de 

construção de evidência de demandas históricas, no campo da educação, como a 

democratização da educação; a unversalização da educação básica, com garantia 

do acesso e da permanência e à (falta)qualidade da educação que, para nós, são 

formações discursivas ideológicas que se filiam ao discurso da publicidade, no qual 

ecoam sentidos de propagandas de mercadorias, venda de ilusões e promessas, 

disputa por clientes e desejo de controle de mercado. 

 
Recorte 7: Sistema Aprende Brasil 

“Atualmente, 17 das 27 Unidades Federativas brasileiras utilizam o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil. Ao todo, são mais de 181 
municípios que disponibilizam a seus alunos materiais didáticos e 
tecnologia de ponta. Isso significa oportunidades iguais, inclusão 
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digital e, principalmente, uma formação capaz de desenvolver 
plenamente as potencialidades de cada aluno, preparando-o para o 
exercício da cidadania”. 

 
Recorte 8: Sistema de Ensino NAME 

 
“Há 10 anos, a Editora COC analisou o ensino público e constatou 
que ele ansiava por grandes modificações”. 
Partindo do princípio de que a educação de qualidade é direito de 
toda criança e adolescente, a Editora COC elaborou uma forma de 
usar todo o seu Sistema de Ensino para ser parceira nessas 
transformações.  
O NAME cresceu e hoje é considerado modelo no mercado. 

Está presente em mais de 80 municípios do estado de São Paulo, 
atingindo o surpreendente número de mais de 150.000 alunos que 
têm acesso a essa educação diferenciada.  

Porque a parceria com o Sistema COC é uma maneira de 
democratizar a educação, levando a mesma qualidade de ensino a 
todas as escolas do município. 

Porque todos os alunos merecem ter as mesmas possibilidades e 
condições de educação, sem distinção de classe social. 

 
 

Os mecanismos discursivos utilizados apontam regularidades que indicam a 

qualidade da educação, como direito, reduzida a produtos e serviços, denominados 

pelas empresas como “soluções educacionais”, induzindo direcionamentos de 

sentidos pelo efeito de polissemia, ao procurarem dar realce à tradição no ensino, à 

quantidade alunos e de unidades federativas que utilizam o sistema de ensino 

(domínio do mercado), ao poder de possuir a solução para os problemas 

educacionais do município que, no caso, é cumprir metas e atingir o Ideb 

(significando a qualidade da educação). 

Nesse sentido, se colocarmos em jogo o apelo geral à qualidade de educação 

que, em nível mundial, tem adquirido sentido mais pelo caráter produtivo e 

econômico do que pelo social, vale trazer o lugar de onde o sentido de qualidade 

tem se deslizado para o imaginário social, pois o discurso da qualidade que se 

generalizou na sociedade capitalista tem história e não é neutro. 

Conforme Lambert-Andrade (2007), a qualidade, do modo como a sociedade 

e as organizações a percebem, tem suas raízes fincadas no discurso da qualidade 

total, de origem japonesa, década de 1940, num panorama designado por alguns 

autores de “reestruturação produtiva”, sob uma justificativa do desenvolvimento 
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tecnológico, orientado, principalmente, para a acumulação e a lucratividade da 

produção.  

Citando Falconi (1992), Lambert-Andrade (2007) explica que a noção de 

qualidade emerge no processo de industrialização, voltada para o fortalecimento do 

capitalismo, iniciada, primeiro, no setor de produção das organizações (década de 

1920), com o taylorismo, nos Estados Unidos da América (EUA), e como fayolismo, 

na França. No segundo momento, após a Segunda Guerra Mundial, a metodologia 

da qualidade total recebeu grande adesão das empresas de bens e serviços, 

notadamente, no Japão, sendo que todo empreendimento das empresas destinava-

se a mudar os padrões organizacionais a fim de produzir mais com menos recursos 

para competir no mercado.  

Com base no exposto, podemos dizer que a materialidade do discurso da  

“qualidade” no campo da educação, do modo como foi generalizado, tem uma 

dimensão vertical, vindo do campo produtivo. Ou seja, constitui a memória 

discursiva, mobilizada por uma sequência de teorias, saberes e práticas que vieram 

pela história, a partir da repetição e variação de formulações do discurso capitalista, 

sempre se ajustando ao cenário político-econômico, reestruturado a partir de uma 

ordem neoliberal, que instalou uma nova realidade nas relações de trabalho e novos 

parâmetros de identificação para o sujeito, também histórico.   

Isto quer dizer que, na área educacional, o sentido de qualidade que vem 

sendo utilizado não foge ao que historicamente se generalizou no campo das 

organizações: um sentido que. se refere ao aspecto econômico e produtivo. Daí os 

novos processos de controle e novas linguagens como, eficiência e eficácia da 

educação. Contudo, é sob a imagem do social que o sentido de qualidade caiu no 

senso comum, com um sentido único, como se sempre significasse a mesma coisa, 

desconsiderando a subjetividade do termo. A expressão “soluções educacionais” 

está imbricada a esse senso comum, o de que o sistema de ensino é a salvação do 

município, é a qualidade da educação. Dessa forma, atinge maior número de 

interlocutores. 

As expressões, “soluções educacionais”; “revolução do ensino público”; 

“mundo positivo”; “muito mais”, tomadas como unidades de análise, e suas 

paráfrases constituem a materialidade do processo discursivo das empresas. Nelas 

notamos a construção de um discurso em que os sujeitos-empresários falam da 
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posição do Estado e repetem um discurso da mídia que já está representado no 

imaginário social: o de fracasso da educação pública no atendimento às 

necessidades da sociedade ao longo da história. É possível apontar um sujeito-

jurídico que fala, procurando evidenciar uma educação que não atende à satisfação 

dos munícipes ou cidadãos para, em seguida, oferecer a “solução”. Assim, o sentido 

da solução atinge os sujeitos da educação (professores, alunos, pais) pelo 

imaginário: a possibilidade de sair de uma condição de segregação social para uma 

situação que a mídia tem reforçado como ideal de qualidade, que é o ensino privado. 

Na perspectiva da Análise de Discursivo, podemos dizer que há um 

deslocamento de um discurso de mercado para o campo social e uma apropriação 

pela empresa – sujeito jurídico – do discurso do Estado, que estamos entendendo 

como uma projeção de posição.  

Diante do exposto, tomamos essas características do discurso das empresas 

que, conforme já apresentamos neste trabalho, se filiam a um discurso autoritário, 

no caso, o discurso pedagógico18 e a um discurso polêmico, que é o da publicidade. 

Essas marcas indicam o lugar/posição de onde o discurso é projetado e para onde 

se direciona. O sujeito-empresário que se apresenta diluído na pessoa jurídica (no 

caso, a empresa COC, a Editora COC, a empresa Positivo, um pronome “Nós”), se 

projeta, por meio das formações imaginárias, para o lugar do poder público, 

induzindo a uma polissemia. Quem fala nesse discurso é a voz do mercado.  

Observamos que se trata de um jogo da argumentação para “vender” 

produtos e serviços. Os sujeitos empresários se projetam em posições que lhes 

autorizam a evidenciar as fragilidades da educação pública, responsabilizando o 

Estado (no caso os gestores dos municípios) pela ineficiência da educação, 

enquanto criam brechas para outros discursos. Quase com tom messiânico, as 

empresas oferecem a “salvação”, a solução “completa” de todos os problemas do 

ensino público, capazes de fazerem a “revolução do ensino público”.  

Observamos, assim, que o sentido do termo qualidade, no campo 

educacional, evidencia um complexo de relações de forças que atuam pelo processo 

                                            
18 Para Orlandi (2001a, p. 28) o discurso pedagógico é um discurso circular, isto é, um dizer 
institucionalizado, sobre as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se origina e para 
a qual tende: a escola. O fato de estar vinculado à escola, a uma instituição, portanto, faz do discurso 
pedagógico aquilo que ele é, e o mostra (revela) em sua função. 
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de interpelação ideológica, pois pelo mecanismo de antecipação entendemos que o 

que está sendo colocado em questão é o próprio modelo de Estado, ao reforçarem a 

ineficiência do poder público para fazer reconhecer a força dos empresários da 

educação (leia-se mercado). Assim, vemos como a lógica e os modos de controle do 

capital estão entrando na escola através, não apenas do currículo e dos conteúdos, 

mas pelos discursos, no sentido proposto por Pêcheux (1969) não como 

transmissão de informação, mas como efeito de sentidos entre interlocutores. 

Nesse sentido, vale ressaltar o papel da ideologia19, proposto por Orlandi 

(2002, 2004), não como ocultação, mas função da relação necessária entre a 

linguagem e o mundo. “Linguagem e mundo se refletem, no sentido de refração, do 

efeito (imaginário) necessário de um sobre o outro” (ORLANDI, 2004, p. 31). O 

trabalho da ideologia na Análise do Discurso é o de produzir evidências, a sensação 

de transparência, um sentido “já lá”. Para Orlandi (2004, p. 31) “a ideologia é a 

interpretação de sentido em certa direção, direção determinada pela relação da 

linguagem com a história em seus mecanismos imaginários”.  

Portanto, quando nos referimos às marcas ou pistas que nos indicam que o 

discurso das empresas em análise está inscrito numa formação discursiva 

publicitária e mercadológica, não pretendemos negar a existência de outras 

formações discursivas que tomam a educação a partir de outro lugar. O que 

pretendemos é analisar como essa ideologia de mercado se apresenta, produzindo 

seus efeitos naquilo que falta, por meio do desejo de completude.  

Dito de outra forma, ao se falar em qualidade de educação supõe-se a não 

qualidade; ao se falar em soluções educacionais para o município já se supõe 

problemas na educação do município. Entretanto, diante de um discurso de filiação 

ao campo da publicidade, cabe lembrar que a educação encontra-se situada no 

campo de bens e serviço. Portanto, apesar da polissemia da educação nesse 

                                            
19 A contribuição de Althusser para a redefinição dos sentidos de ideologia foi bastante interessante, 
principalmente quando nos referimos aos pressupostos teóricos da Análise de Discurso. 
Compartilhando da posição de pensadores e cientistas da metade do séc. XX, como M. Foucault, R. 
Barthes e J. Lacan, Althusser procurou dar ao termo um sentido mais abrangente, sem que, com isso, 
retornasse às ideias iniciais. Essa releitura Que Althusser fez do Marxismo abriu caminho para a 
compreensão do que hoje entendemos ideologia na Análise de Discurso. A ideologia na Análise de 
Discurso, então aparece como constitutiva do próprio sujeito. Não se trata de conteúdo, mas sim, do 
mecanismo pelo qual os sentidos são produzidos. A ideologia não se dá pela violência, mas se dá 
pela produção de evidência, o que implica pensar que não há ocultação de sentidos, mas o 
apagamento do processo histórico de constituição dos sentidos (CARROZZA, 2010, p. 15-16). 
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campo, é deste lugar que observamos os sentidos que vêm pelos mecanismos 

discursivos utilizados pelos sujeitos do discurso, como o gesto de recorrer ao 

discurso da qualidade, da inclusão, das oportunidades iguais, do direito, da 

democratização, da distinção de classe social.   

Esta posição se ampara em Carrozza (2010), ao argumentar que é 

justamente na questão da oferta que é possível se deter para começar a 

compreender o funcionamento da publicidade, uma vez que este “ofertar” supõe 

dizer de uma determinada forma. Não se trata apenas de “ofertar”, numa ótica de 

mercado, supõe apresentar algo para que seja adquirido; uma forma de persuasão. 

Portanto, a relação entre sujeito e mensagem publicitária é, antes de tudo, uma 

relação de troca. A mensagem publicitária é vista em sua perspectiva, como um bem 

simbólico, que adquire um valor de troca na esfera da circulação de mercadorias. O 

autor explica ainda que é nesse processo, ou seja, pela troca, que a mensagem 

também adquire seu valor de uso. “Enquanto troca, é simbólico. Enquanto uso, é 

imaginário” (CARROZZA, 2006, p. 23).  

No dizer da empresa Positivo, a utilização do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil “significa oportunidades iguais, inclusão digital e, principalmente, uma 

formação capaz de desenvolver plenamente as potencialidades de cada aluno, 

preparando-o para o exercício da cidadania”. No dizer da empresa SEB-COC deve-

se implantar o Sistema de Ensino NAME “Porque a parceria com o Sistema COC é 

uma maneira de democratizar a educação, levando a mesma qualidade de ensino a 

todas as escolas do município”. E ainda: “Porque todos os alunos merecem ter as 

mesmas possibilidades e condições de educação, sem distinção de classe social”. 

Nessa relação entre simbólico e imaginário, procuramos desenvolver esta 

análise levando-se em conta o processo de interpelação ideológica do sujeito, num 

complexo de relações de forças. Em nossa interpretação, é a qualidade da 

educação que está em jogo nessa relação de troca, denominada parceria entre 

empresa (mercado) e município (poder público). E, da mesma, forma, é a qualidade 

da educação que tem mobilizado políticas e discursos atravessados que se 

sustentam em outras formações discursivas, como as de caráter economicista.  

   

4.4 As condições de produção do discurso: sentidos pelo efeito de memória 
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Abordar as condições de condições de produção do discurso das empresas 

privadas significou para nós tomá-lo no processo histórico, político, econômico e 

social, em sentido lato, e no contexto da reforma do Estado que vem sendo 

implantada no país, desde a segunda metade da década de 1990, em sentido 

estrito, que é o recorte temporal que fizemos para este estudo.  

Na perspectiva discursiva, significou considerar os efeitos de sentidos que 

vêm por meio de elementos que derivam da forma de organização de nossa 

sociedade, com sua historicidade, suas instituições, entre elas, a escola e sua 

discursividade na história da educação brasileira. 

Tanto a reforma do Aparelho do Estado, como as reformas educacionais, vem 

sendo justificadas por uma suposta crise de eficácia da administração pública e pela 

proposta de mudança na forma de administração do Estado, considerada 

“burocrática, rígida e ineficiente”, para uma administração pública gerencial20 

(PDRAE, 1995, p. 13), como solução, considerada flexível e eficiente.  

Nesta nova perspectiva, busca-se o fortalecimento das funções de 
regulação e de coordenação do Estado, particularmente no nível federal, e a 
progressiva descentralização vertical, para os níveis estadual e municipal, 
das funções executivas no campo da prestação de serviços sociais e de 
infraestrutura (PDRAE, 1995, p. 13). 

 

No Brasil, a educação é legitimada pela instituição escolar e, nessa mesma 

esteira, a escola e tudo que é mobilizado em nome desta instituição, como 

materialidade simbólica. Portanto, trata-se de lugares em que a forma-sujeito-

histórica, que é a nossa, se configura como sujeito de direitos e deveres na 

sociedade capitalista, dita democrática, como é possível observar nos recortes 9 e 

10.  

Recorte 9: Sistema Aprende Brasil 

Atualmente, 17 das 27 Unidades Federativas brasileiras utilizam o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil. Ao todo, são mais de 181 

                                            
20 O Plano Diretor da Reforma (PDRAE, 1995) traça um grande histórico da administração pública no 
Brasil e no mundo. 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’; 3) para o controle ou 
cobrança a posteriori dos resultados. 
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municípios que disponibilizam a seus alunos materiais didáticos e 
tecnologia de ponta. Isso significa oportunidades iguais, inclusão 
digital e, principalmente, uma formação capaz de desenvolver 
plenamente as potencialidades de cada aluno, preparando-o para o 
exercício da cidadania. 

 
Recorte 10: Sistema de Ensino NAME 

 

Partindo do princípio de que a educação de qualidade é direito de 
toda criança e adolescente, a Editora COC elaborou uma forma de 
usar todo o seu Sistema de Ensino para ser parceira nessas 
transformações.  

Porque a parceria com o Sistema COC é uma maneira de 
democratizar a educação, levando a mesma qualidade de ensino a 
todas as escolas do município. 

Porque todos os alunos merecem ter as mesmas possibilidades e 
condições de educação, sem distinção de classe social. 

 

 A materialidade discursiva desses recortes pode ser interpretada na relação 

com o fato de a empresa destinar sistemas de ensino diferenciados para as escolas 

públicas e privada, pois expõe a contradição e a interpelação ideológica que se 

manifestam na linguagem, além de demandas históricas da educação brasileira, 

conforme discutido nos recortes 7 e 8, que fazem parte das condições de produção 

do discurso das empresas em análise.  

Observa-se um jogo discursivo em que o sujeito empresário evidencia os 

direitos do sujeito aluno em confronto com os deveres do município. O sujeito que 

faz falar o discurso já parte do princípio de igualdade, que está na constituição do 

sujeito jurídico, mesmo que não se realize de fato. Essa condição é tomada como 

sustentação de um recurso publicitário mercadológico atravessado por um discurso 

liberal-democrático como se ter ou não ter esse direito garantido fosse um ato de 

vontade do sujeito. No dêitico “’todos’ merecem”, o sujeito empresário recorre-se a 

um direito para, ao mesmo tempo, expor e reforçar a diferença, reproduzindo um 

discurso que historicamente delimitou lugares na estrutura da sociedade capitalista. 

O dêitico, “mesmas”, que compõe a expressão “mesmas possibilidades e 

condições de educação”, pelo efeito de pré-construído, marca um espaço de 

significação próprio, um ponto de encontro de sentidos outros que vêm não apenas 

pela memória da educação no Brasil, mas pela estrutura social em que se formou 

desde a colonização. Conforme Ribeiro (203), desde suas origens a educação no 
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Brasil foi sistematizada por preceitos liberais do capitalismo que se alicerça no 

mercado e na democracia, que são os pilares da sociedade moderna que acabava 

de nascer.  

Ribeiro (2003, p. 29) mostra que “a política colonial tinha como objetivo a 

conquista de um capital necessário à passagem da etapa mercantil para a industrial 

do regime capitalista”, o que acabou não se concretizando por razões internas e 

externas da nação portuguesa, sendo que foi a Inglaterra que liderou este processo 

no transcorrer dos séculos XVI e XIX. Com a decadência da metrópole, era 

necessário tirar maior proveito possível da colônia brasileira.  

De acordo com a autora, a história nos mostra que desde a colonização, a 

contradição está no cerne da historicidade da educação, na formação da sociedade 

nascente, construída sob o espírito capitalista: exploração e fortuna sob o manto e o 

controle do cristianismo; tensões entre jesuítas e bandeirantes, fé e império, religião 

e ouro.  

A expansão escolar no Brasil colônia se desenvolveu conforme modelo da 

Europa, constituindo dois sistemas educacionais: um pequeno, reduzido, acadêmico, 

destinado à classe dominante; e, outro primário, seguido de escolas normais e 

profissionais, destinado ao povo, que era privado de qualquer atrativo do sistema 

popular de educação, destinado a manter cada um dentro de seu status social e, 

transferindo à órbita privada o sistema acadêmico, pela sua escola secundária de 

elite, a fim de que não fosse acessível senão aos que tivessem recursos. 

No complemento “[...] sem distinção de classe social”, o discurso faz ecoar 

uma voz de um sujeito (mercado), que reforça a diferença e a segregação para se 

camuflar no discurso do social e na benevolência, característica do discurso de 

mercado capitalista.  Assim, procura atingir sujeitos determinados pelo processo de 

representação imaginária de direito e igualdade, produzida no interior da formação 

discursiva de mercado para conquistar mais clientes parceiros. As lógicas de 

mercado vigoram no Brasil há muito tempo por intermédio do ensino privado, 

inclusive com a marca do sistema de ensino apostilado. Há décadas nosso sistema 

de ensino tem um nítido caráter de classe, em que atuam fortemente recursos 

culturais e vantagens sociais e econômicas. 
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Recorrendo a Orlandi (2002), isso significa estabelecer uma relação discurso, 

ciência (saber/formação) e história, pois nenhum discurso é produzido fora da 

história. Ao contrário, ele é produzido, em um determinado momento histórico e 

responde às necessidades postas nas relações entre os homens numa determinada 

realidade. Por essa razão, é uma materialização das formações ideológicas.  

Nessa perspectiva, as reformas educacionais que vêm ocorrendo desde a 

Conferência de Jontiem (1990) e o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(1995) em implementação não podem ser ignoradas no estudo do fenômeno da 

parceria de empresas de iniciativa privada e municípios, diante de um processo de 

redefinição do papel do Estado brasileiro. 

Nos últimos anos, em nível global, a educação como política pública tem 

chamado a atenção e mobilizado organismos multilaterais como o Banco Mundial 

(BM), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que têm tomado a educação como fator 

de desenvolvimento econômico.  

No caso da Conferência de 1990, a partir de suas prerrogativas, a educação 

passou a ocupar espaço nas discussões e agenda dos governos, em nível global, o 

que deu origem a novas conferências e a diversos documentos oficiais. Esses 

documentos, em tons prescritivos, constituem-se de orientações de mudanças aos 

países em desenvolvimento, como os da América Latina e Caribe, em troca de 

financiamentos de projetos na área educacional. No Brasil, o Estado de Minas 

Gerais foi o primeiro a adaptar-se às orientações internacionais 

Entre as mudanças propostas por esses organismos multilaterais, está a 

inserção da educação numa lista de bens e serviços, regulada pela OMC, com 

importantes traços mercantis de bens privados. Isso significou deslocar o sentido de 

educação como formação humana para o de uma relação de prestação de serviços 

ou fábrica de produtos. Ou seja, para os organismos e agências internacionais a 

educação se transformou em mercadoria de negociação, conforme as regras de 
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mercado21, uma vez que a consideram como fator chave para o desenvolvimento 

produtivo e mola propulsora para a competição no mercado global.  

Nesse sentido, Tommasi (2009, p. 195) afirma que o impacto dos bancos 

multilaterais nas políticas educacionais significa menos pelo que representa o 

investimento financeiro desses organismos, em determinados projetos, e mais pela 

imposição das temáticas prioritárias e de uma abordagem economicista que 

influenciam as políticas educacionais do país. Como exemplo, a autora analisa o 

conceito de educação básica pela diversidade de acepções que esse termo possui e 

pelos seus usos diferenciados, inclusive dentro do próprio BM, contradizendo a 

“visão ampliada” de educação básica, determinada em 1990 na Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos na qual foram incluídos, igualmente, crianças, jovens e 

adultos, iniciando-se com o nascimento e se estendendo pela vida toda. 

Segundo Barroso (2003) no escopo da liberalização de direitos sociais ao 

longo dos últimos séculos, a educação tornou-se um dos requisitos para que os 

indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade, 

constituindo-se em condição necessária para usufruírem outros direitos constitutivos 

do estatuto da cidadania.  Entretanto, tornou-se também mercadoria disputada pelo 

potencial de lucro que representa, em nível global.  

Power e Whitty (2003, p. 792) afirmam que “No cerne dessas iniciativas estão 

movimentos para desmantelar burocracias educacionais centralizadas e, em seu 

lugar, criar sistemas de educação descentralizados que impliquem um aumento 

significativo de autonomia institucional”. Para os autores, nesses empreendimentos 

políticos sempre está o elemento mercado. E, assim, eles argumentam como nos 

Estados Unidos foi se constituindo a indústria educacional e o movimento dos 

homens de negócio para provar que podem administrar melhor que burocratas da 

educação. 

De acordo com Campos (2010), as reformas educacionais que vêm sendo 

introduzidas em diversos países, inclusive no Brasil, têm como propósito ajustar a 

escola às mudanças mais amplas, coerentes com as concepções dominantes sobre 

                                            
21 O conceito de mercado é aqui entendido na perspectiva de Ianni (1988), Barber (1995) e Mészáros 
(2008) que caracterizam o mercado como sendo mecanismo pelo qual tudo tende a se transformar 
em mercadoria e visam lucro, no modo de produção capitalista: “as relações, as pessoas, as coisas”.  
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as novas demandas  da economia, da sociedade e da cultura, atingindo 

praticamente todos os aspectos dos sistemas educacionais, desde o financiamento, 

gestão e organização das redes, até o funcionamento das unidades escolares, o 

conteúdo e o formato da atividade pedagógica propriamente dita.  

Para a autora, o processo de reformas no Brasil se articula e se efetiva na 

dinâmica do capitalismo internacional, caracterizada pela globalização das 

economias e dos mercados e pelo acirramento da competitividade22. O fenômeno da 

parceria entre empresas de educação da iniciativa privada e redes de ensino dos 

municípios tem sido apontado em pesquisas como um dos reflexos dessas 

mudanças. 

De acordo com Bresser-Pereira (1998) as mudanças estruturais fundamentais 

fazem parte do processo de redefinição do Aparelho do Estado, em cujo plano estão 

previstas a desregulação do mercado, a flexibilização e a privatização. Ou seja, 

trata-se de um processo de redefinição do espaço público, conforme pode ser lido 

no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado: “Reformar o Estado tem 

significado transferir para o setor privado as atividades que podem ser controladas 

pelo mercado” (PDRAE, 1995, p. 12).  

Conforme o documento, nesse novo formato, o Estado “deixa de ser o 

responsável direto pelo desenvolvimento econômico e social, pela via da produção 

de bens e serviços, para fortalecer-se na função de promotor e regulador desse 

desenvolvimento” (PDRAE, 1995, p. 12). 

Na nova delimitação da área de atuação do Estado, no Plano da Reforma,  

encontram-se três tipos de atividades: as atividades exclusivas, os serviços sociais 

e científicos não exclusivos ou competitivos e a produção de bens e serviços. As 

atividades exclusivas de Estado são atividades monopolistas, de poder de Estado, 

como: poder de definir as leis do país, poder de impor a justiça, poder de manter a 

ordem, de defender o país, de representá-lo no exterior, de policiar, de arrecadar 

impostos, de regulamentar as atividades econômicas, de fiscalizar o cumprimento 

das leis, entre outras relacionadas à formulação de políticas na área econômica e 

social.  

                                            
22 Competitividade é uma característica integrante no Plano da Reforma (BRASIL, 1995) e tem sido 
incentivada no contexto das mudanças e das reformas educacionais das últimas décadas, como é 
caso dos ranqueamentos do Ideb.  
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As atividades da área de produção de bens e serviços para o mercado se 

opõem às atividades exclusivas do Estado, pois são dominadas por empresas 

privadas. Entre as atividades exclusivas de Estado e a produção de bens e 

serviços para o mercado, a Reforma trouxe uma série de atividades na área social 

e científica que não lhe são exclusivas e que não envolvem poder de Estado. São 

denominadas de públicas “não estatais”. Incluem-se nessa categoria entidades, 

como: escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, 

as creches, os hospitais, museus, emissoras de rádio e televisão, entre outras.  As 

políticas sociais foram consideradas, no programa das reformas, serviços não 

exclusivos do Estado e, assim sendo, de propriedade pública não estatal ou 

privada. 

Com base nos argumentos apresentados, os quais demonstram que existe 

um contexto e uma estrutura planejada que propicia a inserção da empresa privada 

na prestação de serviços públicos, podemos afirmar que o fenômeno da parceria 

entre empresas educacionais e redes de ensino faz parte do programa de 

mudanças, incentivado pelo processo de descentralização que se pauta 

essencialmente no princípio básico de mudanças nas formas da administração 

pública.  

Na forma da lei, descentralização tem sido um dos principais eixos das 

mudanças incentivadas pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBN, n.º 9394/1996). 

Nessa linha de reflexão, cabe ainda apresentar reflexões de Oliveira (2009) 

que identifica quatro tendências da globalização para a educação; todas elas 

eivadas de tensões e contradições: 

 a) a crescente centralidade da educação na discussão acerca do 
desenvolvimento e da preparação para o trabalho, decorrente das 
mudanças em curso na base técnica e no processo produtivo; b) a 
crescente introdução de tecnologias no processo educativo, por meio de 
softwares educativos e pelo recurso à educação a distância; c) a 
implementação de reformas educativas muito similares entre si na grande 
maioria dos países do mundo; d) a transformação da educação em objeto  
do interesse do grande capital, ocasionando uma crescente comercialização 
do setor. 

 

Segundo o autor, é a esta última dimensão que a OCDE (OMC/GATT) tem 

dedicado atenção. Por meio de acordos internacionais, o conceito de educação 



156 

 

passou ser um bem de serviço, regido pelas normas do mercado, pois trata-se de 

interesse do grande capital.   

O autor defende que, em nível global, essas tendências vêm se 

transformando em realidade por meio de mudanças relativas às políticas sociais, 

desde o início da última década, nos países da América Latina e entre eles, o Brasil. 

Isso vem se dando por meio da redefinição do papel do Estado nacional e de suas 

relações com a sociedade; da incorporação, pelo setor privado, de parcela da 

produção de bens e serviços públicos, antes, da competência do Estado e da 

emergência de um setor público não-estatal.  

Nesse contexto de reformas, estamos assistindo nas últimas duas décadas, 

pelo menos, à responsabilidade pela educação pública ser deslocada da 

prerrogativa do Estado para o conceito de educação como serviço público, a 

despeito de ser uma instituição educacional pública ou privada, ganhando nesse 

novo perfil novas formas de gerenciamento e novos protagonistas, conforme vem 

ocorrendo há mais tempo em outros países desenvolvidos. Um processo que foi 

denominado por Le Grand (1996) de “quase-mercado”.  

No Brasil, esse processo vem ocorrendo com a presença cada vez mais 

crescente de empresas privadas no campo que, até então, foi considerado como 

público, por meio da celebração de contratos de prestação de serviço e/ou por 

outras formas de convênios ou concessão, com a denominação de “parceria”. 

Os dados coletados em nosso estudo empírico, apresentados no capítulo II, 

evidenciam esse crescimento também no Sul de Minas Gerais, sendo este fato 

utilizado como mecanismo argumentativo pelos empresários em seu discurso.  

Observamos nos recortes em análise uma espécie de jogo de 

responsabilização do município, manifestado na discursividade do enunciado pelo 

efeito ideológico de produção de evidências. Os recursos linguísticos utilizados na 

formulação do discurso evidenciam uma voz que ecoa intimidando o prefeito (o 

município), como se dissesse: “todos os municípios estão usando nosso sistema de 

ensino. E você, não vai dar essa oportunidade aos seus alunos?”;  

Interpretamos esse jogo discursivo como uma forma de persuasão, 

característico do próprio do discurso de publicidade. Nossa intenção foi chamar a 

atenção para as condições de produção desse discurso. Conforme explica Orlandi 
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(2001c, p. 25): “os processos que entram em jogo na constituição da linguagem são 

processos histórico-sociais”. Portanto, é fundamental considerar os sujeitos do 

discurso e as condições de produção do discurso das empresas educacionais, sem 

os quais não é possível compreender o seu funcionamento. Citando Pêcheux (1969) 

Orlandi (2001c, p. 26) afirma que: “Quando se diz algo, alguém o diz de algum lugar 

da sociedade para outro alguém, também de algum lugar da sociedade, e isso faz 

parte da significação”.  

Conforme demonstrado no capítulo III, principalmente a partir do início deste 

século, o crescimento do fenômeno que estamos denominando neste trabalho como 

“parceria” vem ganhando realce na mídia, constituindo-se tema de debates em nível 

acadêmico, em grandes eventos de visibilidade nacional e internacional, além de 

atrair investidores nacionais e internacionais.  

Não se trata mais de parceria para uso de material didático apostilado, 

apenas, mas de serviços, produtos e tecnologias sofisticadas, programas de 

capacitação e de gestão, grandes negócios nacionais e internacionais, conforme 

apresentado no capítulo III. 

 

4.5 Educação como espaço de interpretação e de sentidos 

 

Vale ressaltar que o nosso olhar para o discurso das empresas é atravessado 

pelo efeito ideológico da nossa relação com a historicidade da educação e com 

sistemas de ensino do setor privado. Ou seja, enquanto material simbólico23, o 

discurso em análise é lugar de jogo de sentidos e de interpretação do próprio 

analista, afetado pela memória e pela ideologia.  

Pensar a educação como espaço de interpretação, para situar a estratégia de 

parceria entre empresas privadas e municípios, significa ver materializada, no texto, 

a memória discursiva que significou a educação brasileira no seu percurso histórico 

e os problemas ainda não resolvidos, que são ainda desafios a serem enfrentados 

                                            
23 Orlandi (2001b) explica que numa primeira etapa de análise, o trabalho do analista deve ser o de 
converter a superfície linguística (o corpus bruto), o dado empírico, de um discurso concreto, em um 
objeto teórico discursivo. 
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pelos atuais governantes, em nível nacional e, agora, global. Significa ainda tomar a 

escola, em sua relação histórica com o sujeito e com a sociedade que, enquanto 

instituição legitimada pelo Estado, exerce funções e papéis, ideologicamente já pré-

definidos. Ou seja, é um lugar social de significação, de contradição, espaço tenso 

de relações de forças.  

Desde as últimas décadas, a participação do empresariado na educação 

pública tem motivado o debate e pesquisas, com argumentações diversas, mas 

sempre tendo no centro das discussões o desafio de oferecer educação de 

qualidade a “todos”. Nesse “todos”, devem ser entendidos os oriundos de famílias 

desestruturadas e marginalizadas da estrutura social, os ditos problemáticos e 

agressivos, pois o ensino privado, que ocupa há décadas um grande espaço na área 

educacional, não é problema no Brasil.  

É possível dizer que existe um esforço para parecer normal no imaginário de 

que a aplicação do modelo de mercado às escolas públicas trará “revolução do 

ensino publico”, maior eficiência, melhor gestão, diminuirá as mazelas do serviço 

público, entre outros.  

Com base em Ravitch (2011), entendemos que, no Brasil, estamos também 

assistindo a um forte apelo do mercado sob a ideia de que a libertação das mãos do 

Estado é a solução da educação por si só. Não são raras as analogias que têm 

circulado na mídia e nos documentos oriundos de conferências de educação, 

nacionais e internacionais, que fazem relação entre educação e mundo empresarial, 

apontando soluções que passam pela aplicação de princípios de negócios, 

organização, administração, estratégias de gestão e marketing e novas formas de 

controle. Em sua crítica ao modelo de educação americano, a autora afirma que os 

novos reformadores corporativos demonstram sua precária compreensão da 

educação construindo falsas analogias entre educação e o mundo empresarial.  

 

Eles pensam que podem consertar a educação aplicando princípios de 
negócios, organização, administração, lei e marketing, e pelo 
desenvolvimento de um bom sistema de coleta de dados que proporcione 
as informações necessárias para incentivar a força de trabalho – diretores, 
professores e estudantes – com recompensas e sansões apropriadas 
(RAVITCH, 2007, p. 26) 
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  As mudanças implementadas nas últimas décadas têm novas formas de 

regulação e de participação do Estado e dos setores privados nas políticas 

educacionais. Portanto, situar o discurso das empresas, já identificado como de 

filiação publicitária mercadológica, no espaço discursivo da educação significa, em 

nossa interpretação, tomá-lo na relação com a sua exterioridade. Ou seja, como um 

discurso que diz o que pode e deve ser dito em relação com as suas condições de 

produção.  

Observamos “textualmente” no recorte 11, apresentado a seguir, o apelo das 

empresas ao princípio de autonomia dos municípios e aos privilégios do ensino 

privado, como é caso da autonomia de gestão pedagógica, que é um aspecto legal, 

mas não é a empresa que regula como está dito no discurso em análise: “A 

utilização de um sistema de ensino pelas escolas públicas é uma opção legal que dá 

aos Municípios, por meio de suas Secretarias de Educação, autonomia de gestão 

pedagógica em suas escolas”.  

Observamos a produção de sentidos desse dizer pelo mecanismo de 

antecipação, proposto por Pêcheux (1969), que é a capacidade que o sujeito tem de 

colocar-se no lugar em que o seu interlocutor “ouve” as suas palavras. Esse recurso 

está imbricado num processo de relações de forças, uma relação entre o que o 

sujeito diz e o lugar a partir do qual fala. Nos recortes 11 e 12, podemos observar 

como o discurso foi formulado, recorrendo a fundamentos legais e a elementos que 

ganham sentido pelo efeito de memória e pela nossa própria condição sócio-

histórica.  

Recorte 11: Sistema Aprende Brasil (Positivo)  

“A utilização de um sistema de ensino pelas escolas públicas é uma 
opção legal que dá aos Municípios, por meio de suas Secretarias de 
Educação, autonomia de gestão pedagógica em suas escolas”. 

 “Diversos municípios de todo o Brasil oferecem aos seus alunos e 
professores uma completa solução educacional, o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil”. 

 
Recorte 12: Sistema de Ensino NAME (COC) 
 

“Atualmente, 17 das 27 Unidades Federativas brasileiras utilizam o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil. Ao todo, são mais de 181 
municípios que disponibilizam a seus alunos materiais didáticos e 
tecnologia de ponta. Isso significa oportunidades iguais, inclusão 



160 

 

digital e, principalmente, uma formação capaz de desenvolver 
plenamente as potencialidades de cada aluno, preparando-o para o 
exercício da cidadania.” 

 
A textualidade dos recortes evidencia questões e desafios antigos e novos da 

educação brasileira, como o alto índice de evasão e reprovação no ensino 

fundamental e mais acentuadamente no ensino médio, assim como os desafios 

advindos do processo de municipalização; ambos ligados a um desafio maior que é 

o da qualidade de educação. Vale dizer que somente a partir do início do século XXI 

o Brasil diz ter universalizado a educação básica, apesar dos altos índices de 

reprovação e evasão na educação pública, apresentados quadro 4.20 e 4.21, 

organizados por nível de ensino e categoria administrativa. 

Quadro 4.20: Índice de reprovação 

ÍNDICES DE REPROVAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA – CENSO 2010 

Ensino Fundamental % Ensino  Médio % 

Estadual 11,3 Estadual 13,6 
Municipal 10,8 Municipal 11,2 
Privada 3,4 Privada 5,9 

 
Fonte: Censo Escolar 2010                                                               
Quadro 4.21: Índice de evasão 

ÍNDICES DE  EVASÃO EDUCAÇÃO BÁSICA – CENSO 2010 
Ensino Fundamental % Ensino  Médio % 

Estadual 3,7 Estadual 11,7 
Municipal 3,0 Municipal 10,0 
Privada 0,2 Privada 0,5 

 
Fonte: Censo Escolar 2010 

 

Esses percentuais foram organizados em gráficos - figura 4.30 e 4.31 - 

aproximando ensino fundamental e medio, público e privado, a fim dar mais 

visibilidade aos desafios ainda emergentes no campo da educação básica, que 

podem ser considerados como exclusão, segregação ou eliminação adiada, no dizer 

de Freitas (2007). Esses altos índices de reprovação e evasão no ensino público dão 

o tamanho do caminho que ainda falta percorrer para se ter a universalização 

básica, apesar dos avanços reais nas políticas e na estrutura educacionais 

propiciadas pela Constituição Federal de 1.988 e pela Lei de Diretrizers e Bases da 

Educação Nacional, n.º 9.394/1996.  
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Figura 4.29: Índice de reprovação por nível e categoria administrativa 

Fonte: Censo Escolar 2010 
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Figura 4.30: Índice de evasão por nível e categoria administrativa 

Fonte: Censo Escolar 2010 

Como direito e bem público, a qualidade da educação tornou-se, nas últimas 

décadas, um desafio em todos os países, principalmente nos subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento. No caso do Brasil, garantir esse direito e bem público a “todos” 

passa necessariamente pela superação desses índices de reprovação e evasão.   

Não fez parte do escopo desta pesquisa investigar o índice de evasão e 

reprovação das redes de ensino municipais que adotam parceria com empresas 

privadas, nem tivemos acesso a estudos que apresentassem dados dessa natureza. 

Entretanto, é preciso considerar que as escolas públicas atendem uma população 

diversificada de acordo com aspectos sociais, culturais e econômicos, com atores 

diversos (ADRIÃO et. al., 2009); que a padronização de metodologias e aulas 

desconsidera esse fato, uma vez que a aquisição de sistema de ensino privado 

adota um modelo pedagógico único para todas as escolas das redes municipais das 

diversas localidades do Brasil; determinam os conteúdos a serem desenvolvidos 

com os alunos, interfere nos tempos de trabalho, visando uma homogeneização.  

A Constituição Federal de 1988, art. 206, inciso III e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de 1996, art. 3º, inciso III estabelecem como um dos 
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princípios pelos quais o ensino deverá ser ministrado, a “pluralidade de concepções 

pedagógicas”, princípios que fazem parte da gestão democrática. 

Este princípio está justamente no fato de que ele é a tradução no nível escolar 

do próprio fundamento da aceitação das diferenças.  

Segundo Azanha (1998, p. 19)  

A consequência mais óbvia e indesejável de tentativas de homogeneização 
daquilo que é substancialmente heterogêneo é o fato de que as escolas 
ficam ou sentem-se desoneradas da responsabilidade pelo êxito de seu 
próprio trabalho, já que ele é continuamente objeto de interferências 
externas, pois ainda que essas interferências sejam bem intencionadas não 
levam em conta que a instituição “escola pública” é uma diversidade e não 
uma unidade (AZANHA, 1998, p. 19). 

 

Portanto, reprovação e evasão no ensino público são inerentes ao tema da 

qualidade da educação. Nesse sentido, merecem estudos para acompanhar como o 

monitoramento da implementação dos sistemas de ensino e os novos modelos de 

gestão do trabalho pedagógico  atuam quanto à questão das diferenças na 

pedagogia da homogeneização, no ensino público.  

As mudanças nos processos de regulação social têm estabelecido novas 

formas de participação do Estado e dos setores privados nas políticas educacionais. 

A convivência com o discurso de cobranças, regulação, meritocracia, de um lado, e 

promessas que se aproximam quase de um discurso profético do mercado e, assim, 

interpelam os sujeitos, produzindo efeitos de sentidos que vêm pela nossa condição 

sócio-histórica e pela própria história da educação nacional.  

Essa história revela sobretudo o panorama político e cultural de determinados 

períodos históricos de forma que as políticas educacionais atuais só podem ser 

compreendidas no quadro mais amplo das transformações econômicas, políticas e 

sociais, que caracterizam o mundo contemporâneo.  

Sem desconsiderar os avanços da educação, o discurso da universalização 

da educação básica tem sido contestado por autores como Ferraro (2004), que 

aponta as novas formas de exclusão dentro da própria escola, e também por Freitas 

(2007, p. 4) que denuncia o formato ideológico do projeto liberal hegemônico que 

tem reduzido qualidade a acesso – “supostamente como uma primeira etapa da 

universalização”.   
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Freitas (2007, p. 3) denuncia  

O grande contingente de alunos procedentes das camadas populares que 
vivem o seu ocaso no interior das escolas, desacreditados nas salas de aula 
ou relegados a programas de recuperação, aceleração e progressão 
continuada e/ou automática, educação de jovens e adultos, pseudo-escolas 
de tempo integral, cuja eliminação da escola foi suspensa ou adiada e 
aguardam a sua eliminação definitiva [...]. 
 

  

As literaturas consultadas, no percurso de pesquisa, demonstram que a 

qualidade do ensino público tem sido o ponto nevrálgico da educação no Brasil. 

Evidenciam, inclusive, que as reformas educacionais chegaram aliadas às questões 

de ineficiência produtiva do sistema, o que tem sido corroborado por nós nesta 

pesquisa.  

Por isso, qualidade e reformas são esses eixos que têm sido apontados como 

condutores das mudanças nos aspectos gerenciais das políticas públicas. As 

mudanças em implementação se pautam em critérios de racionalidade 

administrativa como meio de atingir eficiência e eficácia, o que vem convergindo 

para novos modelos de gestão do ensino público e a inserção de novos 

protagonistas da iniciativa privada como promotores de políticas sociais, inclusive de 

educação. 

O discurso da democratização, da cidadania e do direito às oportunidades 

iguais sempre foi um discurso da educação pública e não do mercado. Nos recortes 

13 e 14 é possível observar marcas que colocam em evidência o jogo de linguagem 

que é articulado no discurso (publicitário) em torno de bens e serviços de direito, 

colocando-os numa relação de valor de troca. 

Recorte 13: Sistema Aprende Brasil 

Transformar o sonho das crianças de seu município em realidade. 
Essa responsabilidade nós compartilhamos com você. 
Educar é muito mais que apenas ensinar, é despertar no aluno a 
paixão pelo conhecimento. 

Garanta um futuro melhor para as crianças de seu Município. Entre 
em contato conosco e conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. 

Recorte 14: Sistema de Ensino NAME 

 
O NAME é um projeto totalmente inovador que leva educação de 
qualidade às escolas da rede pública, com acesso à estrutura e ao 
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conteúdo pedagógico de uma das maiores instituições de ensino do 
país, o COC. 
Porque a educação é prioridade para um futuro melhor, e a 
municipalização é instrumento de melhoria da qualidade de ensino. 
Porque a parceria com o Sistema COC é uma maneira de 
democratizar a educação, levando a mesma qualidade de ensino a 
todas as escolas do município. 

 
No funcionamento desse discurso, podemos dizer que os sentidos se 

produzem no nível do imaginário, sob o efeito da ilusão subjetiva. A Análise de 

Discurso nos permite interpretar a discursividade dos recortes em referência, nos 

ancorando nas formações ideológicas materializadas nas diversas formações 

discursivas que fazem ecoar, na materialidade do texto, vozes de sujeitos em 

diferentes posições, ecoando como um discurso de apelação. Entretanto, a 

materialidade do discurso nos permite observar o embate entre memórias de 

educação e disputas de poder que vêm pela segregação provocada pelo próprio 

capitalismo que, nesse discurso em análise, assume características de 

sociabilidade.  

O sistema de Ensino Aprende Brasil é apresentado ora como “um futuro 

melhor para as crianças”, ora como “solução educacional completa” e o Sistema de 

Ensino NAME como “projeto inovador” e “maneira de democratizar a educação”. 

Entretanto, não fica claro em que aspecto o sistema de ensino é inovador, é 

revolucionário, é solução, é democratizador, é potencializador de qualidades etc. O 

que percebemos é um direcionamento do sentido de qualidade de educação como 

acesso à estrutura e ao conteúdo pedagógico do ensino privado.   

Portanto, é preciso apreender a historicidade e os lugares de produção e 

enunciação dessas representações em disputa, de modo a perceber os efeitos de 

sentidos que fazem com que essa memória se mantenha sempre atualizada, 

permitindo que essas visões e concepções permaneçam sempre impregnadas por 

tensões e lutas do processo histórico de constituição.  

Esta observação se ampara em Orlandi (2001b) ao argumentar que há um já-

dito no jogo de construção/reconstrução de memórias e esquecimentos; 

representações imaginárias em disputas, que ela trata como o confronto do 

simbólico com o político. Para a autora, é nesse confronto que os sentidos se 

movimentam, sendo a memória a matriz discursiva sob a qual se dão novas 

formulações e novos discursos, numa espécie de produção de sentidos em cadeia. 
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É possível observar que é entre o real e o imaginário que as empresas 

educacionais, por meio de recursos linguísticos, procuram atingir o seu destinatário, 

recorrendo a problemas históricos da educação brasileira e à subjetividade dos 

sujeitos que necessitam da educação pública.  

 

4.6 A polissemia da qualidade no discurso das empresas educacionais 

 

A polissemia do conceito de qualidade de educação se materializa no 

discurso das empresas em expressões como: “revolução”; “solução”; “futuro 

melhor”; “mundo positivo”; “sonhos”, “municipalização”, entre outras. Também se 

materializa no discurso da tradição, na quantificação do número de alunos e de 

municípios atendidos pelas empresas e nos produtos comercializados por elas.   

Embora já tenhamos apresentado no início deste capítulo algumas 

considerações sobre o movimento de mudanças e reformas e alguns conceitos 

relacionados ao mercado, é com o sentido de “mudança” que optamos por tratar a 

polissemia do conceito de qualidade, nesta análise, pois em nossa percepção, 

“mudança” tem sido um dos grandes temas da sociedade contemporânea, em nível 

global. Por isso, retomamos o tema para compreender o discurso das empresas 

educacionais. 

Nos recortes 15 e 16, observamos que, tanto o discurso da empresa Positivo 

como o da empresa COC profetizam uma “revolução no ensino público”, “um 

mundo mais positivo”, “grandes modificações”, “transformar o sonho das crianças 

em realidade”; “democratização da educação”.  

Observamos o sentido de mudança na materialidade discursiva do corpus 

principalmente nas expressões, que estamos tomando como chave no discurso das 

empresas educacionais, a saber: “positivo”, “revolução”, “solução/soluções”, “muito 

mais”. Essas expressões e suas paráfrases, utilizadas ao longo do texto, se 

significam pelos sentidos que produzem; possíveis pelo efeito de memória.  Uma 

memória de formação da sociedade brasileira que conviveu com um modelo de 

educação que delimita lugares na estrutura social de acordo com as condições 

econômicas, consolidando uma subjetividade de caráter exclusivista, que não 

contribui com o reconhecimento da condição de sujeito de direitos. Pelo efeito de 
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pré-construído essas expressões visam remeter os sujeitos a um desejo de 

mudanças que ganha sentidos no processo de representação imaginária, de uma 

situação tal, para outra sempre melhor. 

Essas expressões se desdobram em proposições, termos e na própria 

discursividade do texto das três empresas em análise, que apontam outros fatores 

que estão implicados no discurso da mudança, com o sentido de qualidade, como 

é o caso dos enunciados dos recortes 15 e 16. 

Na proposição “Essa responsabilidade nós compartilhamos com você” e 

“educação é prioridade para um futuro melhor”, é evidenciado discursivamente o 

jogo de posições e de responsabilização. Ao município é imputada a 

responsabilidade por transformar o sonho das crianças em realidade, via parceria 

com os sistemas de ensino. A ideia de “futuro melhor” aponta para algo que não 

está ideal. 

No entanto, não fica claro em que aspecto a educação pode transformar o 

sonho das crianças em realidade. No silenciamento evidenciado nesse dizer,  

podemos identificar a polissemia que aí se encontra instalada, o que nos leva a 

indagar: qual é o sonho das crianças na perspectiva das empresas educacionais? 

Ou, a que sonho das crianças os empresários estão se referindo?  

 
Recorte 15: Sistema de Ensino Aprende Brasil 
 
Transformar o sonho das crianças de seu município em realidade. 
Essa responsabilidade nós compartilhamos com você.  
 
Recorte 16: Sistema de Ensino NAME 
 
Porque a educação é prioridade para um futuro melhor, e a 
municipalização é instrumento de melhoria da qualidade de ensino. 

  
É possível observar que o discurso da qualidade tem se apresentado pelo 

discurso da mudança, das reformas, por meio de estratégias de reestruturação dos 

processos de gestão e de um novo modelo de configuração do Estado. Trata-se de 

um discurso assumido pelos representantes dos Governos e pelas chamadas 

agências internacionais ou organismos multilaterais, como BM, OCDE, ONU, 

UNESCO, Movimento Todos Pela Educação, que são considerados por alguns 

autores como facetas das alterações do capitalismo global.  
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O sentido de mudança está representado no discurso das reformas 

educacionais, na premência de inovações na gestão do Estado e nas suas 

instituições, no discurso dos organismos multilaterais. De alguma forma, faz parte do 

dia a dia das pessoas que estão sempre sendo induzidas a se projetarem num futuro 

cada vez melhor, como forma de negação do passado e a insatisfação de um 

presente sempre incompleto; um a mais que nunca se preenche – o desejo da 

completude.  

Com base em Gimeno Sacristán (2000, p. 38), podemos dizer que, no caso 

da educação, somos sempre induzidos a sonhar com uma educação perfeita. 

Embora a educação se nutra de cultura conquistada, e seja por isso 
reprodutora, ela encontra seu sentido mais moderno como projeto, 
enquanto tem capacidade de fazer aflorar homens e mulheres e sociedade 
melhores, melhor vida; isto é, encontra sua justificativa em transcender o 
presente e tudo o que vem dado. Sem utopia não há educação. 

 

O discurso da educação sempre se apresenta carregado dessas utopias, 

sempre se apoiando numa situação de insatisfação. Não por acaso o discurso de 

crise e qualidade sempre reinou na história da educação brasileira, com o sentido 

de busca de progresso.  

A questão da qualidade da educação sempre esteve nesse jogo discursivo, 

emparelhado ao discurso de crise, permeado por relações de forças. Por seu 

caráter polissêmico, e por fazer parte de um ideário abstrato de cada um e de um 

imaginário social, torna-se, ao nosso entender, um terreno fácil de ser explorado; 

espaço de embates e relações de forças, como vemos no discurso das empresas, 

em análise, inclusive recorrendo à estratégia do sonho, o que estamos 

interpretando como mecanismo de persuasão.  

Sobre este apelo mercadológico, Longinotti-Buitoni (2000, p. 58) argumenta 

que “mais do que nunca o mercado está repleto de clientes indistintos e produtos e 

serviços igualmente indistintos”, por isso as empresas de hoje precisam se 

conectar com a imaginação dos seus clientes; elas precisam surpreendê-los e 

desafiá-los. Precisam vender sonhos.    

Entendemos o sentido de “futuro melhor”, progresso como paráfrase do 

“sonho da criança”, recurso de persuasão, uma estratégia de negócio que, conforme 

Longinotti-Buitoni (2000, p. 58), “não é simplesmente vender um produto, mas 
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envolver o cliente em toda a experiência que cerca o produto”. Segundo o autor, 

oferecer informações sobre os produtos não é mais suficiente para agradar os 

anseios emocionais dos clientes. “A empresa deve focalizar e influenciar os desejos 

dos clientes, suas ambições e tendências, que podem ainda não ser claramente 

expressos, mas irão moldar seu amanhã” (p. 59).   

Vale observar que “transformar o sonho das crianças em realidade” pode ser 

mais fácil para o mercado do que transformar o “direito” das crianças em realidade. 

No caso, a proposta pedagógica, a metodologia, o currículo, os processos de 

controle e monitoramento, os produtos e tecnologias avançadas, apresentadas 

como componentes das “soluções educacionais”, produzem efeitos de sentido que 

interpelam os sujeitos do discurso pelo que falta aos municípios ou à educação 

pública.  

Portanto, trata-se de uma formação discursiva de mercado que traz o 

sentido de promessas, um discurso publicitário mercadológico, que 

ideologicamente torna evidente a “falta” a fim de despertar um desejo de 

completude, que nunca se preenche. Principalmente na sociedade de consumo, 

sociedade capitalista, em que todos os sujeitos são tomados como “commodities”, 

como defendido por Bauman (2008).  

Para Bauman (2008, p. 20), o mercado transforma todos os sujeitos em 

mercadoria (processo de comodificação) – “Ninguém pode tornar-se sujeito sem 

primeiro virar mercadoria”. Em nossa interpretação, é nesse terreno que o sentido 

de qualidade vem sendo aprisionado no campo ideológico do mercado e do 

econômico, inclusive pelas unidades federativas, pois diante da política adotada, 

bons resultados na educação e metas cumpridas geram mais recursos financeiros 

aos municípios. É o estímulo à competitividade e à meritocracia, utilizados como 

estratégia de regulação e gestão.  

Isso vai ao encontro do que afirma Teodoro (2011, p. 13) ao defender que 

“três palavras-chave passaram a dominar o discurso reformador da educação, a 

partir dos anos 1990: competitividade, accountability24 e perfomatividade.”  

                                            
24 Accountability no sentido de prestação de contas/responsabilização. 
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Citando Ball (2002, 2003), o autor afirma que a combinação dessas três 

palavras pode variar com o contexto nacional ou local, embora “o seu conjunto 

constitua uma tecnologia política que oferece uma alternativa politicamente atraente 

à tradicional ligação da educação a um direito social e a um bem”.  

Segundo Freitas (2011), as camadas populares foram historicamente as mais 

prejudicadas no seu processo de educação como um direito e bem público, quando 

o desenvolvimento econômico não necessitava de um nível de qualidade 

educacional maior. “Agora, que se impõe o acesso à educação básica como forma 

de aumentar a produtividade e o consumo, os empresários e seus reformadores 

educacionais não saem da mídia argumentando a favor da qualidade da educação”, 

afirma Freitas (2011, p. 1). “Mas qual qualidade?”, pergunta o autor. 

Isso posto, podemos compreender o que tem levado, nesse movimento de 

mudanças e reformas, o tema qualidade de educação ser incorporado muito mais 

por empresários, economistas, consultores corporativos do que por especialistas da 

educação. Diante disso, o debate educacional está cada vez mais contaminado pela 

ideologia de mercado e assim vem entrando no imaginário social, naturalizando-se, 

como única saída para o “futuro” da educação pública, conforme alertado por Ball 

(2001).  

Entretanto, urge entender que desdobramentos essas políticas vêm tendo no 

âmbito escolar, no currículo, nos processos de formação de professores, nos modos 

de gerenciamento do processo educativo, principalmente no tratamento para com os 

alunos, uma vez que “qualidade” ainda não se apresenta como um direito do aluno. 

Ao contrário, parece fazer parte de uma retórica genérica e reducionista, muitas 

vezes usada como panaceias por ignorarem as condições econômicas, sociais e 

culturais das diversas realidades das escolas e de seus sujeitos. Podemos ver tanto 

o sentido de qualidade de educação, como o de direito do aluno a ela, como um vir-

a-ser atrelado aos índices e rankings do Ideb.  

Vale recorrer a Ponce (2006) que chama a atenção para a qualidade da 

educação como direito no Brasil. Para a autora, não se pode perder de vista o 

caráter de sua construção histórica, com suas virtudes e vícios, para reafirmá-lo em 

sua importância no processo de emancipação humana.  Para a autora, qualidade é 

um direito, antes de tudo.   
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Nesse sentido, algumas interrogações nos provocam a partir da 

discursividade do discurso em análise, como: Que mudanças ou transformações? 

Que revolução? Qual é o sonho das crianças? A que os empresários se referem à 

expressão “educação diferenciada” e “mesma qualidade”? Diferente de quê? 

O sentido de qualidade aparece também parafraseado nas expressões 

“direito”; “democratização da educação”; “mundo positivo”; “oportunidades iguais”; 

“solução”, “sonho”; “contratação de sistema de ensino”, entre outras, que 

funcionam como mecanismos de sustentação do discurso. Isso pode ser 

observado nos recortes 17 e 18. 

 

Recorte 17: Sistema de Ensino Aprende Brasil   

“Um mundo mais positivo começa pela sua cidade”. 

“Atualmente, 17 das 27 Unidades Federativas brasileiras utilizam o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil”.  

“Ao todo, são mais de 181 municípios que disponibilizam a seus 
alunos materiais didáticos e tecnologia de ponta. Isso significa 
oportunidades iguais, inclusão digital e, principalmente, uma 
formação capaz de desenvolver plenamente as potencialidades de 
cada aluno, preparando-o para o exercício da cidadania”. 

“A utilização de um sistema de ensino pelas escolas públicas é uma 
opção legal que dá aos Municípios, por meio de suas Secretarias de 
Educação, autonomia de gestão pedagógica em suas escolas”. 

“Transformar o sonho das crianças de seu município em realidade”.  

“Diversos municípios de todo o Brasil oferecem aos seus alunos e 
professores uma completa solução educacional, o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil”. 

 
Recorte 18: Sistema de Ensino NAME 

 

“Partindo do princípio de que a educação de qualidade é direito de 
toda criança e adolescente, a Editora COC elaborou uma forma de 
usar todo o seu Sistema de Ensino para ser parceira nessas 
transformações”. 

“O NAME é um projeto totalmente inovador que leva educação de 
qualidade às escolas da rede pública, com acesso à estrutura e ao 
conteúdo pedagógico de uma das maiores instituições de ensino do 
país, o COC”. 

“O NAME é um projeto totalmente inovador que leva educação de 
qualidade às escolas da rede pública, com acesso à estrutura e ao 
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conteúdo pedagógico de uma das maiores instituições de ensino do 
país, o COC”. 

“Há 10 anos, a Editora COC analisou o ensino público e constatou 
que ele ansiava por grandes modificações”. 

“O NAME cresceu e hoje é considerado modelo no mercado. Está 
presente em mais de 80 municípios do estado de São Paulo, 
atingindo o surpreendente número de mais de 150.000 alunos que 
têm acesso a essa educação diferenciada”. 

 

Diante da discursividade desses recortes, merece destaque a forma como 

os empresários da educação utilizam, ideologicamente, o argumento da mudança. 

Primeiramente, eles desenham dois cenários opostos - presente versus futuro - 

cujos protagonistas estão representados, de um lado, o poder público e, de outro, o 

mercado. Procuram evidenciar um dizer que coloca o primeiro na posição de 

fracasso no atendimento às necessidades e ao direito do cidadão, e o segundo, 

como aquele capaz/competente de cobrir esta “falta”.  

A polissemia da qualidade da educação é evidenciada no discurso dos 

empresários educacionais por meio dos diversos mecanismos discursivos, os quais 

temos explorado, ao longo deste capítulo, como recurso de persuasão do discurso 

publicitário mercadológico.  

Não podemos desconsiderar, nesta análise, as condições de produção 

desse discurso, como o processo de descentralização e municipalização. 

A política de municipalização é evidenciada, na discursividade das empresas 

educacionais, ao deixarem explícito que o sistema de ensino foi produzido 

especificamente para os municípios – um sistema de ensino personalizado -, que 

se coloca como a “solução” para o município, no que se refere à política 

educacional; como “revolução no ensino público”. Ou seja, promover a “satisfação 

dos munícipes” (leia-se clientes); como se fosse a única forma de melhorar a 

qualidade do ensino e de democratizar a educação.  

Sobre o processo de municipalização, pesquisas realizadas, em nível local, 

têm demonstrado que, ao assumirem a gestão do ensino fundamental, que se soma 

ao segmento da educação infantil, já de responsabilidade dos municípios, os 

prefeitos  passaram a enfrentar dificuldades de várias ordens.  São impactos na 

gestão dos municípios, referentes à falta de preparo técnico para lidar e gerenciar o 
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processo de descentralização educacional e o planejamento da municipalização. Da 

mesma forma acontece com a gerência dos recursos disponibilizados pelo FUNDEF.  

O processo de municipalização tem sido considerado por pesquisadores 

como porta de entrada de empresas da iniciativa privada na educação pública, 

interpretado e criticado por diversos pesquisadores da área educacional como o 

início do processo de privatização da educação pública, pois, por usufruírem do 

princípio de autonomia, os municípios são livres para efetivar os contratos de 

parcerias, convênios e concessões com empresas privadas, desde que dentro dos 

princípios legais.  

Vale ressaltar que o aumento das fontes de recursos e transferência destes 

para os municípios, por si só, não resolve os problemas educacionais dos mesmos, 

já que a capacidade de gestão está relacionada ao aporte econômico e à 

capacidade técnica e administrativa instalada no município. Nessas condições, os 

municípios têm se tornado alvo de interesse dos empresários da educação e dos 

discursos personalizados de caráter ideologicamente social e benevolente, como 

pode ser observado no discurso do Sistema de Ensino NAME. Daí, as empresas 

educacionais aparecem com as “soluções”, que são propostas aos municípios num 

momento histórico de cobrança por resultados e cumprimento de metas.  

Nessa linha de reflexão, percebemos na materialidade discursiva do corpus 

analisado que o sujeito da escola municipal já é identificado pelo enfoque econômico 

e publicitário em consumidor cliente. Ou seja, o mais novo cliente de interesse das 

empresas não é diretamente o aluno da escola pública, mas o Município/o setor 

público. O que está simbolicamente materializado nos novos clientes são os 

recursos públicos. Basta observar nas planilhas e relatórios do Grupo Abril 

Educação, da empresa Positivo Informática, do COC e do Programa Nacional do 

Livro Didático, apresentados no capítulo III, que demonstram a margem de lucro 

dessas empresas em negociações com o setor público. O setor público/governo 

pode ser identificado como principal cliente das empresas educacionais. 

Estudos e reportagens da mídia apontam o crescente interesse de grupos 

empresariais no segmento de ensino, devido ao grande público que aí se vislumbra, 

com o processo de municipalização. Na rede pública está cerca de “90% dos 52,5 

milhões de alunos” (IBGE, 2010). 
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Segundo Adrião (2010) a expansão dos sistemas apostilados decorre da 

articulação de vários fatores. Para os governos locais, a municipalização do Ensino 

Fundamental é o primeiro deles. Historicamente, sem recursos e com pouca 

autonomia política e técnica, a situação é agravada com a vigência da lei de 

Responsabilidade Fiscal25(2002), a qual induz ainda mais a implantação de 

terceirização de serviços, dada à restrição com gasto de pessoal. Dessa forma, o 

processo de municipalização constitui a única forma de os municípios recuperarem 

os recursos retidos pelo fundo.  

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a tese da 

descentralização da educação se tornou efetivamente lei – artigo 211 -, por meio da 

qual se propugna a organização dos sistemas de ensino entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, pela via do chamado Regime de Colaboração. 

Mais tarde foi reformulada pela emenda Constitucional (EC) n.º 14, de 1996, que 

viabilizou, no ano seguinte, a implantação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF).  

O processo de municipalização é evidenciado como o veículo de mudança 

de uma educação de “fracasso e de exclusão” para uma educação de “qualidade”, 

no ideário do mercado. Com base em Orlandi (200a, p. 29), podemos dizer que se 

trata de um discurso circular: “Um dizer que se apresenta institucionalizado, sobre 

as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se origina e para o qual 

tende”; no caso, o mercado. 

Como discurso de mídia, essas marcas indicam o lugar/posição de onde o 

discurso das empresas é projetado e para onde se direciona. No caso do Sistema 

NAME, há um sujeito indeterminado na “Editora COC” que fala do lugar da 

instituição; um discurso verticalizado que, na expressão já “analisou e constatou”, 

marca-se pelo autoritarismo do lugar da ciência. Há também uma sequência 

discursiva, que traz elementos democráticos e de benevolência, num jogo 

                                            
25 A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)  - Lei Complementar n. º 101, de 4 de maio de 2000, 
entrou em vigor em 4 de maio de 2000 e visa a regulamentar a Constituição Federal, na parte da 
Tributação e do Orçamento (Título VI), cujo Capítulo II estabelece as normas gerais de finanças 
públicas a serem observadas pelos três níveis de governo: Federal,  Estadual e Municipal  
(http://www.stn.secretaria.fazenda.gov.br. 
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parafrástico que ecoa sentidos no processo de personificação do social e da 

benevolência: “[...] a Editora COC elaborou uma forma de usar todo o seu Sistema 

de Ensino para ser parceira nessas transformações”.   

O mesmo funcionamento ideológico que atua no nível do imaginário pode ser 

observado na forma de construção da argumentação. Primeiramente, por meio de 

mecanismos linguísticos, pelo efeito de verdade, o sujeito-empresário se projeta 

discursivamente para a posição do Estado ou do poder público, sela o fracasso da 

escola pública (“analisou e constatou”) para, em seguida, mostrar a sua consciência 

social e, ao mesmo tempo, a sua competência e disposição para fazer uma 

“revolução no ensino público” do município e “transformar o sonho das crianças em 

realidade”.  

Esse discurso vai ao encontro do consenso que tem se formado com a ajuda 

da mídia de que a educação privada é símbolo de qualidade e a educação pública 

de fracasso. Pelo funcionamento do que Pêcheux chama de pré-construído vemos, 

neste caso, “revolução” e “sonho das crianças” como paráfrases, no sentido de uma 

projeção de educação na concepção dos sujeitos desse discurso (para eles a de 

qualidade).  

Observamos a produção de sentidos desse discurso pelo efeito de 

circularidade, característica do discurso pedagógico, conforme Orlandi (2001a). A 

discursividade do texto procura nos projetar a um tipo de educação ideal imaginária, 

fazendo emergir o pré-construído de que a educação pública que temos não é boa, 

não atende às necessidades do cidadão. 

Vemos aí o que Carrozza (2011b), com base em Pêcheux (1999), chama de 

“futuridade de memória”, ao trabalhar a relação entre a memória e a futuridade na 

representação das administrações públicas.  

A materialização da futuridade de memória se projeta no “vir a ser” da 

educação, idealizado pelos sujeitos empresários - a superação de todas as 

fragilidades da educação e o cumprimento de todos direitos do cidadão. Podemos 

dizer que, por meio do discurso, as empresas educacionais “inauguram” um futuro 

para a educação pública, como uma política, a partir da parceria com os seus 

sistemas de ensino, via municipalização, que é apresentado como uma “completa 

solução educacional”.  
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Entendemos o sentido de “futuro” como Carrozza (2011b, p. 91) “funcionando 

indeterminadamente, mas sempre naquele sentido positivo que o liga diretamente ao 

progresso”. Também nos amparamos em Popkewitz (2004, p. 121) ao afirmar, em 

seu estudo sobre a Reforma na Europa26, que “normalmente, ambos, defensores e 

críticos da reforma, sustentam um argumento principista sobre a possibilidade de 

progresso”.  

Personalizado nos discursos da reforma, está um compromisso de que as 
políticas e ciências da educação possam servir para melhorar a escola ou 
para emancipá-la. Os usos desses argumentos probos levaram a certas 
distinções interpretativas na reforma contemporânea que assumo serem 
historicamente enganosas, como a separação entre o público e o privado; 
ou a separação entre o Estado e a sociedade civil que está embutida nas 
discussões do neoliberalismo; ou a separação entre “europeu” e o “não 
europeu” (POPKEWITZ, 2004, p. 107). 

 

Em seu estudo, o referido autor interroga e critica a literatura educacional que, 

em sua maioria, tem aceitado como a “razão” da mudança, verdadeiras histórias de 

salvação que, em sua essência, são práticas de governos que produzem sistemas 

de exclusão à medida que parecem abrir espaços sociais.   

Entendemos que, no caso da educação, a proposição de “transformar o 

sonho das crianças de seu município em realidade”, “revolucionar a educação”, 

oferecer “muito mais”, embora atue no nível do imaginário, existe um contexto que 

reforça e ampara esse discurso, que é o próprio momento histórico da educação, 

como o delineado por Oliveira (2009, p. 15) 

Nas duas últimas décadas temos vivido nos países latino-anericanos em 
geral, e no Brasil em particular, uma onda de reformas ao nível do Estado 
que tem resultado em novo desenho de gestão das políticas públicas 
educacionais. Observa-se uma mudança na orientação das políticas 
públicas sociais, que, apesar de terem iniciado em governos anteriores, têm 
sido cada vez mais aceitas, legitimadas e naturalizadas socialmente.  

    

Chamou-nos a atenção o gesto da empresa Positivo e da empresa SEB-COC 

ao estabelecerem uma determinação explícita de sistemas de ensino diferenciados 

para o segmento privado e para o ensino público, conforme já exposto neste 

trabalho. O simples fato da separação implica critérios, parâmetros. Ou seja, 

                                            
26 Sobre este estudo ver “A Reforma como Administração Social da Criança: a Globalização do Conhecimento e 
do Poder” – Tomaz S. Popkewitz. In: BURBULES, Nicholas C.; TORRES, Carlos A. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2004. p. 107-124 
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antecipadamente está prevista a exclusão, a segregação. No campo do mercado, 

isso pode ser interpretado apenas como uma estratégia mercadológica para atingir 

clientes determinados ou um nicho de mercado. Mas, quando o serviço se refere à 

educação/formação de pessoas, trata-se de uma forma de segregação, que 

observamos reforçada na expressão “educação diferenciada”.  

No discurso da igualdade de oportunidades, da democratização e do direito, 

ou sua paráfrase, as empresas educacionais reforçam a diferença. Cabe ainda 

destacar que essa não é uma prática comum em outras instituições de mercado – 

etiquetar, diferentemente, os produtos conforme a classe social a que pertencem -, 

inclusive fere a dignidade do sujeito no campo do direito (Constituição Federal, ECA,  

e Código do Consumidor). 

Não há como desconsiderar a força do Estado e, também, do mercado na 

distribuição de lugares sociais, que sempre se configuram como articulador 

simbólico e político. No caso da educação, por ser esta o lugar institucional em que 

as posições sujeito já estão predeterminadas pela força do pré-construído, é o 

sentido do político que tem sido silenciado pelo administrativo e econômico, diante 

novas políticas educacionais, inclusive das novas relações entre público e privado, 

asseguradas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995).  

 Os discursos se significam pelos sujeitos que aí se encontram envolvidos 

pelo efeito de memória: os alunos da escola pública e os promotores da educação 

pública. É possível observar, nos enunciados dos recortes 17 e 18, que existe uma 

materialidade discursiva que se significa pelos outros recursos linguísticos utilizados 

e pelos mecanismos de natureza ideológica que compõem o texto. Podemos citar 

como exemplos a própria forma da linguagem, a formulação do discurso por meio do 

uso de dêiticos, cores, a variação do tamanho das letras (ver corpus), e o gesto de 

recorrer a uma tradição e credibilidade de mercado.  

Dessa forma, tornam-se evidentes as ambiguidades do dizer da empresa 

Positivo no enunciado seguinte que, para nós, é um discurso equivocado: 

Recorte 19: Sistema de Ensino Aprende Brasil 

A utilização de um sistema de ensino pelas escolas públicas é uma 
opção legal que dá aos Municípios, por meio de suas Secretarias de 
Educação, autonomia de gestão pedagógica em suas escolas. 
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 Não são as empresas, ao se tornarem parceiras dos municípios, que dão 

autonomia de gestão pedagógica nas escolas. O princípio de autonomia é 

assegurado pela Constituição Federal e, além do mais, conforme ilustrado no recorte 

20, o contrário do que pretende o discurso de autonomia da empresa Positivo, faz 

parte do conjunto das chamadas “soluções educacionais” as ferramentas de 

monitoramento e controle. 
 

Recorte 20: Sistema de Ensino Aprende Brasil 

Compõem o Sistema de Ensino Aprende Brasil: 
• Livro Didático Integrado – da Educação Infantil ao Ensino Médio. 
• Portal Aprende Brasil – um dos mais completos portais de 
educação do país. 
• Assessoria Pedagógica – cursos e atendimento às equipes 
docente e técnico pedagógicas das Escolas Municipais e da 
Secretaria de Educação. 
• Sistema de Monitoramento – ferramenta de gestão de 
informações educacionais e monitoramento de qualidade de ensino 
em cada município. 

 

Nas condições em que esse discurso atualmente é divulgado na mídia, por 

serem formas em que as formações ideológicas se manifestam, é possível relacionar 

os sentidos que tendem a ser induzidos na relação com a instância de enunciação, 

pois o item “controle” é um dos pilares do conjunto mudanças proposto pelo modelo 

de administração gerencial em implementação na administração da educação 

pública. Isso nos remete a Foucault (2004) ao tratar dos procedimentos de controle 

que existem em toda a sociedade. Para o autor, a instituição mantém vigilância para 

controlar o discurso, selecioná-lo e distribuí-lo por meio de uma série de 

procedimentos, a fim de impedir a ruptura de poder. 

Nesse sentido, estamos interpretando o tema “mudança” e suas paráfrases 

como constitutivas dos valores e padrões que fundamentam a relação dos sujeitos, 

em sua forma-sujeito histórica capitalista, com a ciência. Com as mudanças das 

últimas décadas, é possível dizer que a relação saber-poder, defendida por Foucault 

(2004), pode ser trabalhada também pelo seu inverso: poder-saber. Ou seja, quem 

tem o poder de controlar e de regular quem pode saber e o que pode saber.  

É este o sentido que estamos tomando a materialidade discursiva do discurso 

em análise. Percebemos a relação sujeito-aluno sendo deslocada para sujeito-

cliente e a relação saber-poder, representada na escola, no conhecimento, se 
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deslocando para a relação poder-saber. Nessa mesma linha de reflexão vemos 

também a aprendizagem ser deslocada para produtividade; o sentido de qualidade 

de educação para as necessidades/interesses do mercado, sendo o Estado 

considerado cliente e parte deste mercado. 

Ao encerrar esta reflexão, é importante registrar que relacionar o discurso de 

mudanças com a polissemia da qualidade não foi uma discussão fácil, haja vista os 

polêmicos debates e embates em torno do tema qualidade da educação.  

Entretanto, para além de uma lógica que mapeia as forças do mercado no 

discurso das mudanças no campo educacional, como apresentado, isto nos leva a 

considerar o lugar de onde vem esse discurso e as cautelas que devemos ter com 

relação ao contexto de universalismo, o qual tem propiciado políticas educacionais 

sob a bandeira da qualidade da educação, muitas vezes a custo de exclusão e 

segregação daqueles que mais necessitam da educação pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegamos ao momento das considerações finais com a sensação de que 

deveria ser o momento das considerações iniciais, um momento de recomeçar sem 

nos importar com os momentos de cansaço, nem com os desafios que poderiam vir. 

Pode parecer, para alguns, irônico e parece mesmo, até para nós. Mas, após fazer 

esse percurso de pesquisa, e também de escuta, algo mexe dentro de nós e nos 

desestabiliza, nos provoca, tira a nossa sustentação sem, ao menos, apontar um 

norte definido, um outro lugar para nos acomodar e poder dizer, neste momento,  

que estamos numa rota segura, que o vento das mudanças  traz esperança e que 

não somos perdedores na luta simbólica por escolas que tenham currículos 

adequados, professores valorizados e preparados, ambiente propício para excelente 

ensino e excelente aprendizagem. 

Desde o início, ao elegermos como objeto de estudo a denominada “parceria” 

de empresas educacionais de iniciativa privada no ensino fundamental, o fizemos 

munidos da consciência de que tínhamos um ponto de partida, mas sem saber se 

teríamos um ponto de chegada. Sabíamos que havia um caminho a percorrer até 

certo ponto indefinido, pois se tratava de um fenômeno ainda recente no Brasil, mas 

em movimento acelerado, apesar de não apresentar, até o momento, resultados 

sistematizados e consolidados. Apresenta-se para nós, um fenômeno que vem se 

estruturando em cima de bases também um tanto nebulosas, embora se ampare em 

fundamento legal. 

A escolha do dispositivo teórico-metodológico da Análise do Discurso nos 

possibilitou redimensionar o objeto de estudo numa perspectiva mais ampla, a do 

discurso. Nessa perspectiva discursiva, amparados em Orlandi e Pêcheux pudemos 

compreender o fenômeno da “parceria” no cenário político, social e econômico do 

contexto atual e, ao mesmo tempo numa perspectiva mais localizada.  

Podemos dizer que durante nosso processo de pesquisa percorremos 

metaforicamente caminhos descontínuos, realizamos estudo empírico, visitamos 

outras áreas do conhecimento e revisitamos o referencial teórico-metodológico da 

Análise de Discurso – nosso dispositivo teórico-metodológico - e a história da 
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educação do Estado de Minas Gerais. Utilizamos mais de um procedimento de 

pesquisa, recorremos ao uso das tecnologias e chegamos ao atual meio de maior 

circulação de informações em nível global, que é a mídia/web.  

Foi desse lugar que escolhemos recortar o nosso objeto de análise, o 

discurso das empresas Positivo por meio do Sistema de Ensino Aprende Brasil, a 

empresa SEB-COC, por meio do Sistema de Ensino NAME, e o Grupo Abril 

Educação, por meio do Sistema de Ensino Anglo.  

Nossa análise se desenvolveu a partir de um corpus constituído de recortes 

textuais e de imagens das home pages do Sistema de Ensino Aprende Brasil, do 

Sistema de Ensino NAME e do Sistema de Ensino Anglo, considerando a 

intertextualidade e a materialidade discursiva constituinte dos textos e dos 

hipertextos que compõem o corpus de análise.  Isso equivale a dizer que os recortes 

foram analisados na relação de um texto com outros textos e com a exterioridade.  

Para a Análise de Discurso, a linguagem é produzida pelo sujeito em 

condições determinadas e cabe ao analista procurar mostrar o seu processo de 

produção e o seu funcionamento. O funcionamento discursivo é a atividade 

estruturante de um discurso determinado, por um falante determinado, para um 

interlocutor determinado, com finalidades específicas. Assim, em um discurso, então, 

não só se representam os sujeitos envolvidos na relação de comunicação, mas 

também a relação que eles mantêm com a formação ideológica. E isto está marcado 

“no” e “pelo” funcionamento discursivo e assenta-se no mecanismo da 

“antecipação”, proposto por Pêcheux (1969, 1975). 

Este dispositivo teórico-metodológico ajudou-nos a compreender o 

funcionamento do discurso das empresas educacionais e situá-lo à tendência de um 

discurso publicitário, mercadológico e autoritário. A partir daí, pudemos olhar para o 

texto não como uma mensagem ou informação das empresas educacionais privadas 

aos governos dos municípios, ou transmissão de informação sobre um serviço ou 

produto à venda, mas procurando identificar o seu funcionamento, sua materialidade 

discursiva e como produz os efeitos de sentido. 

Podemos dizer que durante nosso processo de pesquisa percorremos 

metaforicamente caminhos descontínuos, realizamos estudo empírico, visitamos 

outras áreas do conhecimento e revisitamos o referencial teórico-metodológico da 
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Análise de Discurso – nosso dispositivo teórico-metodológico - e a história da 

educação do Estado de Minas Gerais. Utilizamos mais de um procedimento de 

pesquisa, recorremos ao uso das tecnologias e chegamos ao atual meio de maior 

circulação de informações em nível global, que é a mídia/web.  

Foi desse lugar que escolhemos recortar o nosso objeto de análise, o 

discurso das empresas Positivo por meio do Sistema de Ensino Aprende Brasil, a 

empresa SEB-COC, por meio do Sistema de Ensino NAME, e o Grupo Abril 

Educação, por meio do Sistema de Ensino Anglo.  

Como um discurso publicitário, tanto o sujeito que fala (locutor), como o 

sujeito a quem se fala (alocutário) estão, por meio da linguagem, numa relação 

complexa de constituição de sentidos e de sujeitos; um processos de identificação, 

de argumentação, de subjetivação e de construção da realidade. 

 Assim, articulando os autores que nos apoiam no que tange ao discurso da 

publicidade Carrozza (2010, 2011) e Santaella (2012) e os princípios da Análise de 

Discurso, demonstramos que o discurso das empresas em análise tem por objeto 

atingir o alocutário (o destinatário do discurso), de modo a levá-lo a uma ação 

específica, determinada.  

Isso posto, o nosso corpus de análise não foi apenas um conjunto de 

entrevistas, uma série de informações e de dados, organizados e sistematizados, 

mas, sim, materialidade simbólica, um ponto de encontro da materialidade da língua 

com a materialidade da história, estando justamente neste ponto de encontro a 

interpelação ideológica dos sujeitos do discurso.  

Os elementos que compõem o processo discursivo das empresas Positivo, 

SEB-COC e Grupo Abril Educação constituem-se procedimentos de controle 

utilizados pela instituição e procuram manter as relações de um poder que vem pelo 

funcionamento da marca reconhecida no mercado. Nesse sentido, Carrozza (2011a, 

p. 81) afirma que “marca não é algo tangível, palpável, mas sim um imaginário que 

se estabelece entre a empresa ou produto e o público consumidor e que tem como 

campo de circulação o próprio mercado”.  Ele chama a atenção para os efeitos de 

memória que, assim, constituem a marca como funcionamento.  

Se de um lado temos as condições de estruturação de um imaginário, de 
outro temos um real em movimento, lá onde se fincam os pilares do sentido 
que vêm como efeito sobre a marca. O que funciona aí não é o produto em 
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si, mas os efeitos de memória da marca, o dizer sobre ela, na relação com o 
mercado que toca na ideologia (CARROZZA, 2010, p.81).     

 

Destacamos também, outro funcionamento do discurso da parceria que vem 

pelo apelo ao afetivo-emocional. Com base nos princípios da Análise de Discurso, 

observamos como o discurso do mercado vem afetando o processo de constituição 

de sujeitos e de sentidos pelo efeito das formações imaginárias em sujeito 

consumidor na sociedade capitalista, em face do processo de interpelação 

ideológica do indivíduo.  

Utilizar o mesmo material didático e consumir a mesma marca, que 

historicamente foi de propriedade do ensino privado traz à tona a própria estrutura 

segregadora da sociedade. Assim, pelo efeito de sustentação que vem pela marca 

no mercado privado (os já-ditos e significados) garante-se uma discursividade que 

induz ao controle de sentidos no setor público. Essa proposição se ampara em 

Pêcheux (1969, 1975) ao demonstrar que é através de processos discursivos que 

uma série de formações imaginárias leva à representação da situação empírica, 

produzindo o imaginário coletivo que interfere no imaginário individual.  

Entretanto, a metodologia de ensino das apostilas é um campo carimbado do 

ensino privado e a sua introdução no sistema de ensino público levou as empresas a 

adotarem estratégias mercadológicas que lhes garantissem esse mercado privado e 

mais a conquista do novo mercado, formado pelos também novos clientes do ensino 

público. Essas empresas adotam a mesma nomenclatura “sistema de ensino”, 

procurando dar a impressão de que é o mesmo material utilizado pelos alunos da 

escola privada, inclusive ao ser ele negociado, eles valem-se do prestígio da marca 

e de uma tradição adquirida no ensino privado. Com um discurso ideológico de 

sistema de ensino personalizado para o município, elas mantêm um sistema de 

ensino para os alunos da escola pública e outro material tradicional da “grife” da 

empresa para o ensino privado, conforme ilustrado no quadro 3.19. Esta estratégia 

de mercado vem sendo utilizada também por algumas editoras de livros didáticos 

que vêm aderindo-se ao mercado dos apostilados, como são exemplos, a editora 

FTD e a editora Saraiva.  

A análise do discurso do Sistema de Ensino Aprende Brasil e do Sistema de 

Ensino NAME nos permite entender esta estratégia como uma forma de disputa de 
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mercado, que se pauta por uma lógica capitalista ideológica e reprodutora de uma 

estrutura social retrógrada e segregadora, com fortes implicações no currículo e no 

sentido político da educação, pois ela é apresentada sob um novo perfil na atual 

conjuntura: como elemento de marketing, induzindo um sentido de personalização, 

atingindo os sujeitos pelo processo de representação imaginária. Cabe ainda 

destacar que, mesmo em supermercados e lojas de demais produtos do mercado 

não é comum vermos produtos carimbados como sendo para uma classe ou para 

outra, “explicitamente”, como tem sido feito por algumas empresas educacionais. 

Não encontramos nesta pesquisa nenhum estudo que indicasse os parâmetros que 

orientam a formulação dos currículos dos sistemas de ensino destinados aos alunos 

da escola pública.  

Entendemos que diante do processo de redefinição do papel do Estado, as 

relações de poder - alianças e disputas - também estão sendo redefinidas. Nesse 

sentido, a análise do discurso das empresas educacionais, apresentada neste 

trabalho, nos permitiu um novo olhar para o fenômeno da parceria entre empresa 

privada e setor público, nos envidando a considerá-la como espaço de disputa de 

mercado, um complexo de relações de força que vai além do contexto educacional. 

Portanto, compreender este fenômeno pela via discursiva implica localizar lugares 

simbólicos e imaginários que esse fenômeno tem representado para os professores, 

alunos, pais e comunidade escolar.  

Da mesma forma, exige que se perceba o lugar simbólico e imaginário que 

representa a escola e a educação na sociedade atual, enquanto lugar de relações 

de poder. Num processo de mudanças em que a escola transforma-se em agência 

de prestação de serviços, professor em profissional da educação, aluno em cliente, 

qualidade de educação em satisfação do cliente, podemos evidenciar um processo 

de produção de efeito de sentido em cadeia, onde deslocamentos de posições 

induzem a processos de ressignificação e este a novos modos de identificação.  

Nesse sentido, vale observar que, neste processo de análise, os 

profissionais da educação foram também tratados como sujeitos da educação, 

portanto, sujeitos a novos processos de identificação e ressignificação. Isso ficou 

evidente para nós no convívio profissional com diversos professores e gestores de 

diversos municípios que adotam parcerias no ensino fundamental e/ou no ensino 

infantil. Observamos que os acirrados controles que as empresas implementam 
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dentro da escola são muito elogiados pelos gestores e especialistas de ensino. A 

questão da autonomia pedagógica do professor é pouco observada e a 

acomodação do professor a um trabalho mais de executor torna-se evidente. Esse 

tipo de trabalho tem sido denominado por Saviani (2010) de neotecnicismo.  

O sistema de ensino estruturado acaba por agradar os profissionais de 

ensino, uma vez que a maioria deles encontra-se sobrecarregada, pois atua em 

dois ou mais períodos e em escolas diferentes. Some-se ainda o fato do segmento 

infantil e fundamental ser praticamente feminino. Dessa forma, as aulas pré-

planejadas, avaliações e atividades padronizadas liberam a mulher-mãe-professora 

para o trabalho de casa e de mãe. Nessas condições, o termo “parceria” se 

encaixa como uma “luva”; um discurso fácil pela subjetividade que carrega.  

Apontamos, no percurso desta pesquisa, que a forma como o discurso das 

empresas encontra-se formulado, o sentido do termo “parceria” tem sido 

ideologicamente induzido como aproximação de interesses comuns entre empresa e 

setor público, no provimento de educação pública de qualidade como direito do 

cidadão; também a interesses comuns entre profissionais do setor público e privado. 

Portanto, para compreender o discurso das parcerias, passamos pelo 

discurso de mudança que tem projetado uma nova reconfiguração de sociedade, 

cujo eixo de sustentação é o mercado. Abordamos a polissemia da qualidade na 

sociedade capitalista, destacando que o sentido dessa relação de parceria entre 

empresas educacionais da iniciativa privada e redes de ensino municipais, como 

vem se estabelecendo, existe através de interesses economicistas, mas sob o viés 

do sentido do social.  

Nesse sentido, vale recorrer ao que argumenta Barber (2007, p. 379) sobre 

mercado: “Democracia não é sinônimo de mercado, e a ideia de que se 

privatizarmos o governo poderemos estabelecer a sociedade civil e os bens cívicos 

é um mito infame”. E, ainda relacionando o sentido de mercado com o de 

democracia, o autor afirma: “O mito do mercado é nosso mito mais insidioso, não 

apenas porque muitos acreditam nele, mas porque os grilhões invisíveis do mercado 

deslizam sutilmente e causam uma impressão muito similar à da liberdade” 

(BARBER, 2007, p. 379). 
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Entendemos, portanto, que é necessário ver, no fenômeno da parceria, a 

lógica do mercado e, como tal, procurar compreendê-lo num complexo de relações 

de força, próprias do mercado capitalista, estando aí incluído o próprio Estado. Da 

mesma forma que o mercado tem o controle na sociedade capitalista, o poder 

público tem os recursos financeiros de interesse do mercado. 

Assim, vemos ampliada a possibilidade de avaliar as mudanças que vêm 

ocorrendo no cenário educacional de uma perspectiva mais distanciada e 

abrangente: do ponto de vista dos sujeitos envolvidos num contexto dado, no qual as 

relações de forças estão postas nas diferentes esferas de intervenção. Ou seja, em 

nível local, por meio dos municípios, e em nível estadual e central, por meio do 

poder Federal. Conforme a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB, n.º 9.394 de 1996), a responsabilidade pela 

oferta de educação básica é compartilhada pelos três níveis governamentais, com 

as definições de etapas do ensino de atuação prioritária, para Estados e Municípios, 

e de prestação de assistência aos governos subnacionais pela União.  

Vale destacar que o Censo Escolar de 2010 (IBGE) demonstrou que o Brasil 

tem 51,5 milhões de estudantes matriculados na educação básica pública e privada, 

distribuídos em creches, pré-escolas, escolas de ensino fundamental e médio, 

educação profissional, educação especial e de jovens e adultos (EJA). Desses 51,5 

milhões de alunos, 43,9 milhões estudam nas redes públicas (85,4%) e 7,5 milhões 

em escolas particulares (14,6%) (OLIVEIRA, 2011, p. 24). Ou seja, há uma demanda 

educacional, no Brasil, bastante elevada, pois a cobertura ao atendimento à 

educação básica, nas suas três etapas, ainda é bastante deficitária. 

Ao mesmo tempo, cabe apontar também que a educação não está alheia às 

transformações que vêm ocorrendo na sociedade, aos efeitos da globalização, ao 

avanço das tecnologias da comunicação e aos novos modos de produção. Os cortes 

orçamentários; as crises políticas, econômicas e sociais; a precariedade dos 

serviços públicos; o aumento da demanda e do processo de reconfiguração de 

políticas econômicas que vêm ocorrendo, principalmente a partir da década de 1980, 

em seu conjunto, constituem discursos de crise e de mudanças. A educação foi 

colocada nesse “jogo” de forças, entre o discurso de crise e o de mudança, diante do 

papel que foi atribuído ao conhecimento, à informação e à educação na sociedade 

produtiva/consumo.  
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Paradoxalmente, na sociedade do “conhecimento”, dar educação para todos 

transformou-se num dos maiores desafios da sociedade produtiva globalizada, 

desde as últimas décadas, conforme demonstra Ravitch (2011). Deslocada para 

uma posição economicista, a educação tem sido tema central dos debates políticos, 

em nível nacional e internacional; é pautada na grande mídia por economistas, 

consultores, fundações empresariais mais do que por educadores.  

Podemos dizer que os desafios e a crise dessa escola atual é a própria crise 

do modelo da modernidade. É o ideal moderno de educação que vem sendo 

questionado por sujeitos interpelados por novos processos sociais, culturais, 

políticos e econômicos. São questionamentos que vêm através políticas da 

diferença, das questões de gênero, etnia, de uma crítica a um pensamento que se 

pretende totalizante, a regimes de verdades já saturados.  

Entendemos o desafio de dar educação para “todos” como Ravitch (2011), 

como uma batalha para dar educação aos mais pobres, aos excluídos da estrutura 

social, cristalizada por anos de capitalismo; é o desafio de dar acesso e 

permanência a todos os jovens com dificuldades sociais ou de aprendizagem, os 

jovens conflituosos e agressivos, àqueles de culturas marginalizadas, enfim, aos 

diferentes do modelo delineado pela modernidade.  

Ao fim e ao cabo, o que está em questão é a educação da maioria que deseja 

fazer valer os seus direitos, inclusive o de usufruir de bens de consumo. Os desafios 

não se esgotam mais em oferecer quantidade de escolas, submeter a formação 

humana aos ditames do mercado e à contabilização de custos ou investimentos, 

mas têm sido como aprender a lidar com essa nova realidade da escola, para 

atender também a uma nova estrutura de sociedade e a novos modos de produção 

e de consumo.  

Há algumas décadas, em nível global, os países vêm se organizando, cada 

um ao seu modo, para dar conta dos novos desafios da educação. No mundo inteiro, 

a educação suscita um interesse crescente, sendo considerada por organismos 

multilaterais como a chave da prosperidade econômica, instrumento privilegiado de 

luta contra o desemprego, motor do progresso científico e tecnológico.  

Demonstramos que a parceria com empresas privadas, no Brasil, tem sido

uma das estratégias utilizadas pelos municípios para dar conta do desafio da 
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educação de qualidade em nível local. Entretanto, demonstramos também que o que 

move o contrato de parceria é um sistema de ensino estruturado, que é composto

por material didático apostilado e um conjunto de serviços educacionais -

presenciais e virtuais -, muitas vezes incluídos produtos tecnológicos, como

notebooks, lousas interativas, entre outros, dependendo do nível econômico do

município, ou seja, quanto o município pode disponibilizar de recursos para pagar

por esses serviços. Isto quer dizer que se trata de uma relação comercial, 

negociação de serviços e produtos entre empresa privada e poder público. Portanto, 

deve ser feito sob o fundamento legal da Constituição Federal vigente e da Lei n.º 

8.666, de 1993 que regulamenta o processo de licitação.  

 Este é, porém, um processo do qual a comunidade escolar não tem 

participado, pois a escolha da empresa educacional a ser contratada normalmente é 

feita pelos dirigentes dos municípios e muitas vezes de formas duvidosas.  

Nesse sentido, cabe dizer que o processo de gestão democrática, assegurado 

na Constituição Federal e na LDB 9394/1996, para as escolas públicas, não faz 

parte da lógica de mercado (do ensino privado). Portanto, no processo de gestão do 

sistema de ensino privado, embora dentro de um espaço público, não está prevista a 

exigência de gestão democrática. Assim, a prática da parceria com empresa privada 

pressupõe, indiretamente, mudanças no sistema de gestão da escola pública, 

guiadas por propósitos da empresa privada (mercado), e relações verticalizadas de 

poder. É instalado no ambiente educacional um processo silencioso de alienação, 

como já dissemos, reduzindo tudo ao “é porque é” - discurso pedagógico autoritário, 

na perspectiva de Orlandi (2002a, 2001a) -, levando os profissionais da educação a 

não se reconhecerem mais no trabalho que realizam.  

Com base no sentido do próprio termo “parceria”27, pudemos entender que 

essa relação implica a junção da empresa privada e do poder público para um certo 

fim e com interesses comuns, o que gera responsabilidade e compromisso entre as 

duas partes. No caso, esta pesquisa e as pesquisas consultadas demonstraram que 

o interesse dos municípios está nos recursos financeiros envolvidos, pois se trata de 

uma relação comercial, embora, a melhoria da qualidade da educação seja o 

produto que move a negociação entre as partes. Como o conceito de qualidade de 
                                            

27 Junção de duas ou mais pessoas para certo fim e com interesses comuns (DICIONÁRIO ESCOLAR DA 
LÍNGUA PORTUGUESA - ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, 2008) 
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educação passou, nas últimas décadas, a significar para o Estado brasileiro 

cumprimento de metas e notas do Ideb, é possível compreender o crescimento do 

fenômeno da parceria relacionado ao marketing e às diversas formas de publicidade 

utilizadas pelas empresas, que se apoiam nas notas do Ideb como resultados da 

parceria.  

Embora com maior presença no estado São Paulo, atualmente, a parceria é 

uma estratégia adotada nos diversos municípios do Brasil, com características 

diferenciadas em cada localidade, dependendo da natureza da empresa contratada. 

Mas ainda não há estudos suficientes que demonstrem como esses contratos de 

parceria vêm se dando nos diversos municípios, em nível nacional.  

No caso de Minas Gerais, não tivemos conhecimento de nenhum estudo já 

publicado que apresentasse um levantamento deste fenômeno aos moldes dos 

estudos realizados no Estado de São Paulo que evidenciaram 67% dos municípios 

paulistas utilizando algum tipo de parceria com empresa privada nas redes de 

ensino público. Portanto, esta pesquisa realizada no Sul de Minas traz dados até 

então não apresentados em nenhum outro estudo no Estado de Minas Gerais e, 

assim sendo, poderá somar-se a outros realizados em outros estados e contribuir 

para um futuro mapeamento nacional desse fenômeno, assim como contribuir para 

outros estudos que possam investigar ou acompanhar os resultados dessa nova 

forma de prover a educação pública. 

O tema da parceria tem sido discutido por vários autores e muitas vezes 

tratado teoricamente como neotecnicismo, “quase-mercado”, privatização, parceria-

público-privado (PPP). Não podemos esquecer que, no Brasil republicano, a 

educação é um campo regulado pelo Estado. Portanto, mesmo que teoricamente 

esteja submetida às lógicas do mercado, ou esteja sendo administrada por 

empresas privadas sob o guarda-chuva do princípio de autonomia dos municípios, é 

ao Estado que cabe a sua responsabilidade, representado em suas instâncias 

federativas.  

Embora tratada por alguns como parceria público-privado (PPP), e tenham o 

mesmo fundamento, legalmente a estratégia de parceria adotada no campo 

educacional não se trata do mesmo modelo de parceria público-privada, muito 

utilizada em outros campos da administração pública.  
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A parceria-público-privada (PPP) tem como fundamento legal a Lei nº 11.079, 

de 2004, que instituiu normas gerais para licitação e contratação de parcerias 

público-privadas, no âmbito da Administração Pública, em nível nacional, sendo um 

instituto que representa a busca do Poder Público em parcerias com o setor privado, 

objetivando executar atividades em que sozinha a Administração Pública não 

alcançaria o resultado desejado. Esta forma de parceria entre o poder público e 

empresa privada, independente de sua natureza, não é uma novidade genuinamente 

brasileira, conforme explica Di Pietro (2005).  

Para a autora trata-se de um modelo de concessão de serviços públicos 

oriundo do Direito Anglo-Saxão, já tendo sido adotado em diversos países, com 

relativo sucesso, dentre eles Inglaterra, Irlanda, Portugal, Espanha e África do Sul, 

tendo agora se apresentado com uma roupagem adaptada às necessidades 

econômicas e ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Na área da educação não registramos em nossa pesquisa, “por enquanto”, 

nenhum caso de PPP, que tem sido muito comum em outras áreas públicas, como é 

o caso de Minas Gerais, onde governo possui um plano de desenvolvimento para o 

Estado com foco em parcerias com empresas privadas, contando atualmente com 

diversas obras sob o regime de PPP. Conta inclusive com uma secretaria exclusiva 

de PPP para dar apoio aos projetos dessa natureza. Desde a década de 1990, os 

governos estaduais anteriores e o atual incentivam a parceria com empresas do 

setor privado como forma de alavancar o desenvolvimento do Estado (PMDI, 2007-

2023).  

Na gestão atual, de Antonio Anastasia (2010-2014), o Estado está totalmente 

voltado para a administração gerencial. Na área da educação, esta filosofia vem 

sendo preconizada desde 1993 com a implementação do Projeto chamado 

Proqualidade que se rege pelos princípios da qualidade total sob o patrocínio do 

Banco Mundial. Desde essa data a política educacional do Estado de Minas vem 

sendo reestruturada pela via gerencial, a partir do chamado “choque de gestão”. 

Cortar custos e aumento de controles, somado a critérios de meritocracia e 

responsabilização, tem sido a principal política dos últimos governos para atingir 

uma qualidade de educação reduzida a resultados de Ideb e de melhor classificação 

em ranqueamentos, ou seja, fazer mais com menos.  

Com a publicação dos resultados do Ideb de 2011, todos os mineiros estão 
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sendo envolvidos emocionalmente, por meio de propagandas da mídia como o 

Estado de melhor educação do Brasil, premiada internacionalmente. Uma prática 

que faz parte da política gerencial do Estado: gerar competitividade, dentro do 

próprio sistema público. 

Esse é o modo de existência em que vemos o fenômeno chamado “parceria”. 

Educação pública e mercado constituem o funcionamento de algo que vem 

estruturando novas bases sociais, culturais e políticas, que têm servido para 

viabilizar uma nova lógica de gerenciamento da educação, reconfigurando, por um 

lado, o papel do Estado e, por outro, a própria noção de educação pública. Isso nos 

leva a refletir para onde os sentidos estão sendo direcionados diante das atuais 

políticas de educação e o que está sendo silenciado, principalmente levando em 

consideração que os professores e pesquisadores da área educacional estão sendo 

excluídos dessa dinâmica, sem voz, ficando apenas como coadjuvantes ou no 

âmbito da avaliação crítica.  

Para nós, esta é a forma do político na relação com a sociedade na qual a 

parceria com empresa educacional privada na educação pública pode ser 

considerada lugar de articulação simbólica, já que o poder público transfere à 

empresa contratada, nem que seja parcialmente, uma responsabilidade que é do 

Estado.  

Nesse sentido, a parceria entre empresas de iniciativa privada e município 

tem o efeito de representar a forma de racionalidade política e técnica do mercado 

capitalista, disfarçada numa espécie de “fetiche ideológico” da qualidade de 

educação e criar para os sujeitos a ilusão de que, as “soluções educacionais” ou a 

“revolução do ensino público” só é possível com a ajuda do mercado privado.  

Por meio de mecanismos discursivos, são os próprios fundamentos das 

mudanças propostas pelas reformas educacionais e pelas agências nacionais e 

internacionais que dão a materialidade de discursos necessários para a criação de 

consensos, que impedem os sujeitos da educação de perceber o grau de 

manipulação e manobra a que estão submetidos, interpelados pela ideologia 

competitiva mercadológica.  

Ao se identificar com todos os recursos (materiais e não materiais), novas 

linguagens, métodos e formas de controle que passam a fazer parte dos processos 
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do trabalho educativo, que funciona como uma estratégia de motivação, ou de 

resistência, para alguns, os sujeitos da escola são levados a crer que os 

empresários educacionais são realmente “seus parceiros”, quando na verdade a 

parceria dura enquanto houver recursos no município ou disposição política.  

É, provavelmente, cedo demais para avaliar os efeitos da estratégia de 

parceria com empresa privada na educação básica, mais especificamente no ensino 

fundamental, segmento que vem sendo assumido pelos municípios, diante da 

política de descentralização, implementada gradativamente no Estado brasileiro.  

A partir de informações, dados e discussões apresentadas ao longo deste 

estudo, chegamos a este momento, com a evidência de que o crescimento da 

parceria entre empresas privadas e redes de ensino municipal é uma realidade em 

expansão também nos municípios que compõem o Polo Regional Sul da Secretaria 

Estadual de Educação de Minas Gerais, o que chamamos neste estudo de Sul de 

Minas.  

Os sistemas de ensino apostilados, de empresas privadas, estão atualmente 

presentes na vida de milhões de alunos, conforme demonstrado no capítulo III, 

movimentando quantias volumosas de recursos financeiros, o que evidencia o 

potencial de lucratividade que as redes de ensino municipais representam aos olhos 

dos empresários, como demonstrado nas figuras 3.27 e 3.28 e no texto do capítulo 

III. Portanto é um fato na educação brasileira, que não pode ser ignorado, pois há 

muito mais elementos envolvidos do que apenas material didático. 

Os dados sistematizados no capítulo II evidenciam o aumento das notas do 

Ideb nos municípios que adotam parcerias. Mesmo que os resultados do Ideb sejam 

contestáveis como garantia de qualidade da educação, alguns estudos sugerem que 

o desenvolvimento dessas parcerias na educação está levando a uma situação em 

que as “escolas de sucesso” estão consolidando suas posições no mercado por 

meio de seleção da nota e classificação em ranqueamentos.  

Num contexto em que a competitividade gera mais competição e mais lucro 

na hierarquia de poder, os contratos cada vez mais numerosos entre empresas e 

municípios servem essencialmente para consolidar a lógica empresarial no ensino 

público. Nesse campo, são também mercadorias em disputa o próprio aluno, seu 
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direito e as verbas públicas dos Municípios ou do Estado, pois são os recursos 

públicos que tornam possíveis essas negociações. 

Apesar das críticas, ainda não encontramos estudos que avaliem até que 

ponto as parcerias com empresas privadas podem estar se tornando cada vez mais 

seletivas no interior das escolas, embora haja evidências de que as escolas que 

adotam parcerias têm como característica principal muita ênfase em testagens e 

controles de aulas pré-programadas e das apostilas, que são geralmente 

organizadas por bimestre ou semestre, se sobrepondo ao ritmo de aprendizagem 

dos alunos, o que pode acabar levando à exclusão de certos grupos de alunos e de 

professores. Alguns critérios adotados nas escolas particulares, transportados 

linearmente para o ensino público podem representar um fardo pesado para alguns 

alunos, em razão da natureza de suas situações econômicas, de suas perspectivas 

culturais sobre a escolaridade e de suas obrigações familiares. 

Demonstramos no percurso deste estudo que, com a emergência de uma 

nova lógica, diante dos efeitos do desenvolvimento das tecnologias e da 

globalização, a educação entrou na mira dos empresários e está, desde 1994, 

regulada pelas regras da OMC no campo dos serviços e mercadorias, com 

aprovação do Acordo Geral sobre Comércio e Serviços (Global Agreement on Trade 

and Services – GATS).  

Como isso mal foi debatido, a não ser nas conferências e fóruns 

internacionais, sendo até mesmo ainda desconhecido por grande parte dos 

educadores e da sociedade brasileira, quiçá é vislumbrado o que isso poderá vir a 

acarretar para a educação pública ao longo dos anos, para o campo do currículo e 

para a garantia do acesso e permanência de “todos”, se as regras da OMC forem 

aplicadas estritamente, o que pode colocar em risco a autonomia das nações com 

relação à formação de seus cidadãos.   

Ao ser deslocada para o campo dos serviços, a educação tornou-se cada vez 

mais sujeita a prescrições e regras do poder econômico, passando a fazer parte da 

agenda empresarial com apelo para um grande pacto social. Assim, ganhou novas 

referências discursivas de modo a construir uma nova consciência e uma nova 

sensibilidade social com relação ao direito do cidadão a uma educação de 

qualidade, como garantia de acesso aos demais bens e direitos.  
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O direito à educação é direito universal, reconhecido como um dos direitos 

fundamentais do homem e é consagrado na legislação de praticamente todos os 

países do mundo, um bem público. O artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, retomado e desenvolvido pela Conferência de Jomtien (Tailândia, 1990), 

reafirmada pela Conferência de Dacar – Educação de Todos: cumprir os nossos 

compromissos coletivos (Senegal, 2000) consagra como fim primeiro do direito à 

educação “o pleno desenvolvimento da personalidade humana”, um fim que resume 

todos os outros.  

Não é possível fechar os olhos para as questões ideológicas do 

neoliberalismo que têm falado mais alto em nome de uma suposta democracia e dos 

direitos sociais do cidadão, disseminando a lógica do mercado capitalista como 

inevitável, como solução para as novas necessidades e expectativas da sociedade 

que, por meio de práticas sutis, atuam em conjunto com o poder da mídia e assim 

criam consensos com efeito de sentido de verdade, de naturalização, reduzindo tudo 

ao “é porque é” (um discurso autoritário, na perspectiva discursiva).  

As literaturas as quais tivemos acesso têm demonstrado que, impulsionadas 

por poderosos agentes globalizadores, com destaque à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), as reformas educacionais 

tornaram-se uma obsessão dos governos de países ricos numa busca de ajustar a 

educação às novas demandas do mundo do trabalho e aos novos perfis 

profissionais exigidos pela sociedade produtiva. 

Autores, como Ball (2001,2004), Power e Whitty (2003), Apple (2003, 2004) e 

Campos (2010), no Brasil, concordam que as diversas estratégias adotadas em 

diferentes partes do mundo representam um número crescente de tentativas de 

reestruturar, ajustar e/ou desregular a educação pública com a introdução das forças 

do mercado e dos princípios economicistas. Em seu conjunto, essas novas 

estratégias se apresentam vinculadas a um discurso de “reforma”, que pretende 

maior democratização do Estado e a uma crítica ao Estado como gestor ineficiente 

dos direitos democráticos do cidadão.  

Os autores são unânimes em apontar a introdução de um elemento de 

mercado na prestação de serviços educacionais, embora estes continuem sendo 

pagos essencialmente pelos impostos, daí a expressão “quase-mercado”.   



194 

 

Recorrendo ao relatório da OCDE (1995), Ball (2001) demonstra que as 

reformas sugeridas pela OCDE aos países tratam-se de “novo paradigma da gestão 

pública”, cujas ações diretrizes podem ser resumidas em: foco em resultados em 

termos de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços; substituição de estruturas 

organizacionais centralizadas e hierarquizadas por ambientes de gestão 

descentralizados; flexibilização da provisão e regulação públicas; ênfase na 

eficiência dos serviços prestados pelo setor público; estabelecimento de ambientes 

competitivos, com trabalho orientado por metas e objetivos no setor 

público;fortalecimento de habilidades estratégicas do poder central para competição 

em nível nacional e internacional. 

De acordo com Morrow e Torres (2004) a interação entre os contextos 

econômicos e políticos da globalização é o que tem motivado a maioria das 

discussões sobre a necessidade de uma reforma educacional. Os autores 

argumentam que uma das implicações mais fundamentais da globalização 

contemporânea está centrada em torno da relação alterada entre educação e 

Estado.  

No caso do Brasil, é com o discurso de tornar o Brasil um país moderno que 

as reformas chegaram, por meio do governo Fernando Henrique Cardoso, a partir da 

década de 1990. Não são poucos os autores que têm procurado reinterpretar as 

políticas educacionais, o conceito de democratização da educação e o direito à 

educação de qualidade, à luz de novos contornos mercadológicos e competitivos 

que vêm orientando as políticas de educação das últimas décadas e os reflexos da 

emenda n.º 53, de 1996, que abriu a possibilidade das instituições de ensino auferir 

lucros.  

Na concepção de Bresser Pereira (1998) o Projeto de Reforma do Estado 

brasileiro, que se ancora em três eixos básicos: a privatização, a publicização e a 

terceirização se enquadram na condição de “quase-mercado”, uma vez que o 

Estado brasileiro vem se desobrigando progressivamente de parte da execução 

direta das políticas voltadas para a educação, formação e reprodução da força de 

trabalho e das políticas e serviços sociais, passando atuar apenas na definição e no 

controle dessas forças, em coerências com a filosofia neoliberal.  

A partir do Plano de Reformas, podemos entender que, em razão dos 

imperativos econômicos e dos vínculos entre educação, mercado e desenvolvimento 
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produtivo, estamos também sob pressão constante de organismos multilaterais, 

como o Banco Mundial, por melhoria da qualidade de educação. A educação tem 

sido colocada como prioridade, apresentando-se como alternativa de ascensão 

social e de democratização das oportunidades, sendo que as reformas educacionais 

devem produzir um ordenamento no campo educacional de modo a adequar as 

políticas educacionais ao movimento de esvaziamento das políticas sociais, 

estabelecer prioridades, cortar custos, racionalizar o sistema e inserir no campo 

educativo da lógica corporativista. Na figura 2.3, podemos ver como esses  

referenciais se materializam na prática e no discurso dos governantes, como é o 

caso de Minas Gerais. 

Conforme Bresser-Pereira (1998), as reformas em curso vêm sendo 

orientadas por medidas de contenção de gasto público, se constituindo numa  

reforma político-institucional que traz em sua essência uma redefinição do papel do 

Estado que deixa de ser o responsável prioritário pelo financiamento e manutenção 

da educação básica e passa a exercer a função de gestor/regulador dessa mesma 

educação.  

Adrião (2008, p. 100) argumenta que isso significa que em vez de  investir 

diretamente recursos públicos e manter um aparato administrativo condizente com a 

oferta de serviços educacionais em massa, caberia ao Estado induzir “parceiros” a 

se responsabilizarem por essa oferta ou parte dela, resguardando-se a tarefa de 

definir o produto educacional a ser atingido e os mecanismos para a aferição da 

qualidade desse produto. No caso, esses parceiros são a sociedade civil, empresas, 

níveis inferiores de governos (municípios), entre outros (política de 

responsabilização).  

No discurso das empresas analisado apontamos uma espécie de 

deslocamento do problema da democratização da educação para o da qualidade, 

como se a democracia capitalista adquirisse sentido outro, assumindo cada vez mais 

a fisionomia e os discursos dos setores dominantes, apagando sentidos históricos 

de democratização de educação. 

O tema da qualidade em educação, embora pareça coisa comum e haja uma 

estrutura discursiva que direciona para isso, no sentido de dizer certas coisas para 

apagar, ou para silenciar outras, não se trata de questão simples e muito menos 

fácil, principalmente no Brasil, onde qualidade já significou quantidade de vagas, e 
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ainda se orienta por parâmetros minimalistas. Ousamos dizer que é mais como 

retórica que o sentido de qualidade vem rapidamente se impondo no campo 

educativo, com a introdução de novas linguagens, conceitos e principalmente no que 

se refere às formas pelas quais o conhecimento e as instituições são reificadas.  

A partir da análise dos dados e discussões apresentados nesta pesquisa, é 

possível dizer que o discurso da qualidade tem mobilizado as estratégias de 

parcerias com empresas de educação da iniciativa privada, sob uma perspectiva 

política e econômica que têm se apresentado como forma para reduzir custos, 

encargos e investimentos públicos, buscando senão transferi-los, ao menos dividi-

los com a iniciativa privada.   

Se por um lado, as empresas educacionais privadas levam para dentro das 

escolas públicas novas metodologias, por meio dos sistemas de ensino apostilados, 

novos modo de organização curricular, mais controles e gerenciamento - as 

soluções educacionais - e uma lógica empresarial, por outro lado, leva também 

recursos nunca antes possíveis nas redes públicas de educação. Dessa forma, 

atinge os sujeitos da escola (alunos, professores, pais) em seu processo de 

subjetivação, pelo aspecto afetivo-emocional, produzindo sentidos que vêm pelo 

efeito da interpelação ideológica capitalista, o que faz silenciar outros sentidos, que 

tornam-se de menor importância, como a falta de participação nas discussões de 

currículo, na proposta de projetos, na aplicação dos recursos da educação do 

município, nas decisões da escola, inclusive sobre qual sistema de ensino adotar. 

Portanto, podemos dizer que o que está em questão na relação entre 

empresas privadas e municípios no provimento da educação pública não é apenas 

um serviço ou negócio. Trata-se da mercantilização de um bem público e não 

apenas de um produto ou serviço chamado educação. É um direito universal que 

está sendo negociado, num contexto de financeirização da qualidade de educação, 

o que tem levado a questão da qualidade a ocupar, desde os últimos anos do século 

XXI, o lugar ocupado pela questão da quantidade de vagas tão premente até a 

década de 1970. 

Demonstramos no capítulo III o crescimento e o potencial do mercado 

educacional, com dados que comprovam que o aumento dos contratos de parceria 

com o setor público, somado ao Programa Nacional do Livro Didático do Governo 

Federal (PNLD), pode ser apontado como responsável pelo “boom” do mercado 
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educacional, atraindo investidores nacionais e internacionais, conforme tem siso 

analisado por especialistas do mercado como Ryon Braga.  

Sader (2008) afirma que à medida que a mídia, a publicidade e o consumo 

assumiram o discurso pedagógico mercadológico da escola particular e 

socializaram, com destaque, as fragilidades e os fracos resultados concretos da 

escola pública, o mercado educacional foi se organizando com a introdução de 

produtos e serviços educacionais de toda ordem, para atender de modo cada vez 

mais eficaz, o ensino privado e ganhou força com o novo nicho de mercado que se 

abriu com o Plano de Reformas. 

Contudo, nesta análise, ao colocar frente a frente proposições contraditórias 

como “educação como direito” (Declaração Universal dos Direitos do Homem) 

versus “educação como serviço” (OMC), numa lógica economicista, os 

questionamentos sobrepõem-se às respostas quando a intenção é buscar 

compreender o que define a parceria entre empresas educacionais e municípios. 

Como um mercado capitalista, que se rege pela filosofia secular do lucro, poderá de 

um momento para outro tornar-se um promotor ideal de políticas públicas? 

Esses questionamentos se amparam em Barber (2007, p. 379) que afirma: 

“os mercados simplesmente não são projetados para fazerem as coisas que as 

políticas democráticas ou as sociedades civis livres fazem.” 

Vale ressaltar que a opção de procurar compreender o que define a parceria 

entre empresas da iniciativa privada e redes de ensino dos municípios pela via 

discursiva significou para nós um olhar atravessado por outros mecanismos, pois ao 

nos debruçarmos sobre o discurso das empresas, nos deparamos com sequências 

discursivas e marcas linguísticas que evidenciaram um discurso de natrureza muito 

mais de propaganda, com tendência a um discurso publicitário e mercadológico; 

uma especializada  estratégia de marketing para a venda de um produto, que 

podemos chamar de educação de qualidade, que se apresentou metaforizada em 

expressões como “soluções educacionais”; “revolução do ensino público”, “muito 

mais”, entre outras. Isso nos exigiu localizar o lugar simbólico e imaginário que essa 

estratégia vem ocupando no campo educacional e os sentidos que vêm produzindo 

para os sujeitos desse processo; quer dizer ir além do fato já dado. Significou tomar 

a escola como espaço de interpretação, lugar de relações de poder, contradições e 

de disputas, que geram discursos, que possibilitam dizeres e não dizeres e também 
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silenciamentos, considerando a nossa forma-sujeito histórica e a instituição que 

legitima o conhecimento e a relação “saber-poder” (Foucault, 2003) na sociedade 

capitalista.  

Observamos que em torno dessa estratégia não apenas de venda mas de 

uma estrutura discursiva, na qual se conjugam diversos mecanismos próprios dessa 

área de marketing e da mídia/web, as empresas procuram interpelar os sujeitos da 

educação recorrendo a processos de subjetivação, aos direitos do cidadão não 

atendidos pelo Estado, à memória da educação que se construiu sob bases de 

discriminação e segregação, como a própria sociedade brasileira. 

Valendo dos recursos da mídia, o discurso das empresas apresenta-se 

organizado, lançando mão de outros recursos simbólicos que não apenas a 

linguagem verbal e contribui para a produção dos efeitos de sentido no movimento 

do discurso. Diversos dêiticos, links, imagens, entre outros, compõem uma estrutura 

discursiva que visa capturar os destinatários do discurso pelo efeito da interpelação 

ideológica.  

Diante do cenário que se apresenta, chegamos ao momento de colocar um 

ponto final, não significando este, entretanto, uma atitude conclusiva, pois 

reconhecemos que interpretamos e falamos de um determinado lugar; nossa 

posição discursiva, portanto, não é a única, diante do processo sócio-histórico do 

qual somos originários.  

Acreditamos que o debate está posto; o que apresentamos pode ser mais 

uma provocação, pois o fenômeno da parceria com empresas privadas no campo da 

educação pública pode ser considerado tanto parte da solução, como parte do 

problema da qualidade da educação pública no Brasil, ou até mesmo mais um 

problema. Portanto, não estamos neste momento num ponto de chegada, mas 

apenas numa parada para recomeçar e, talvez, em uma travessia.  
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APÊNDICE 1 
 
 

PLANILHA GERAL DE DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 
 

CIDADES Nº DE 
HAB. 

MATERIAL NÍVEL DE 
ENSINO 

DESDE 
QDO 
USA 

N° DE 
ALUNOS

SECRETÁRIA TELEFONE 

Aguanil 4.049 Livros PNLD 
 

Ed. Inf. e 
Fundamental 

______ 450 Nilmar Divino da Silva 35. 3834-1262 

Airuoca 6.173 Livros PNLD Ed. Inf. 
Fundamental 

______ 300 Maria Cristina da Silva 
educacaoairuioca@yahoo.com.br 

35.3344.1244 

Alagoa 2.709 Não foi possível ______ ______ _____ Maria Emília Correa Chaves3366-1224 
Fax: (35) 3366-1224 

educacao@alagoa.mg.gov.br 

35.3366.1539 
1279 

Albertina 2.913 Aprende Brasil 
(Positivo) 

4º até 9º ano 2007 600 Marlene Luiz 
marlemari@bol.com.br 

35. 3446. 1248 

Alfenas 73.774 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

______ 3.800 Eliacin do Carmo Lourenço 
secretariaeducacaoecultura@alfenas.gov.br

35.3698.2088 
36982000 

 
Alpinópolis 18.490 NAME (COC) Ed. Inf. e ens. 

Fund. 4º ano 
2009 1400 Marlene Maria Diniz 

seceducacao@alpinopolis.mg.gov.br 
35. 3523 - 2302 

Alterosa 13.714 Aprende Brasil    
(Positivo) 

Ed. Inf. e Ens. 
Fund. 9º ano 

2009 1500 Maria Aparecida Silva 
educação@alterosa.mg.gov.br 

35. 3294. 1264 

Andradas 
 

37.302 Não foi possível ______ ______   35.3739-2000. 

Arceburgo 9.509 Aprende Brasil      
( Positivo) 

ED. Infantil Usou 
até 2010

300 Rosa Maria Magalhães 
Margareth Oliveira Anacleto 

35. 3556.2539 

Areado 13.729 NAME (COC) Fund. 3º 4º e 
5º ano 

2008 650 Maria Eurídice de Oliveira 
educareado@ip3.com.br 

35. 3293.2871 

Baependi 18.292 Livros PNLD Ed. Inf. 
Ens. Fund. 

_______ 2000 Helenice Augfusta da Cinha 
 

35.3343.3739 
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Ens. Médio 

Bandeira do Sul 5.340 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 800 Silvane Isabel do Lago 
demec@bandeiradosul.mg.gov.br 

35.3742.1910 

Boa Esperança 38.509 Livros PNLD Ens. Inf. 
Ens. Fund.1º 

ao 5º 

______ 3.200 Dalma Barbosa Faria 
 

89.4% 

35.3851.8041 

Bocaína de Minas 5.000 Não foi possível ______ _______ 678  32. 3294-1160 
32. 32941129 

Bom Jesus da 
Penha 

3.882 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ens. Inf. e 
Fund. I 

2006 a 
2009 

 

400 Helenilce Evangelista Silva Pires 
helen.esp@hotmail.com.br 

35.3563.1208 

Bom Repouso 10.457 Livros PNLD Ens. Inf. e 
Fund. I – 1º 

ao 5º 

______ 950 Terezinha de Fátima Alcântara Crispim 
terezinhaalcantara13@uahoo.com.br 

35.3461.1610 

Bom Sucesso 17.244  
Livros PNLD 

Ens. Inf. e 
Fund. I – 1º 

ao 5º 

______ 2000  Denise Roquim 35.3841.1207 

Borda da Mata 17.129 NAME (COC) Ed. Inf. Até 9º 
ano 

2010 1500 Gláucia Brandão 
educação@bordadamata.mg.gov.br 

35. 3445.1411 

Botelhos 14.935 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 1500 Magda Granato Siqueira 
seceducacao@botelhos.mg.gov.br 

35.3741. 1578 

Brasópolis 14.663 Livros PNLD Ed. Inf. ao 5º 
ano6º ao Ens. 

______ 1300 Lígia Maria de Azevedo 
educacao@brazopolis.mg.gov.br 

35.3641.1872 
 

Bueno Brandão 10.892 Livros PNLD (usou OPET) 
2004 a 2006 

______ 700 Laníria Maria Tenório 
educação_pmbb@hootmail.com 

35.3463.1068 
 

Cabo Verde 13.823 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 1600 i.romao@yahoo.com.br 
Ivana Romão 

35.3736.1543 ou 
1516 

Cachoeira de 
Minas 

11.034 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_____ 1300 Maria Cristina de Carvalho Simões 35.3472.1333 

Caldas 13.630 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano I 

______ 1400 Andréa Ferreira de Carvalho 
demec@naltec.com.br 

35.3735.1667 
 

Camacho 3.154  
Não foi possível 

______ ______ _____  37.3431140 

Camanducaia 21.074 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 2500  35.3433.1323 
2443 

Cambuí 26.491 Livros PNLD Ed. Infantil ao ______   35.3431.6154 
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5º ano  

Cambuquira 12.658 Livros PNLD  
Ed. Infantil ao 

5º ano 

______ 850 Adriana de Fátima Ribeiro de Andrade 
cambueduca@yaoo.com.br 

 

35.3251.2000 

Campanha 14.435 Livros PNLD  
Ed. Infantil ao 

5º ano 

_______ 740  35.3261.2431 

Campestre 20.701 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

______ 2900 Helene Maria Garcia Ferreira 
educarcampestre@yahoo.com.br 

35.3743.1950 

Campo Belo 51.509 Aprende Brasil 
(Positivo) 

 

Ed. Infantil  
ao 5º ano 

 

2012 4.064  Maria Florípedes de Paula 
educação@campobelo.mg.gov.br 

35.3832.5257 

Campo do Meio 11.518 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 1200 Tânia Maria Peres Rocha 
vmcmeducacao@campodomeio.mg;gv.br 

35.3857.1122 

Campos Gerais 27.623 Não foi possível 
 

______ ______ _____  35.3853.2475 

Cana Verde 5.589 Não foi possível 
 

______ ______ _____  35.3865.1142 

Candeias 14.592 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 1.116 Mirtes Roseli Faria 
mistesroselis@yahoo.com.br 

35.3833. 2807 

Capetinga 7.089 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 690 Márcia Silveira Custódio 35.3543.1270 

Capitólio 
 

8.185 Não foi possível ______ ______ 600  37. 3373-1244 

Careaçu 6.302 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 450 Elen de Paiva 
escolamunicipalcarecu@hotmail.com 

35.3452.1155 
/1460 

Carmo da 
Cachoeira 

11.836 Sistema FTD  
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

2010 300 Eneuzira Claret Naves Costa 
educação@carmodacachoeira.mg.gov.br 

35. 3225.1320 

Carmo de Minas 
 

13.752 Não atende  ______ ____  35.3334.1516 

Carmo do Rio 
Claro 

20.426 Dom Bosco (COC) Ed. Infantil ao 
5º ano 

2009 1900 Simone Aparecida dos Santos 35. 3561.2020 

Carvalhópolis 3.350 Livros PNLD  
Ed. Infantil ao 

5º ano 

_______ 380 Zeulma Aparecida Campos 
zeulmacampos@hotmail.com 

 

35.3282.1245 
1107 

Carvalhos 4.555 Não foi possível  ______  Luciana Balás 35.345 1455 



213 

 
 
Cássia 14.428 Não foi possível  ______   

 
35.3541.0200 

Caxambu 21.719 Aprende Brasil 
(Positivo) 

 
 

Ed. Infantil e 
5º ao 9º ano 

2006 1800 Maria do Carmo Rodrigues 
fsemecax@yahoo.com.br 

35.3341.9030 

Claraval 4.544 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 630 Rita Helena Alves de Freitas 
educacao@claraval.mg.gov.br  

34.3353-5279 

Conceição 
Aparecida 

9.814 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

______ 1000  Maria Helena Alves do Amaral de Olivera 35.3564.1208 

Conceição das 
Pedras 

2.749 Livros PNLD Ed. INf. ao 5º 
ano 

6º ao 9º - 
Estado 

______ 350  Elisandra Aparecida Silva Fernandes 
Elisandra.afernandes@gmail.com 

35.3664.1360 

Conceição do Rio 
Verde 

12.950 Livros PNLD  ______ 1600 Soraia Márcia Arantes Castro Carneiro 
smecrv@ig.com.br 

35.3335.1814 

Conceição dos 
Ouros 

10.388 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Infantil 
Ens. 

Fundamental 

2011 1467 Doroth Campos da Fonseca 
doroth_educacao@hotmail.com 

35.3653.1557 

Congonhal 10.480 Livros PNLD Ed. Infantil 
Ens. 

Fundamental 

_______ 846 Secretaria Edilene 
 

35.3424.1805 
1568 

Consolação 1.727 Livros PNLD  _______ 298 Célia Maria Dias Correa 
pmceducacao@micropic.com.br 

35.3656.1351 

Coqueiral 9.287 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

_______ 700 Maria José Siqueira De Araújo 
sme@coqueiral.mg.gov.br  

 

35.3855-1162  
35.9949-7585 

Cordislândia 3.435 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 250 Marlene Rita Luciano Domingues 
marlenelucianomg@yahoo.com.br 

35.3244.1098 
9804.9204 

Córrego do Bom 
Jesus 

3.732 SOME (Objetivo) Ed. Infantil 
Ens. Fund. I 

2009 350 Maria José Andrade 035. 3432.1122 

Córrego Fundo 
 

5.821 Não foi possível 
 

_____ ______ 600  35 322-
9393 
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Cristais 11.301 Não foi possível 

 
_______ ______   35.3835.2202 

Cristina 10.214 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

______ 1000 ENEDINA AJALA PEREIRA 
pmceducacao@starweb.com.br 

35.3281.1100 
3281-1020- R 21 

Cruzília 14.596 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

______ 1800 Edmar Pereira Ferreira 
secfeceduca@yahoo.com.brrr 

35.3346.1260 

Delfim Moreira 7.971 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

______ 550  35.241288 
 

Delfinópolis 6.830 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil 
Ens. Funda. 

Até 9º 

______ 1212 
alunos 

Lindalva Maria de Moraes Bueno 
educação@delfinopolis.mg.gov. br 

35.3525.1630 

Divisa Nova 5.760 Livros PNLD 
 

Ed. Inf.  ao 5º 
ano 

º ao 9º Estado

______ 700 
alunos 

Maria Rta de Figueiredo 35.3286.1200 

Dom Viçoso 2.994 Livros PNLD 
 

Ed. Inf. ao 5º 
ano 

______ 233 
alunos 

Benedito Belmiro 
belmirobenedito@yahho.com.br 

035.3375.1110 

Doresópolis 
 

1.440 Não foi possível _______ _______   35 355-
1278 

Elói Mendes 25.266 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

______ 2304 Eulália Maria Rezende Pereira V. Bruzigues
educacao@eloimendes.mg.gov.br 

35.3264.4546 

Espírito Santo do 
Dourado 

4.429 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

_______ 450  35.3454.1469 

Estiva 10.844 Livros  PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______
_ 

600 Maria José Silva Resende 
educestiva@yahoo.com.br 

35.3462.1122 

Extrema 28.564 OPET 
 

Ed. Infantil  
ao 5º ano 

 

2010 4500 Maria Aparecida Cardoso Pinto 
deduc@extrema.mg.gov.br 

35.3435.6640 

Fama 2.348 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 350 educacaofama@yahoo.com.br 
Zilda Maria Alves Prado 

 

35.3296.1180 

Formiga 65.064 FTD – 1º ao 5º Ed. Infantil ao 2008 5000 Geraldo Reginaldo de Oliveira 37.3329 1800 
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 PNLD – 6º ao 9º 9º ano 37.3321-2203 
Fortaleza de 
minas 

4.098 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

2008 420 Maria Aparecida Pereira 
mariapereira010@yahoo.com.br 

35.3537.1220 

Gonçalves 4.220 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

______ 374 Ivanilda Garcia Tavares Vieira 
igtavaresvieira@hotmail.com 

35.3654.1373 

Guapé 13.838 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 1200 Maria das Graças de Paiva 
pmg_demec@yahoo.com.br 

35.3856.1416 

Guaranésia 18.714 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

_______ 2000  Maria Helena Pereira Dias 
mhpdias@gmail.com 

35.3555.3556 

Guaxupé 49.491 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 3.931 Nesmar Aparecida Brazão guenini 
nesmarbrazao@guaxupe.mg.gov.br 

35.3559.1001 

Heliodora 6.120 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

_______
_ 

704 Edumeia de Souz Fernandes Ramos 
omeheliodora@yahoo.com.br 

35.3457.1180 

Ibiraci 12.177 Dom Bosco (COC) Ed. Infantil 2010 240 Kátia Xavier da Silva Rêgo 
educacao@ibiraci.mg.gov.br 

35.3544.9700 

Ibitiura de Minas 
 

3.406 Não foi possível _______ _______ 423  35.3733-1208 

Ilicíneia 11.488 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

______  
1250 

Chirley Fereira Lemos 
educacaoilicinea@hotmail.com 

35.3854 – 1329 

Inconfidentes 6.904 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 730 Vera Lúcia Machado Alves 
secretariaeducinc@gmail.com 

35.3464.2024 

Ipuiuna 9.522 NAME (COC ) End. Inf. e 
Ens. Fund. I 

2009 800 a 
850 

Lucileni Vieira de Souza 
lucilenivieira@yahoo.com.br 

35.3732.1533 

Itajubá 90.679 Livros PNLD Ed. Infantil _______ 1600 Harley David Vieira da Silva  
semed@itajuba.mg.gov.br 

35.3692.1738 

Itamoji 10.349 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 1069 Maria de Fátima Heluani Dias 35.3534.1104 

Itamonte 14.007 Livros PNLD Ed. Inf. ao 9º 
ano 

Ens. Médio 
rural 

_______ 1400 Ana Carolina Reis C. dos Santos 
educacaoculturaitamonte@gmail.com 

 

35.3363.1611 

Itanhandu 14.183 Livros PNLD  _______ 1100 Maria das Graças Chaves Vilela 35.3361.3860 
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educacaoitanhadu@yahoo.com.br 

Itapeva 8.673 Sistema NAME 
+ Livros PNLD 

1º ao 9º ano 2009 
3º ano 

1400 Maria Aparecida de Melo 
cmcidinhamelo@gmail.com 

35. 3434.1296 

Itaú de Minas 14.950 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 2400 Maria AP. Alves Macedo Ferreira 
educação@itaudeminas.mg.gov.br 

35.3536.4279 
/4137 

Itutinga 3.913 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 300 Tiago Carvalho Pio 
educação.pmi@hotmail.com 

35.3825.1185 
/1270 

Jacuí 7.502 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 900 
 

Geraldo Magela da Silva 
Geraldomagela.jacuí@yahoo.com.br 

35.3593.1300 

Jacutinga 22.797 Aprende Brasil 
(Positivo) 

+ livros PNLD 

Ed. Inf. até 
(ens. Fund. 9º 

ano) 

2007 2400 Reginaldo Sidney Luiz 
reginaldosydineiluiz@hotmail.com 

35. 3443.2396 

Jesuânia 4.768 Livros PNLD 
Educ. Infantil 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______   
 

35. 3273-1678 

Juruaia 9.238 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Inf. 1º ao 
5º ano 

2009 850 Elisa dos Reis Silva 
escolamunicipaljuruaia@com 

35.3553.1240 

Lambari 19.569 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 1.374  35.3271.4011 

Lavras 92.171 Livros do PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 10.188 Anália Maria Moreira Pereira da Silva 
educacaopml@lavras.mg.gov.br 

35.3694.4162/63 

Liberdade 
 

5.347 Não foi possível ______ _____ _____  32.3293.1279 

Luminárias 5.425 Livros do PNLD Ed. Inf. ao 5º 
ano 

_______ 600 Mariní de Oliveira Terra Ferreira  
educacao@luminarias.mg.gov.br 

 

35.3226.1130 

Machado 38.684 Livros PNLD 
 

Livros PNLD _______ 2.684  35.3295.5169 

Maria da Fé 14.216 Anglo Ed. Infantil ao 
6º ano 

2010 
2011 

+ ou – 
1600 

Patrícia Santos de Almeida 
educacao@mariadafé.mg.gov.br 

35. 3662.1463 

Marmelópolis 2.968 Livros PNLD Fund. _______ 250 
 

 35.3625.1325 

Minduri 1h30 3.840 Livros PNLD Ed. Infantil ao ______ 444 al Janete Maria da Silva 35.3326.1326 
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5º ano durvaldesouzafurtado@yahhom.com.br 

educacaopref@minduri.mg.gov.br 
Monsenhor Paulo 8.168 Livros PNLD Ed. Infantil ao 

5º ano 
 

_______ 500 Dargilza Vicente Ramos 
dvr2010@hotmail.com 

35.3263.1692 

Monte Belo 13.061 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

_______ _______ ARosana Maria Bueno 
educação@montebelo.mg.gov.br 

 

35. 3573.1155 

Monte Santo de 
Minas 

21.246 Aprende Brasil 
(Positivo) 

 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

2009 _______  35.3591.5100 

Monte Sião 21.203 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

______ 2630 Belmiro C. Odinino 
educa@montesiao.mg.gov.br 

 

35 465 
6136 - 

Munhoz 6.257 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

______ 500 Ivan Luiz Baião 
secmunhoz@hotmail.com 

035.3466. 1630 

Muzambinho 20.432 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

_______ _______  035.3571.2122 

Natércia 4.650 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

_______ _______ Silvana de Fátima Reis Souza 
snecnatercia@yahoo.com.br 

 

35.3456.1736 
9836.3929 

Nepomuceno 25.721 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 1500 Kátia Cecília dos Santos Romualdo 
catiaromualdo@yahoo.com.br 

35.861-3731 

Nova Resende 15.373 Sist. CAPP 
+ Livros PNLD 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

2010 1300 Roberto Conde de Jesus 
educação@resendenet.com.br 

35. 3562.1261 

Olímpio Noronha 
 

2.533 Não foi possível  ______   35.274-1101 

Ouro Fino 31.580 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

______ 1500 Lea pereira da silva 
 

35.3441.9400 

Paraguaçu 20.241 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

______ ______  35.3267.1155 

Paraisópolis 19.392 Não foi possível ______ ______ _____  
 

35.3651.2428 
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Passa quatro 1.584 Livros PNLD 

 
Ed. Infantil ao 

5º ano 
_______ 875 . Maria Heloisa Ribeiro da Silva 35.3371.2000 

Passa Vinte 
 

2.084 Não foi possível ______ ______ _____  32.3295 1131 
3295 1132. 

Passos 106.313 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

2009 7.200 Rosa Maria Cardoso Beraldo 
secel@passos.mg.gov.br  

35) 3522-7213 / 3522-7027 / 3522-6424 

35. 3522.7027 

Perdões 20.140 FTD – ED. Inf. 
Livros PNLD – 

Fund. 

Ed. INF: FTD 
 

2008 1800 Alessandro Magno Teixeira Ramos 
Cristelayne Roque Soares 

educação@perdões.net.com.br 

35.3864.7263 
3864  

Pedralva 
 

11.467 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 980 Maria Helenice Silva Costa 
suelieduca@bol.combr 

35 663-
1300 

Pimenta 
 

8.236 NAME (COC) Ed. Infantil ao 
5º ano 

 

2009 850 
 

Tiago Rodrigues Belo 
adrinunespta@hotmail.com 

37. 3324- 1409 

Piumhi 
 

31.885 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Infantil 
ao 5º ano 

2007 2000 Eliana Silva Oliveira Camarano 
educação@prefeiturapinhui.mg.gob.br 

37 3371-9951 

Piranguçu 
 

5.219 Não foi possível ______ ______ _____  35.643-1109 

Piranguinho 8.016  
Livros PNLD 

 
Ed. Infantil ao 

5º ano 
 

_______ 600 Elizabeth Bitencourt Bernardes 35.3644.1873 

Poço Fundo 15.961 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

 

_______ 800  35.3283.1954 

Poços de Caldas 152.496 Livros PNLD Ed. Inf ao 9º 
ano 

_______ 22.000 Maria Helena Braga 
educacao@pocosdecaldas.mg.gov.br 

Cleusa Carvalho da Cruz (Pedagógico) 
cccpola@poçosdecaldas.mg.gov. 

35.3697.2100 
/2111 

Pouso Alegre 130.586 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

Ens. Medio 

2011 13.157 Cleidis Regina Chaves Modesto 353449.4011 
/4126/4101 

Pouso Alto 6.213 Livros PNLD 
 

Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 400 Maria Angélica Martins Vilela 35.3364.1764 

Ribeirão Vermelho 3.826 Livros PNLD  ______ 870 Ana Luiza Gazola 35.3867.1107 
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Santa Rita de 
Caldas 

9.031 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 700 Maria Aparecida de Souza Carvalho 35.3734.1209 

Santa Rita do 
Sapucaí 

37.784 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 3000l Rita Helena R. Gomes de Oliveira 
educação@pmsrs.mg.gov.br 

35.3471.2403 

Santana da 
Vargem 

7.239 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 718  Ângela Aparecida Silva 
educação@santanadavargem.mg.gov.br 

35.3858.1334 

Santana do Jacaré 4.613 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 400  Lucileia Freire Barbosa 
Leia.freire@yahoo.com.br 

35.3866.1203 
38661555 

Santo Antônio do 
Amparo 

17.349 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 200 Sandra de Oliveira Lima 
 

35.3863.1968 

São Bento do 
Abade 

4.577 Não foi possível ______ ______ _____  35.3236.1213 

São Francisco de 
Paula 

6.487 Não foi possível ______ ______ _____  
 

37. 3332 1097 
1312  

São Gonçalo do 
Sapucaí 

23.909 NAME (COC) Ed. Inf. e Ens. 
Fund. I e II 

2011 1900 Marli Oragoni de Souza 35.3241.1335 
1500 

São João Batista 
do Glória 

6.890 Anglo Ed. Infantil ao 
5º ano 

2006 
Gradativ
o 2 em 2 

anos 

800 Juliene da Silveira Martins 
educação@gloria.mg.gov.br 

35. 3524.1211 

São João da Mata 2.732 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

______ 250  35.3455.1232 

São José do 
Alegre 

3.996 Livros PNLD Ed. Inf. ao 5º 
ano 

 400 Rosângela Maria Carvalho 
escolamcjbc@yahoo.com.br 

35.3645.1222 
36451280 + 

São José da Barra 6.678 NAME (COC) Ed. Infantil ao 
5º ano 

2009 700 Maria de Fátima Queiroz 
queirozvil@yahoo.com.br 

35. 3523 9200  
 

São Lourenço 41.664 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano + EJA 

(médio) 

_______ 5.000 smeslco@yahoo.com.br 
Margarida Maria Rocha de Luca Alves 

 

35.3349.8439 

São Pedro da 
União 

5.040 Livros PNLD Ed. Inf. ao 5º 
ano 

_______ 500 Eliane Marcelino Vieira 
elianemvieira@hotmail.com 

35.35541471 

São Sebastião da 
Bela Vista 

4.948 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 515 Maria Ângela Ferreira Fonseca 
sme.belavista@yahoo.com.br 

35. 3453-1537 

São Sebastião do 
Paraíso 

65. 034 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

2011 515 Maria Luiza Coelho de Pádua 
 

35.3539. 1032 

São Sebastião do 21.110 Livros PNLD Ed. Infantil ao _______ 380 Educação_ssrv@yahoo.com.br 35.3365.16030 
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Rio Verde 5º anoº 
São Tomás de 
Aquino 

7.093 Anglo 
 

Ed. Infantil ao 
2º ano 

2008 800 Renata Marta Teófilo 
edu.aquino-sta@bol.com.br 

35. 3535.1373 

São Tomé das 
Letras 

6.655 Material CACP Ed Inf ao 5º 
ano 

2011 677 Kátia Simone de Castro Ferreira 35.3237.1392 
 

Sapucaí Mirim 6.241 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 900 educacaomirin@yahoo.com.br 
Maria de Fátima Gonçalves 

35.3655.1236 
 

Senador Amaral 5.225 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 633 98580665 adilson 
aj@micropic.com.br 

 

35.3437.1137 

Senador José 
Bento 

1.868 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

_______ 270 Luana Maria de Fátima (manhã) 35.3426.1245 
1324 

Serintinga 
 

1.790 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 320 Magali Lúcia Mansul M. Oba 
Magalimansul@yahoo.com.br 

35. 3322-1129 
35. 3322-1240 

 
Serrania 7.540 Livros PNLD Ed. Infantil ao 

5º ano 
_______ 800 Maria Gasparina 

educacaoserrania@hotmail.com 
35.3284.1313 

1702 
Serranos 
 

1.996 Não atende ______ ______ _____  35. 3322 1177 

Silvianópolis 6.029 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 400 Maria Betânia Beral 
silvianobrandao@yahoo.com.br 

35.3451.1490 
1820 

Soledade de Minas 5.678 Livros PNLD Ed. Inf. ao 5º _______ 550 Rinaldo Matias Rocha 
mr@yahoo.com.br 

35.3333.1100 
3333. 1172 – 

 
Tocos do Mogi 3.950 Livros PNLD Ed. Infantil ao 

9º ano 
_______ 462 Carlos Eduardo da Silva 

controlepmtm@yahoo.com.br 
35.3445 6922 

Toledo  
5.761 

Não foi possível ______ ______ _____   
35.436-1144 

Três Corações 72.796 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

_______ 6800 Gabinete.seduc@gmail.com 35. 36911093 

Três Pontas 53.825 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

_______ 4.964 chrismendonça7@gmail.com 35.3265.4011 
4378 

Turvolândia 4.658 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 529 cleidesilva.cas@hotmail.com 
 

35.3422.1169 

Vargem Bonita 2.163 Aprende Brasil 
(Positivo) 

Ed. Infantil ao 
9º ano 

2011 340 Cid- Cley Rodrigues França 37. 3435 1156 
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Varginha 123.120 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
9º ano 

_______ 12.000 senec@varginha.mg.gov.br 
 

35.3690.2093 

Virgínia 
 

8.626 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 460 omevigínia@yagoo.com.br 35.3373.1100 

Wenceslau Brás 2.553 Livros PNLD Ed. Infantil ao 
5º ano 

_______ 280 educação@wenceslaubraz.mg.gov.br 
Silvana Pereira da Silva Soares Costa 

35.3626.1155 
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APÊNDICE 2 
 
 

PLANILHA GERAL DE METAS PROJETADAS E NOTAS DO IDEB DOS MUNICÍPIOS QUE ADOTAM PARCERIAS COM 

EMPRESA EDUCACIONAL DE INICIATIVA PRIVADA. 
 

SISTEMA
DE ENSINO 

INDICADORES IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

Município Início 
parceria

Nível/Categoria 2005 2007 2009 2011 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

APRENDE 
BRASIL 

(POSITIVO) 
 
 
 

 
 

Albertina 
 

 
 

2007 

5.º a. Municipal _ 4,4 6,7 6,3 _ 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _ 5,4 _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 3,6 3,4 5,0  3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 

 
Alterosa 

 
2009 

5.º a. Municipal 4,3 4,8 5,5 5,9 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 

5.º a  Estadual 5,5 6,3 7,1  5,5 5,8 6,2 6,4 6,6 6,8 7,1 7,2 

9.º a. Municipal 3,8 4,5 3,8 4,8 3,8 4,0 4,2 4,6 5,0 5,3 5,5 5,8 

9.º a. Estadual 3,4 4,2 5,0  3,5 3,6 3,9 4,3 4,7 4,9 5,2 5,4 

 
Arceburgo 

 
2008 

5.º a. Municipal 4,1 4,2 5,5  4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal 3,6 5,3 6,3  3,6 3,8 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7 

9.º a. Estadual 3,7 4,4 4,1  3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7 
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Bom Jesus 
da 

Penha 

 
2006 

5.º a. Municipal 5,8 5,8 5,8 6,4 5,8 6,1 6,4 6,6 
 

6, 9 
 

7,1 7,2 7,4 

5.º a  Estadual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 4,7 
 

4,9 
 

5,4 
 

 4,8 
 

4,9 
 

5,2 
 

5,5 
 

5,9 
 

6,1 
 

6,3 
 

6,5 
 

 
Campo Belo 

 
2012 

5.º a. Municipal 4,4 5,0 5,6 6,0 4,5 4,8 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 

5.º a  Estadual 3,9 4,4 5,8  4,0 4,3 4,7 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9º a. Estadual 3,4 4,1 4,3  3,4 3,5 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 5,4 

 
Caxambu 

 
2006 

5º a. Municipal 4,0 
 

4,1 
 

5,4 5,7 4,1 4,4 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 

5.º a  Estadual 3,9 4,5 6,3  4,0 
 

4,3 4,7 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 3,4 3,3 3,7  3,4 3,6 
 

3,9 4,3 4,7 4,9 5,2 5,4 

 
Conceição 

dos 
Ouros 

 
2011 

5.º a. Municipal 4,8 5,3 5,9 6,2 4,9 5,2 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 4,1 4,8 4,8  4,1 4,2 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 

 
Fortaleza de 

Minas 

 
2008 

5.º a. Municipal 4,5 
 

5,5 6,2 6,9 4,5 
 

4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 

5.º a  Estadual 
 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
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9.º a. Estadual 3,6 
 

3,8 4,0  3,7 3,8 4,1 4,5 4,9 5,1 5,1 5,6 

 
Jacutinga 

 
2007 

5.º a. Municipal 3,5 4,4 5,1 5,9 3,5 
 

3,9 4,3 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 

5.º a  Estadual 
 

5,4 5,4 5,9  5,4 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 7,2 

9.º a. Municipal 
 

3,7 3,8 4,4 4,9 3,8 3,9 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,7 

9.º a. Estadual 
 

3,8 3,7 3,9  3,9 4,0 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 5,8 

 
Juruaia 

 
2009 

5.º a. Municipal 5,1 
 

4,8 
 

6,5 6,7 5,2 
 

5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,7 

 
5.º a  Estadual 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Municipal 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Estadual 

4,4 4,4 5,5  4,4 4,6 4,8 5,2 5,6 5,8 6,6 6,3 

 
Passos 

 
2009 

5.º a. Municipal 5,2 5,5 6,3 6,1 5,3 
 

5,6 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8 7,1 

 
5.º a  Estadual 

4,8 5,2 6,0  4,9 5,2 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 

 
9.º a. Municipal 

3,9 4,4 4,4 4,6 4,0 4,1 4,4 4,8 5,2 5,4 5,7 5,,9 

 
9.º a. Estadual 

3,8 4,0 4,4  3,9 4,0 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 5,8 

 
Pouso Alegre 

 

 
2012 

 
5.º a. Municipal 

4,8 4,9 5,2 5,8 4,9 5,2 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 

 
5.º a  Estadual 

5,0 5,3 6,0  5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 

 
9.º a. Municipal 

3,7 4,2 4,1 _ 3,7 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 

 
9.º a. Estadual 

3,4 3,9 4,3  3,4 3,5 3,8 4,2 4,6 4,9 5,1 5,4 

   4,2 5,0 6,6 5,8 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 5,5 
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Monte Santo 

de 
Minas 

2009 5.º a. Municipal 
 

5º a  Estadual 
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9º a. Municipal 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9º a. Municipal 

3,5 4,2 5,3  3,5 3,7 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5 

 
Vargem 
Bonita 

 
 

2011 

5.º a. Municipal _ 
 

5,4 6,0 _ _ 5,6 5,9 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 

5.º a  Estadual  
_ 

_ _ 4,8 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Municipal 

3,7 4,9 4,9  3,7 3,9 4,1 4,5 4,9 5,2 5,4 5,7 

 
9.º a. Estadual 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Piumhi 

 
2007 

 
5.º a. Municipal 

5,1 5,3 6,1 6,4 5,2 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 

 
5.º a  Estadual 

5,1 5,2 5,4  5,1 5,4 5,8 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0 

 
9.º a. Municipal 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Estadual 

4,0 4,3 4,3  4,0 4,2 4,5 4,8 5,2 5,7 5,7 5,9 

 
SISTEMA 

NAME 
(COC) 

 
São Gonçalo 
do Sapucaí 

 

 
2011 

 
5.º a. Municipal 

3,6 3,9 5,2 5,4 3,6 4,0 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 5,8 

 
5.º a  Estadual 

_ _ 4,7  _ _ 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

 
9.º a. Municipal 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Estadual 

3,2 3,5 4,3  3,2 3,3 3,6 4,0 4,4 4,7 4,9 5,2 

 
Areado 

 

 
2008 

 
5.º a. Municipal 

4,6 4,4 6,0 6,0 4,7 5,0 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 

 
5.º a  Estadual 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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9.º a. Municipal 

 
9.º a. Estadual 

4,4 4,5 4,8  4,5 4,6 4,9 5,3 5,6 5,9 6,1 6,3 

 
Borda da 

Mata 

 
2010 

5.º a. Municipal 5,2 5,3 6,0 6,0 5,3 5,6 
 

6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 

 
5.º a  Estadual 

_ 5,4 5,8  _ 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 

 
9.º a. Municipal 

_ _ _ 5,4 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Estadual 

3,8 4,4 4,6  3,9 4,0 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 5,8 

 
Alpinópolis 

 
2009 

5.º a. Municipal _ 5,5 6,4 6,2 _ 5,7 
 

6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 

 
5.º a  Estadual 

_ 6,5 7,6  _ 6,7 6,9 7,1 7,3 7,4 7,6 7,8 

 
9.º a. Municipal 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Estadual 

4,3 4,8 4,8  4,3 4,5 4,7 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 

 
Itapeva 

 

 
2009 

 
5.º a. Municipal 

4,5 4,2 5,1 5,8 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 

 
5.º a  Estadual 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
9.º a. Municipal 

_ 4,6 4,3 5,6 _ 4,7 4,9 5,2 5,5 5,8 6,0 6,2 

 
9.º a. Estadual 

3,2 _ _  3,2 3,4 3,7 3,1 3,4 4,7 5,0 5,2 

 
Ipuiúna 

 
2009 

5.º a. Municipal 5,0 4,7 5,4 6,1 5,1 5,4 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 3,7 3,5 4,1  3,7 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,4 5,4 
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São José da 
Barra 

 
2009 

5.º a. Municipal 4,6 5,2 5,5 7,3 4,7 5,0 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ 6,1 _ _ _ 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 

9.º a. Estadual 3,4 4,6 4,4  3,5 3,6 3,9 4,3 4,7 4,9 5,2 5,4 

 
 

Pimenta 

 
2009 

5.º a. Municipal 4,9 4,8 5,5 6,4 4,9 5,2 5,6 5,8 5,1 6,3 6,6 6,8 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 4,5 5,1 5,6  4,6 4,7 5,0 5,3 5,7 5,9 6,2 6,4 

SISTEMA
SOME 

 
Córrego Bom 

Jesus 
 

 
2009 

5.º a. Municipal 5,0 5,1 5,8  5,1 5,4 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 3,2 4,0 4,7  3,2 3,4 3,7 4,1 4,5 4,7 5,0 5,2 

SISTEMA
ANGLO 

 
Maria da Fé 

 
2010 

5.º a. Municipal 3, 9 5,1 5,9  4,0 4,3 4,8 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 

5.º a  Estadual 3,8 4,6 6,2  3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,7 6,8 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 4,0 4,2 4,5  4,1 4,1 
 

4,5 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 

 
São João 

 
2006 

5.º a. Municipal 5,8 
 

6,7 7,0 6,8 5,9 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 
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Batista 

do Glória 
5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 4,5 5,2 5,7  4,2 4,6 4,9 5,3 5,6 5,9 6,1 6,3 

 
São Tomas 

de 
Aquino 

 
2008 

5.º a. Municipal 5,0 5,1 6,4 6,4 5,1 5,4 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 3,5 4,0 4,3  3,5 3,7 4,0 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 

SISTEMA
DOM BOSCO 

 
Carmo do Rio 

Claro 

 
2009 

5.º a. Municipal 5,0 5,2 6,5 6,0 5,1 5,4 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 

5.º a  Estadual 5,2 5,6 6,1  5,3 5,6 6,0 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 4,4 4,6 5,3  4,4 4,5 4,8 5,2 5,6 5,8 6,0 6,2 

 
Ibiraci 

 
2011 

5.º a. Municipal 4,3 4,5 5,9 5,2 4,4 4,7 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 

5.º a  Estadual 5,3 5,6 7,1  5,3 5,6 6,0 6,2 6,5 6,7 6,9 7,1 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 3,8 3,7 4,3  3,9 4,0 4,3 4,7 5,1 5,3 5,5 5,8 

OPET
SISTEMA 

 
Extrema 

 
2010 

5.º a. Municipal 4,7 4,7 5,4  4,7 5,1 5,,4 5,7 6,0 6,2 6,4 6,7 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
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9.º a. Municipal 4,1 4,0 4,0  4,1 4,3 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 

9.º a. Estadual 4,8 3,9 5,3  4,9 5,8 5,3 5,6 6,0 6,2 6,4 6,6 

SISTEMA
FTD 

 
 

Carmo da 
Cachoeira 

 
2010 

5.º a. Municipal 3,8 4,5 5,7 5,7 3,9 4,2 4,7 4,9 5,2 5,5 5,8 6,0 

5.º a  Estadual _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Municipal 4,1 4,0 4,0 _ 4,1 4,3 4,5 4,9 5,3 5,5 5,8 6,0 

9.º a. Estadual 4,8 3,9 5,3  4,9 5,0 5,3 5,6 6,3 6,2 6,4 6,6 

 
Perdões 

 
2008 

5.º a. Municipal 4,4 4,2 6,1 5,8 4,5 4,8 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 

5.º a  Estadual 4,8 5,1 5,3  4,9 5,2 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 

9.º a. Municipal 3,5 4,7 4,6 5,3 3,6 3,7 4,0 4,4 4,8 5,0 5,3 5,5 

9.º a. Estadual 3,9 4,3 4,2  3,9 4,1 4,3 4,,7 5,1 5,4 5,6 5,9 

 
Formiga 

 
2008 

5.º a. Municipal 5,4 5,4 6,6 6,5 5,4 5,7 6,1 6,3 6,5 6,8 7,0 7,2 

5.º a  Estadual 5,6 5,7 6,6  5,6 5,9 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 

9.º a. Municipal 3,7 4,3 4,7 5,0 3,8 3,9 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,7 

9.º a. Estadual 4,4 4,7 4,9  4,4 4,6 4,8 5,2 5,6 5,8 6,0 6,3 

SISTEMA 
CACP 

 
Nova 

Resende 

 
2010 

5.º a. Municipal 4,8 4,7 5,8  4,8 5,1 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 

5.º a.  Estadual 4,7 5,7 6,4  4,8 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 

9.º a. Municipal _ 4,7 5,0  _ 4,0 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 
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9.º a. Estadual 4,1 4,7 2,3  4,2 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 

 
São Tomé 

das 
Letras 

 
2011 

5.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

5.º a  Estadual 4,0 4,2 6,0  4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,3 

9.º a. Municipal _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ 

9.º a. Estadual 2,9 3,6 3,9  2,9 3,1 3,4 3,8 4,2 4,5 4,8 5,0 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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APÊNDICE 3 
 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA POR TELEFONE 

 

É do nosso conhecimento que o roteiro da entrevista por telefone é diferente 

da entrevista face a face; não é ainda muito comum na pesquisa científica; depende 

de uma interlocução bem sucedida e que as perguntas devem ser explicadas, dando 

um tom mais de diálogo do que de interrogatório.  

Partindo desse conhecimento prévio, organizamos o roteiro da entrevista de 

acordo com a seguinte sequência: 

 
1. Abordagem inicial: teve como objetivo estabelecer uma interlocução, 

ganhar a disposição e a confiança dos entrevistados. 

a) Cumprimentos,  

b) Identificação,  

c) Esclarecimento do motivo da ligação, 

d) Esclarecimento da pesquisa. 

 
2. Interlocução: teve objetivo conseguir respostas do entrevistado, não 

necessariamente em forma de perguntas, mas procurando estabelecer um diálogo 

pré-estruturado, buscando obter as informações pretendidas, quais sejam: 

a) Perguntamos sobre o material didático utilizado na rede de ensino do 

município, explicando se era o livro didático que recebiam do Governo 

Federal/MEC/PNLD (com variações) ou se era algum outro tipo de material, como 

um sistema de ensino ou editora. 

b) Quando respondiam que era o livro didático, o diálogo era encaminhado 

para:  

• número de alunos atendidos pela rede municipal; 

• segmento atendido pelo município; 

• nome e email do secretário ou da secretária de educação. 
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c) Quando respondiam que era algum sistema de ensino, o diálogo era 

encaminhado para: 

• Nome no sistema de ensino; 

• segmento atendido pelo município; 

• número de alunos atendidos pela rede; 

• segmento que usava o sistema de ensino estruturado; 

• o que faziam com os livros recebidos pelo PNLD/Governo; 

• nome e email do secretário ou da secretária de educação; 

 

3.   Encerramento: teve como objetivo demonstrar a relevância da entrevista,  

simpatia e agradecimento. 

 


