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RESUMO 
 
 
 
 
 
Esta investigação propôs discutir o papel do Terceiro Setor nas políticas públicas brasileiras a 
partir dos anos 1990, tomando como caso emblemático para análise a parceria do Instituto 
Ayrton Senna (IAS) e Seduc-TO na oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se 
Liga e Acelera Brasil. O estudo buscou desvelar os impactos desses programas na gestão e 
organização do trabalho pedagógico nas escolas de ensino fundamental jurisdicionadas à 
DRE-Miracema como representante da Seduc-TO na parceria com o IAS. Nessa perspectiva, 
relaciona esse tipo de parceria a contextos políticos, econômicos e sociais mais amplos, 
discutindo o Estado nas configurações assumidas sob o signo capitalista, sobretudo o Estado 
de Bem-estar social e o Estado Neoliberal. Em consonância com as características da pesquisa 
qualitativa, a presente investigação compõe-se das seguintes partes: pesquisa bibliográfica, 
pesquisa documental e pesquisa empírica. Na pesquisa bibliográfica, identificamos autores 
cujas produções apresentam os marcos conceituais e a dinâmica do neoliberalismo, do 
Terceiro Setor, bem como elementos constitutivos da política educacional brasileira dos anos 
1990: Bresser Pereira (1998), Montaño (2002), Gentilli (1998), Vieira (2001; 2008), Azevedo  
(2004), Laurell (2002), Bruno (2003; 2008), Neves (2002; 2005), Peroni (2007); Gohn 
(2008), Paoli (2002), Oliveira (1999), dentre outros. Na pesquisa documental, identificamos e 
analisamos os documentos que mostram o caminho percorrido pelas políticas públicas 
educacionais a partir da década de 1990 e seus condicionantes políticos nacionais e 
internacionais. Além disso, examinamos a legislação que dá sustentação ao Terceiro Setor 
como legítimo parceiro do Estado na formulação e execução de políticas públicas, bem como 
os documentos técnicos relativos à execução dos programas Se Liga e Acelera Brasil no 
estado do Tocantins. Os resultados da pesquisa indicam que a parceria com o IAS responde à 
emergência de um novo padrão de intervenção estatal delineado a partir da década de 1990 no 
Brasil: a responsabilidade social empresarial. O exame dos dados empíricos mostrou ainda 
que as ações de entidades do Terceiro Setor – aqui representado pelo IAS – se apresentam à 
priori mais eficientes do que a ação estatal de cunho eminentemente público, sobretudo pela 
falta de investimento do Estado em políticas universalistas que atendam o todo e não apenas 
parte da demanda como é o caso dos programas do IAS. A pesquisa evidenciou ainda a 
relação de subordinação a qual os profissionais da educação são submetidos dentro da 
parceria que vigora a seis anos no estado, além de apontar para a necessidade de se rever a 
real contribuição dessa parceria para a qualidade da educação tocantinense. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor, Instituto Ayrton Senna, políticas públicas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
This research aimed to discuss the role of the Third Sector in the Brazilian public policies 
from the 1990s, taking as an emblematic case for analysis the partnership of the Ayrton Senna 
Institute (ASI) and Seduc of Tocantins State in the provision of the Se Liga and Accelerate 
Brazil programs of school flow. The study tried to reveal the impacts of these programs in 
management and organization of the pedagogical work in elementary schools that has the 
jurisdiction of TRB Miracema city as a represantative of Seduc in Tocantins State in 
partnership with ASI. From this perspective it relates this type of partnership to broader 
political, economic and wider social settings in discussing the state in the assumed 
configurations under the sign of capitalism, especially the state of the social well-being and 
the Neoliberal State. In line with the characteristics of qualitative research, this research 
consists of the following parts: literature review, documentary research and empirical 
research. In the literature research, we identify authors whose production presents the 
conceptual framework and dynamics of neoliberalism, of the Third Sector, as well constituent 
elements of the Brazilian educational policy of the 1990s: Pereira (1998), Montano (2002), 
Gentili (1998), Vieira (2001, 2008), Azevedo (2004), Laurell (2002), Bruno (2003, 2008), 
Snow (2002, 2005), Peroni (2007), Gohn (2008), Paoli (2002), Oliveira (1999), among others. 
In the documentary research, we identify and analyze the documents that show the path taken 
by the public educational policies from the 1990s and their national and international political 
constrainsts. In addition, we examine the legislation that sopports the Third Sector as a 
legitimate partner of the State in formulating and implemanting of the public policies, as well 
as the technical documents relating to the implemantation of Se Liga and Accelerates Brazzil 
in programs in the state of Tocantins. They survey results indicate that the partnership with 
the ASI responds to the emergence of a new pattern of state intervention designed from the 
1990s in Brazil: the corporate social responsability. The examination of empirical data also 
showed that the actions of Third Sector entities – represented here by ASI – present a priori 

more efficient than the state action eminently public, especially considering the lack of state 
investment in universal policies that span the whole and not just part of the demand such as 
the programs of the ASI. The research showed the relationship of submission that the 
education professionals are submitted in the partnership in six years of operation in the state, 
and point to need see the real contribution of this partnership for the quality of the education 
in the Tocantins State. 
 
 
 
KEYWORDS:   Thirds Sector, Ayrton Senna Institute, public policies. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação vincula-se à Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás – 

FE/UFG. Analisa o papel do Terceiro Setor no quadro das políticas públicas educacionais 

brasileiras a partir da década de 1990, tomando como unidade específica para estudo a 

parceria entre o Instituto Ayrton Senna (IAS) e a Secretaria da Educação e Cultura do Estado 

do Tocantins (SEDUC-TO) na oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se Liga e 

Acelera Brasil no período de 2004 a 2009. 

A análise desvela os princípios, a dinâmica dos programas e a relação do IAS com a 

Seduc-TO, representada pela Diretoria Regional de Ensino de Miracema (DRE-Miracema), 

relacionando a indução desse tipo de parceria para as políticas sociais e/ou educacionais 

brasileiras a contextos econômicos, políticos e sociais mais amplos. Pois, estudar o papel do 

Terceiro Setor nas políticas públicas, mesmo fazendo um recorte local, requer discussões mais 

amplas acerca da concepção de Estado e, consequentemente, de Educação, que neste trabalho 

constitui-se como a área da política social analisada.  

Além disso, a apreensão desses conceitos precisa pautar-se nos contextos sócio-

político-econômicos de natureza global do modo de produção capitalista, como a 

reestruturação produtiva, a globalização, as reformas neoliberais e, no bojo destas, a crise do 

Estado de Bem-estar social europeu, que alterou substantivamente as políticas sociais e/ou 

educacionais. Nesse sentido, uma das questões que perpassam este estudo é a de apreender a 

educação como uma política pública. Considerando, para tanto, que o próprio conceito de 

políticas públicas implica a correlação dos “recursos de poder que operam na sua definição e 

que tem nas instituições do Estado, sobretudo na máquina governamental, o seu principal 

referente” (AZEVEDO, 2004, p. 6). 

Nas décadas finais do Século XX, observam-se intensas transformações nas formas e 

funções assumidas pelo Estado, decorrentes das estratégias do capital para a superação das 

crises enfrentadas pelo modo de acumulação. Mais precisamente, o período do final dos anos 

1970 ao início de 1980 marca o ponto de partida de uma nova ordem político-ideológica: o 
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neoliberalismo1. Seu discurso, fundamentado, sobretudo, no pensamento de Hayek e 

Friedman2, “aponta o mercado como melhor mecanismo de alocação dos recursos econômicos 

e da satisfação das necessidades dos indivíduos” (LAURELL, 2002, p. 161). 

O diagnóstico neoliberal aponta o Estado como responsável por gerar uma crise fiscal, 

uma vez que este investiu mais do que podia nas políticas sociais. A solução seria a 

diminuição da atuação estatal, tendo como estratégia principal a privatização dos bens e 

serviços prestados pelo Estado, inclusive das políticas sociais. Entretanto, esse diagnóstico, de 

acordo com Laurell (2002, p. 168), não se aplica aos Estados latino-americanos, que tiveram 

sua crise acentuada não “por gastos excessivos com as políticas sociais, mas basicamente pela 

questão da dívida pública, provocada por mudanças nas relações econômicas nacionais e 

internacionais”.  

Dessa forma, como garantia de pagamento da dívida, foram impostos programas de 

reformas aos países devedores que também visavam à redução dos gastos, sobretudo, na área 

dos serviços sociais. Nesse contexto, as reformas promovidas pelo governo brasileiro, nos 

anos 1990, redefiniram a política social vigente, na tentativa de se adaptar às novas 

orientações. 

A esse respeito, corrobora Melo (2005, p. 72): 

As reformas e ajustes do FMI e do Banco Mundial, impostos aos países 
devedores desde os anos 1970, traziam em suas condicionalidades 
obrigações tanto de garantias de pagamento, quanto de garantias de 
desenvolvimento, que traduziam na obrigação da realização de políticas 
compensatórias com o objetivo de diminuir a desigualdade social, sob a 
forma de “pacotes” para o desenvolvimento com os quais os países 
anuíam. 

No Brasil, a década de 1990 e o início do Século XXI foram marcados pela 

implantação do neoliberalismo. Processo iniciado a partir da eleição de Fernando Collor de 

Mello (1989); aprofundado no Governo Itamar Franco com a ampliação das privatizações e o 

Plano Real (1992-1994); consolidado nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso 

                                                 
1 Na verdade, não tão nova, uma vez que as raízes da corrente neoliberal encontram-se na teoria do Estado 
formulada a partir do Século XVII, expressão do ideário liberal clássico que emergia. Essa teoria foi sendo 
gradativamente modificada e adaptada concomitante ao avanço do capitalismo, voltando à cena política, 
passando a incorporar uma nova dimensão de legitimidade: a igualdade expressa no alargamento dos direitos 
políticos dos cidadãos, como meio de garantir a participação no poder e o seu controle, fundamentado e 
organizado na forma de uma democracia (AZEVEDO, 2004, p. 10). 
2 Friedrich August Von Hayek, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1974, defensor notório da corrente 
conhecida como Escola Austríaca, que defendia um Estado mínimo perante o mercado. O economista também é 
um dos principais ideólogos do neoliberalismo. Ver Adrião e Peroni (2005); Milton Friedman, economista da 
chamada Escola de Chicago, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1976, um dos defensores do 
liberalismo econômico (NOVELO, 2002). 
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(1995-2002), não havendo grandes rompimentos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010). Esses governos tiveram contribuição decisiva para a implantação da ampla 

gama de reformas nas áreas econômica, política e social do país, configurando um novo 

Estado e sociedade brasileira (SILVA, 2008, p. 245). 

Contrariando o teor redemocratizante da Constituição Federal de 1988, as reformas 

colocadas em prática nos anos 1990 privilegiaram políticas de liberalização econômica e de 

privatização de empresas estatais. O governo utilizou-se do discurso de democratização e 

modernização para uma crescente transferência das responsabilidades do governo federal para 

os governos locais, além da indução de parcerias com a iniciativa privada na execução, 

sobretudo, das políticas sociais. 

Nesse contexto, a educação ganhou centralidade, uma vez que passa a ser entendida 

como a base para o desenvolvimento científico e tecnológico e, ainda de acordo com a 

Organização Mundial do Comércio - OMC, constitui-se em um vasto campo de oportunidades 

para o mercado3. As políticas educacionais dessa década sofreram notadamente forte 

influência do redirecionamento político, econômico e social em escala mundial, passando a 

serem orientadas pelos ditames e as leis de mercado, ou seja, pela lógica privada. Nesse 

momento particular, é conveniente ressaltar que novos atores entram em cena, atuando como 

parceiros na formulação e execução de políticas públicas, ou seja, complementando a ação 

estatal quanto aos direitos sociais: as organizações que compõem o chamado Terceiro Setor.  

Albuquerque (2006) esclarece que o termo “Terceiro Setor” é a tradução do inglês 

third sector, também utilizado nos Estados Unidos com outras expressões como 

“organizações sem fins lucrativos” ou setor voluntário. Na Inglaterra, legalmente o termo 

utilizado é “caridade” (charities), refletindo a história medieval do termo e ressaltando o 

aspecto de obrigação religiosa das primeiras ações comunitárias. O termo filantropia 

(philantropy) é também utilizado frequentemente, constituindo um conceito mais moderno e 

humanista da antiga caridade religiosa. Na Europa continental há o predomínio do termo 

“Organizações Não-governamentais” (NGOs e ONGs em português). Sua origem esteve 

associada à ONU e se referia a um universo de entidades que não representavam governos, 

mas tinham presença marcante em várias partes do mundo, tais como a Cruz Vermelha, dentre 

outras de igual teor ideológico. Nas décadas de 1960 e 1970 incentivadas pelos programas de 

                                                 
3 Este novo enfoque é reforçado pela entrada, no debate educacional, da OMC, em parceria com o BM e o FMI, 
sob a tutela dos Estados Unidos. Desde a sua criação em 1995 a OMC atua como fórum de negociações sobre 
temas ligados ao comércio. Seu objetivo principal é a liberalização do comércio mundial (LIMA, 2002, p. 95-
96). 
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cooperação internacional estimulados pela ONU, foram criadas na Europa Ocidental ONGs 

com o objetivo de promover o desenvolvimento nos países de Terceiro Mundo. Esse processo 

de parceria desencadeou o surgimento de ONGs também no hemisfério sul. O autor 

complementa que no Brasil e na América Latina também se utiliza a expressão “sociedade 

civil”4 para designar o Terceiro Setor.  

Entretanto, vale salientar que a superposição dos termos ONGs, Terceiro Setor e 

sociedade civil deve-se, em grande medida, à diversificação do campo de atuação das ONGs. 

Nos países desenvolvidos haveria uma tendência para trabalhos filantrópicos e altruístas, por 

outro lado, nos países periféricos e do leste europeu sua atuação seria destinada a projetos de 

construção da sociedade civil, em torno de questões como cidadania, democracia e justiça 

social. 

De acordo com Albuquerque (2006), as organizações que compõem o Terceiro Setor 

 

[...] têm características comuns, que se manifestam tanto na retórica como 
em seus programas e projetos de atuação: 
• Fazem contraponto às ações do governo: os bens e serviços públicos 

resultam da atuação do Estado e também da multiplicação de várias 
iniciativas particulares. 

• Fazem contraponto às ações do mercado: abrem o campo dos interesses 
coletivos para a iniciativa individual. 

• Dão maior dimensão aos elementos que as compõem: realçam o valor 
tanto político como econômico das ações voluntárias sem fins 
lucrativos. 

• Projetam uma visão integradora da vida pública: enfatizam a 
complementação entre ações públicas e privadas. (p. 19). 

 

O Terceiro Setor, no entanto, não pode ser considerado um fenômeno novo. As 

organizações que hoje o compõem não são uma invenção dos séculos XIX e XX, mas se 

fazem presentes na Europa, América do Norte e mesmo na América Latina desde os séculos 

XVI e XVII, inicialmente associadas ao caráter religioso ou político. Nestes termos, esclarece 

Falconer (1999): 

As organizações que compõem o chamado Terceiro Setor não são novas 
evidentemente no Brasil. São exemplos tradicionais desse setor as Santas 
Casas de Misericórdia, as obras sociais e, mais recentemente, as ONGs 
emergentes dos novos movimentos sociais a partir dos anos setenta. (p. 
3). 

                                                 
4 Atualmente, a expressão “organizações da sociedade civil” tem sido utilizada para referir-se a um conjunto de 
instituições que se distingue do Estado – embora promova direitos coletivos – e do mercado (ALBUQUERQUE, 
2006, p. 19). 
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Todavia, a reorganização do marco legal da ação social atrelada a uma concepção de 

cidadania ativa e responsabilidade social é um processo que começou a ser delineado nos anos 

1990. O processo de inserção gradual das instituições do Terceiro Setor na economia 

capitalista contemporânea acentua, sobretudo, a adequação/cooptação destas organizações à 

racionalidade do mundo do capital. A redefinição do Terceiro Setor pode ser considerada 

como produto da crise estrutural circunscrita no contexto das estratégias do processo de 

reestruturação produtiva, isso explicaria sua orgânica funcionalidade à lógica capitalista. 

Antunes (1999) descarta qualquer possibilidade do Terceiro Setor vir a transformar a 

essência destrutiva do capitalismo. Ao contrário, aquele se transformou em uma relevante 

estratégia de conciliação/colaboração da sociedade civil à ordem burguesa na atual fase do 

capitalismo. Para o mesmo autor (2001), os significados das mudanças efetuadas no mundo 

do trabalho nos anos 80 (reestruturação produtiva), com a substituição do modelo de produção 

taylorista/fordista pelo toyotista e de representação sindical (sindicatos de envolvimento), 

também são fatores centrais na apologia de refuncionalização do Terceiro Setor.  

Nesse contexto, importante frisar os componentes mais nefastos dessa 

processualidade: a redução do trabalho fabril, a expansão do trabalho assalariado (setor de 

serviços, subproletarização) e o desemprego estrutural. Desse modo, o Terceiro Setor 

manifesta-se como uma hábil estratégia de intervenção para reposição de postos de trabalho, 

assentada notadamente na ideologia da solidariedade, mas uma solidariedade local, 

particularizada e grandemente desarticulada.  

Coadunando com o exposto, Montaño (2002) argumenta: 

No padrão de resposta social típico do welfare state, a modalidade 
setorialista do trato às refrações da “questão social” não esconde o seu 
fundamento de ser constitutivo de direito de cidadania e de 
universalidade do serviço, sendo tal resposta de responsabilidade do 
conjunto da sociedade (“solidariedade social”), por intermédio do Estado. 
No padrão neoliberal de resposta às demandas sociais, a modalidade de 
intervenção é setorialista, mas também localizada, e seu fundamento é a 
focalização e desconcentração das respostas (cf. LAURELL, 1995), 
sustentadas na auto-ajuda e na ajuda mútua (“solidariedade local”), sendo 
assim de responsabilidade dos próprios portadores de necessidade, de 
seus pares e de suas localidades a resposta às suas demandas. (p. 185). 

Na atual fase de acumulação capitalista, o capital tem como objetivo esvaziar a 

sociedade de todas as conquistas constitutivas de direitos (trabalhistas, políticas e serviços 

sociais e assistenciais, direitos democráticos), que ele nunca quis, mas que, num dado 
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momento da história, teve que aceitar, devido ao fortalecimento de associações, sindicatos, 

partidos políticos, ou seja, consolidação da sociedade civil. 

O modelo de Estado neoliberal, iniciado com o processo reformista da década de 

1990, alterou significativamente a política social desenvolvida nos anos 1980, com a abertura 

política, no pós-ditadura militar. Essa década foi marcada por lutas intensas pela 

redemocratização da sociedade e educação brasileiras. Esse processo culminou na aprovação 

da Constituição Federal de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”. A Carta Magna inspirou-

se nos ideais do Estado de Bem-estar europeu, estabelecendo a universalidade dos direitos, a 

seguridade social e a intervenção do Estado em áreas estratégicas. Entretanto, essas 

conquistas perderam força com as reformas de 1990, decorrentes do contexto de crise do 

capitalismo mundial nas duas décadas anteriores. As orientações da política neoliberal 

precisavam ser implementadas e, para que as mudanças se efetivassem, como primeira tarefa 

era necessário tornar a “Constituição Cidadã” menos democrática.  

A democracia e a participação passaram a ser questionadas pela ideologia neoliberal 

como as responsáveis pela crise do Estado, devido ao fortalecimento, nas décadas anteriores, 

de sindicatos, partidos políticos e outros segmentos da sociedade civil, na reivindicação por 

uma intervenção maior do Estado nas políticas sociais. Implanta-se, a partir de 1990, práticas 

governamentais de destituição de direitos, pois “[...] o neoliberalismo opõe-se radicalmente à 

universalidade, igualdade e gratuidade dos serviços sociais” (LAURELL, 2002, p. 163). 

Por meio da transferência da responsabilidade estatal com a oferta de políticas sociais 

para o público não-estatal (ONGs, e outras organizações da sociedade civil) e para o setor 

privado, surge o Terceiro Setor e o que Boito Jr. (1999) classifica como a “nova burguesia de 

serviços”. Uma fração da burguesia composta por empresas entusiastas da política neoliberal, 

atuantes, sobretudo, na área de saúde e educação. Esse segmento se fortaleceu com os 

processos de privatização e terceirização iniciados nos anos 1990. Sobre essa nova fração da 

burguesia, Boito Jr. (1999, p. 71) afirma: 

A nova burguesia de serviços ocupa uma posição singular no bloco no 
poder. Embora seja diretamente interessada apenas na política de 
desregulamentação do mercado de trabalho e de supressão dos direitos 
sociais, e embora não disponha do poderio econômico dos grandes grupos 
industriais e bancários, ela é favorecida pela posição estratégica que 
ocupa na política neoliberal. O imperialismo e todas as frações burguesas 
presentes no bloco no poder estão unidos na pressão pela redução dos 
gastos sociais do Estado e, nessa medida, convergem na defesa, mesmo 
que indireta, dos interesses da nova burguesia de serviços - a asfixia da 
educação, da saúde e da previdência públicas é o maior estímulo para o 
crescimento do mercado no qual atua a nova burguesia. 
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Processo semelhante ocorreu com o Terceiro Setor, fortalecido pela sua utilização 

como uma das estratégias de reforma estatal dos anos 1990. No novo projeto societário o 

Terceiro Setor é chamado pelo Estado a ocupar um espaço cada vez mais destacado na área 

social.  

De acordo com Mello & Falleiros (2005), o Terceiro Setor no ambiente de reforma 

dos anos 1990 foi apresentado como o espaço da sociedade civil livre de antagonismos, 

despolitizado, livre de vícios que teriam o Estado restrito e o Mercado, abstraído das lutas 

entre projetos de sociedade distintos. Para seus defensores, a atuação do Terceiro Setor 

implicaria um fortalecimento da sociedade civil. A sociedade civil ou Terceiro Setor seria o 

lugar do social, da solidariedade, do altruísmo, que promoveria a inserção da comunidade na 

execução das políticas sociais.  

Falconer (1999) assevera que o Terceiro Setor emergiu na década de 1990 como 

portador de uma nova e grande promessa: a renovação do espaço público, o resgate da 

solidariedade e da cidadania, a humanização do capital e, se possível, a superação da pobreza. 

Para tanto, fórmulas bem conhecidas, como o voluntariado e a filantropia, foram revestidas de 

uma roupagem mais empresarial. 

Nesse contexto, a política educacional sofreu todas essas influências, inclusive a 

influência direta da agenda internacional, sobretudo a partir da Conferência de Jomtien 

(Tailândia), no início dos anos de 1990. Foram estimuladas as parcerias da esfera pública com 

setores privados na oferta e manutenção da educação básica e, como avalia Azevedo (2004, p. 

17), a educação perde sua dimensão como política pública, quando a responsabilidade estatal 

é posta em xeque. O privado passa a ser visto como o paradigma a ser seguido, provocando 

profundas transformações na dimensão do público e aumentando ainda mais a tensão 

existente entre essas duas esferas de poder. 

Desse modo, para apreender os significados e os condicionantes dessas transformações 

elegemos como caso emblemático para este estudo o Instituto Ayrton Senna (IAS), analisando 

a parceria realizada com a Seduc-TO na oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se 

Liga e Acelera Brasil, a partir de 2004. 

O IAS define-se como uma organização não-governamental (ONG), sem fins 

lucrativos. Presidido por Viviane Senna5, foi fundado em novembro de 1994, após a morte do 

piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. O Instituto tem atuado na área de desenvolvimento 

                                                 
5 Psicóloga e empresária brasileira, irmã do piloto brasileiro, tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna da Silva 
(www.hsm.com.br/eventos/expomanagement/auditório). 
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humano de crianças e jovens brasileiros, em cooperação com empresas, governos (estaduais e 

municipais), escolas, universidades e ONGs. Sua diretoria é formada pela família do piloto. 

Contudo, seu Conselho Consultivo é composto por expoentes de vários setores da sociedade. 

Fazem parte do Conselho: Antônio Roberto Beldi - empresário, Chico Pinheiro - jornalista e 

apresentador, Ives Gandra - advogado, Juscelino F. Martins - empresário, Osmar Zogbi -

empresário (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009). 

O IAS tem como parceiras pequenas e médias empresas, além de contar com 

colaboradores (voluntários). Entre as 29 empresas parceiras do Instituto, destacam-se: 

Globo.com, revista Lua Nova, BCG-Boston Consulting Group, ALESAT Distribuidora de 

petróleo (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009). 

O Instituto acredita que a transformação da sociedade se dará a partir da 

corresponsabilidade entre o Estado, empresas e organizações da sociedade civil na proposição 

de “soluções educacionais”. Nessa perspectiva, o IAS trabalha com programas como: 

Educação pela Arte, Superação Jovem, Educação pelo Esporte, Educação e Tecnologia, 

Gestão Nota 10, Circuito Campeão, Acelera Brasil e Se Liga Brasil. Esses programas são 

implementados, sistematizados e disseminados por todo o país através da constituição de 

parcerias com o poder público. Os recursos financeiros do IAS são compostos por 100% dos 

royalties do licenciamento das marcas Senna, Senninha, Senninha baby e imagem de Ayrton 

Senna e o investimento de aliados, que se autodenominam como “socialmente responsáveis”. 

Bradesco capitalização, Brasil Telecom, Nívea, Vale do Rio Doce, Grupo Votorantim e 

Banco Triângulo são alguns dos 23 aliados com os quais o Instituto conta (INSTITUTO 

AYRTON SENNA, 2009). 

Neste estudo, são analisados os programas Acelera e Se Liga Brasil, adotados por 

estados como Mato Grosso, Pernambuco, Tocantins, entre outros parceiros. Esses programas, 

de acordo com a redefinição da relação Estado e sociedade, que supervaloriza a parceria entre 

essas duas esferas, passam a ser considerados como verdadeiras políticas públicas no novo 

contexto social, político e econômico do Brasil a partir dos anos 1990. 

O programa Acelera Brasil, criado em 1997, tem como público-alvo os alunos que 

apresentam distorção idade/série, matriculados da 1ª à 3ª séries do ensino fundamental, 

alfabetizados. Seu objetivo é a aceleração dos estudos, por até dois anos, de alunos que não 

estejam na série correspondente à sua faixa etária. A composição das turmas é de, no mínimo, 

15 e, no máximo, 25 alunos na faixa etária de 9 (nove) a 14 (quatorze) anos. O programa 

possui metodologia própria, elaborada pelo IAS, através de inúmeros instrumentos de 
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controle do processo educativo (fichas, questionários), que monitoram os sistemas de ensino 

que o adotam. Desde a sua criação, atendeu 298.216 crianças em 319 municípios do país 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009). 

O programa Se Liga Brasil, criado em 2001, também é destinado a alunos com 

distorção idade/série, porém não alfabetizados, matriculados de 1ª à 4ª séries do ensino 

fundamental. A composição das turmas e a metodologia utilizada seguem os mesmos aspectos 

do Acelera Brasil. Desde a sua criação, atendeu 331.897 crianças de 403 municípios 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009). 

Feita essa breve apresentação sobre o tema, retomamos a questão central do estudo. 

Nossa inserção na problemática se deu quando, na qualidade de supervisora escolar da rede 

estadual do estado do Tocantins - DRE-Miracema, presenciamos a chegada do IAS na 

educação tocantinense. As promessas do Instituto quanto à correção do fluxo escolar nas 

séries iniciais em apenas quatro anos suscitou a questão norteadora do estudo: qual a real 

contribuição do IAS para a correção do fluxo escolar no estado e, consequentemente, para a 

qualidade da educação tocantinense e em que medida esta se efetiva. 

Objetivando responder ao problema formulado, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 

− Compreender o papel atribuído ao Terceiro Setor no quadro das políticas 

públicas educacionais brasileiras a partir da década de 1990. 

− Perceber a proposta educacional implícita nos programas Se Liga e Acelera 

Brasil, disseminados pelo IAS. 

− Analisar a contribuição dos programas Se liga e Acelera Brasil na correção do 

fluxo escolar nas escolas que os ofertam e a repercussão dos resultados na DRE-

Miracema. 

O estudo pauta-se pela defesa da educação como direito social historicamente 

conquistado, destacando a importância das políticas públicas, circunscritas ao espaço público, 

em contraposição às interferências da lógica privada/mercantil na formulação e execução 

destas políticas. 

O presente trabalho constitui-se numa pesquisa qualitativa, visto que nessa modalidade 

há possibilidade de uma interação maior com os sujeitos observados. De acordo com Minayo 
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(1994), a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. 

A abordagem qualitativa preocupa-se ainda em captar a dinâmica do fenômeno 

educacional e a realidade complexa do cotidiano escolar. É descritivo-analítica, valorizando o 

processo em sua totalidade e não apenas o resultado (quantificado).  

Como campo empírico, foi selecionada a DRE-Miracema como representante da 

Seduc-TO para análise da parceria IAS e Seduc-TO na oferta dos programas de correção de 

fluxo escolar Acelera e Se Liga Brasil. A Diretoria Regional de Ensino de Miracema do 

Tocantins conta com 7 (sete) municípios sob sua jurisdição (Miracema do Tocantins – 09 

escolas; Miranorte – 03 escolas; Rio dos Bois – 01 escola; Barrolândia – 03 escolas; Dois 

irmãos – 01 escola; Tocantínia – 02;  Lizarda – 02 escolas). Convém enfatizar que o critério 

de seleção da DRE-Miracema ocorreu, entre outras razões, devido ao objeto em estudo ser 

estruturado da mesma forma em toda a rede estadual. Além disso, as primeiras percepções 

sobre o objeto foram feitas nesta Regional de Ensino.  

Ressaltamos ainda que as interações com as outras DREs e/ou Seduc (Palmas) foram 

de inteira responsabilidade do pesquisador responsável, não estando a referida pesquisa 

vinculada a nenhum tipo de subsídio material ou financeiro de órgãos científicos e/ou 

acadêmicos. Por isso, para fins desse estudo foram observadas apenas as escolas da sede da 

Regional (Miracema) que oferecem os programas Se Liga e Acelera Brasil (05 escolas). 

O presente estudo analisa as políticas educacionais implantadas sob orientações 

neoliberais no Estado brasileiro a partir da década de 1990 e como essas políticas foram 

efetivadas pelos governos federal e do estado do Tocantins. Levou-se em consideração o 

contexto histórico em que essas políticas foram produzidas, bem como a correlação de forças 

e interesses político-econômico-ideológicos nelas presentes. 

Para atingir o primeiro objetivo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica envolvendo 

autores cujas produções apresentam os marcos conceituais e a dinâmica do neoliberalismo, do 

Terceiro Setor, bem como elementos constitutivos da política educacional brasileira dos anos 

1990: Bresser Pereira (1998), Montaño (2002), Gentilli (1998), Vieira (2001; 2008), Azevedo 

(2004), Laurell (2002), Bruno (2003; 2008), Neves (2002; 2005), Peroni (2007); Gohn 

(2008), Paoli (2002), Oliveira (1999), dentre outros. 

Para o segundo objetivo, procedemos à análise documental, tendo como referência as 

seguintes fontes: Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estatal - PDRAE; leis federais e 

estaduais sobre a educação básica (LDB/96, portarias, instruções normativas, estratégias de 
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matrículas, regimentos escolares; documentos produzidos pelo IAS; leis que regulamentam o 

Terceiro Setor produzidas a partir da década de 1990, como as das Organizações Sociais - OS 

- e das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips). 

Para o alcance do terceiro objetivo, efetivamos uma pesquisa empírica a partir da 

definição e elaboração de entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos sujeitos da pesquisa 

assim distribuídos: Coordenador Geral do IAS no estado do Tocantins (01)6; Coordenador 

Estadual dos programas Se Liga e Acelera Brasil na Seduc-TO (01); Coordenador Regional 

dos programas na DRE-Miracema (01) e Supervisores Regionais dos programas na DRE- 

Miracema (03); coordenadores (05) e professores (07) das escolas que trabalham 

diretamente com os programas, jurisdicionadas à DRE-Miracema, totalizando 18 sujeitos da 

pesquisa. As entrevistas foram gravadas e, no andamento das análises, recorremos mais de 

uma vez aos sujeitos para melhor entendimento dos seus relatos. 

A presente dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro – Estado, 

Mercado e Políticas Sociais nos anos 1990 – discute o Estado sob o domínio do capital em 

suas diferentes facetas e articulações com a sociedade civil, bem como suas implicações para 

a implementação de políticas sociais e/ou educacionais. Apresentamos uma análise que 

compreende o período do Estado de Bem-estar social ao Estado Neoliberal, relacionando-os 

com a estruturação de espaços públicos e ao modo de produção capitalista, para que se 

apreenda como tais processos afetaram a estrutura estatal e, por sua vez, o trato da questão 

social.  

O capítulo discute ainda a emergência, o fortalecimento e o papel do chamado 

Terceiro Setor, inserido na reforma estatal dos anos 1990 no Brasil, através da instituição de 

um novo setor: o público não-estatal. Nesse sentido, dialogamos com pesquisas quantitativas 

sobre o setor, como o estudo efetivado pelo IBGE sobre as fundações privadas sem fins 

lucrativos em 2002, a partir do Cadastro Central de Empresas – Cempre, e a pesquisa mais 

recente também do IBGE sobre as Entidades de Assistência Social Privadas sem fins 

lucrativos no Brasil – 2006. 

A discussão do segundo capítulo – A Política Educacional do Estado do Tocantins de 

1995 a 2009: Avanços e Retrocessos – buscou contextualizar, inicialmente de forma breve, os 

embates pela criação do estado. São abordadas as políticas dos governos estaduais que se 

sucederam e suas relações com os acontecimentos dos anos 1990 no resto do país, bem como 

                                                 
6 Pela dificuldade em contatar esse profissional substituímos pelo profissional que acompanhou a chegada dos 
programas em estudo na DRE-Miracema. 
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as orientações externas oriundas de agências multilaterais como o Banco Mundial e o FMI e, 

consequentemente, suas implicações para a elaboração e implementação da política 

educacional tocantinense. Ainda neste capítulo apresentamos o Instituto Ayrton Senna como 

parceiro da educação no estado, explicitando a organização e a dinâmica dos programas Se 

Liga e Acelera Brasil – analisados neste estudo. 

No terceiro e último capítulo do estudo – Impactos dos Programas de Correção de 

Fluxo Escolar Se Liga e Acelera Brasil na Regional de Miracema-TO –, analisamos e 

discutimos à luz das referências teóricas do Terceiro Setor os impactos e as implicações da 

parceria Seduc-TO e IAS na oferta dos programas citados na Regional de Miracema. Para 

tanto, explicitamos as análises da pesquisa empírica, nas quais são perceptíveis as 

repercussões desses programas na visão da Seduc-TO, DRE-Miracema e, em última instância, 

nas escolas.  
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CAPÍTULO I 
 

ESTADO, MERCADO E POLÍTICAS SOCIAIS NOS ANOS 1990 

O debate acerca da crise do Estado de Bem-estar social e, por conseguinte, a 

contestação do aparato de instituições públicas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 

permeia o último quartel do Século XX. A Reforma do Estado aparece como evento central 

nesse cenário, reestruturando o aparelho administrativo e redefinindo o padrão de intervenção 

estatal, sobretudo no desenvolvimento das políticas sociais. 

O objetivo deste capítulo é discutir essas transformações, cenários e tendências 

vinculados a contextos econômico-político-sociais mais amplos, que incidem diretamente na 

mudança das relações entre Estado e sociedade. E, a partir do quadro delineado, explicitar os 

impactos nas políticas sociais, especificamente na educação, com a crescente transferência da 

responsabilidade estatal para a esfera privada, por meio da parceria com organizações do 

Terceiro Setor amplamente defendida a partir dos anos 1990 no Brasil. 

O Estado capitalista e as políticas sociais: do Estado de Bem-estar ao Estado Neoliberal 

Para se empreender um estudo das políticas sociais nos anos 1990, torna-se 

imprescindível discutir as diversas configurações assumidas pelo Estado sob o domínio 

capitalista, sobretudo no último quartel do Século XX. Reconhecendo o Estado moderno 

como o aparelho legal responsável pela elaboração e execução de políticas, que, por sua vez, 

resultam das disputas e contradições entre as classes e frações de classe no seio da sociedade. 

Pode-se dizer, numa primeira acepção, que as políticas sociais são uma alternativa 

estatal para o enfrentamento das contradições decorrentes da exploração capitalista. Nestes 

termos, assinala Cruz (2005): 

Para responder às crescentes demandas sociais, o Estado capitalista, até 
por uma questão de sobrevivência, tornou-se interventor. Passou não só a 
regular com maior vigor a economia e a sociedade, mas também a 
empreender ações sociais, a prover benefícios e serviços, a exercer 
atividades empresariais. Desse modo, desde o final do século XIX, o 
Estado tornou-se parte interessada nos conflitos entre capital e trabalho, 
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assumindo um forte papel regulador, dando origem ao rótulo welfare 

state, assumindo as noções de Estado de Bem-estar, Estado Previdência, 
Estado Social e, passando pelo regime social-democrata do tipo 
escandinavo, transformando os direitos civis em direitos sociais, 
reduzindo as desigualdades pela aplicação do imposto progressivo e pelas 
políticas sociais de redistribuição. (p. 104). 

A chamada questão social surge no Século XIX com a ampliação do pauperismo 

desencadeado pela Revolução Industrial e a consequente luta de classes emanada desse 

processo. Entretanto, é também nesse período que o Estado capitalista assume funções 

modernas tanto na organização política quanto na social, que acabam distanciando-o do 

liberalismo clássico – no qual o livre mercado imperava. Nessa forma de organização, o 

Estado adotou padrões de regulação da economia e das relações sociais, assumindo 

responsabilidades no tocante ao bem-estar social. O Estado de Bem-estar social europeu ou 

welfare state, como é mais divulgado, surge do processo de ampliação da democracia, 

incorporando, além dos direitos políticos e civis, os chamados direitos sociais, consolidados 

no Pós-Segunda Guerra.  

Todavia, é oportuno destacar que tal denominação é apenas genérica, pois o Estado de 

Bem-estar capitalista assume formas diversas e, por derivação, a essas formas correspondem 

diferentes tipos de políticas sociais. Nesse sentido, Sping-Andersen (1990) argumenta que 

[...] os mais diferentes países capitalistas desenvolvidos podem ser 
agrupados em três regimes básicos de bem-estar social: 1) o social-
democrata, exemplificado pelos países escandinavos, e que se caracteriza 
pelo universalismo e por uma importante redução no papel do mercado no 
âmbito do bem-estar social; 2) o conservador-corporativo, exemplificado 
pala Alemanha e pela Itália, que se baseia nos direitos sociais, mas que 
perpetua uma diferenciação social importante, e que envolve efeitos 
redistributivos mínimos; e 3) o liberal, exemplificado pelos EUA, Canadá 
e Inglaterra, que é dominado pela lógica do mercado. (apud LAURELL, 
2002, p. 154). 

No Brasil, a questão social até a década de trinta do Século XX era considerada 

episódica, demandando ações pontuais do Estado e notadamente de entidades filantrópicas. 

Entretanto, vale salientar que as primeiras décadas do Século XX foram marcadas por 

mudanças profundas na economia e na sociedade do país, como o acelerado processo de 

urbanização, declínio nas exportações de café, emergência do setor industrial (sobretudo em 

São Paulo). Esse período marca grandes movimentos operários em busca de direitos básicos 

no mundo do trabalho e, para além disso, na vida social. É a partir desse momento que a 
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questão social passa a ser conjugada com as responsabilidades do poder público, que deve 

garantir um padrão mínimo de bem-estar ao cidadão.  

É oportuno, contudo, ressaltar que o Brasil não tem longa tradição em proteção social, 

tendo implantado um Estado desenvolvimentista e protecionista enquanto em alguns países da 

Europa vigorou o welfare state. No Brasil, como na maioria dos países da América Latina, 

ocorreram governos autoritários em detrimento de um Estado de Bem-estar social. Entretanto, 

para Laurell (2002, p. 159-160), há elementos relacionados ao conteúdo e à amplitude de suas 

políticas sociais que permitem considerar a maioria dos Estados latino-americanos como 

Estado de Bem-estar antes da aplicação das políticas neoliberais. O reconhecimento na 

legislação do conceito de direitos sociais e a escolha do seguro ou da seguridade social são 

alguns desses elementos. Todavia, a autora reconhece que a orientação e o conteúdo são de 

políticas de bem-estar, mas com algumas restrições ou incompletude na prática.  

As políticas sociais ganharam força nos países capitalistas centrais, sobretudo nos 

países europeus de governos social-democratas. Era o chamado “capitalismo organizado”, 

que, por meio da regulação estatal às empresas capitalistas, controlava a redistribuição dos 

lucros, revertendo em serviços à população, ao mesmo tempo em que assegurava o processo 

de produção e reprodução capitalista. A esse respeito, Bruno (2003) esclarece: 

[...] Foi o período áureo do chamado sistema fordista de acumulação, que 
no plano político expressava-se no Welfare State e no reformismo social-
democrata. Às empresas coube garantir o aumento permanente da 
produtividade; ao Estado coube drenar parte dos rendimentos das 
camadas de alta renda para as populações de renda inferior, através de 
impostos e da dívida pública, tendo em vista sustentar as várias formas de 
subsídios e pensões, assim como os serviços públicos gratuitos ou 
semigratuitos. Estas medidas se constituíam em formas indiretas de 
aumentar o poder de compra dos assalariados, garantindo a expansão do 
mercado. Outra forma de aumentar o poder de compra foi a extensão do 
crédito ao consumidor. (p. 31). 

Esse modelo de acumulação, em que as classes detentoras dos meios de produção 

atendem às reivindicações da classe subalterna com concessões e reformas, foi responsável 

por mais de dez anos de relativa paz social nos países em que este regime de acumulação 

vigorou. Entretanto, naquelas regiões do globo que só recentemente começaram a se 

desenvolver (ex-colônias) ou nas que introduziram o processo de modernização tardiamente, 

como Brasil, Argentina, Chile e países do sudeste asiático, as formas de organização e de 

exercício do poder foram bem diferentes. De acordo com Bruno (2003), nestas regiões o 

aparelho estatal clássico agiu decisivamente para o crescimento econômico, por meio da 
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importação de capitais (empréstimos e abertura dos portos ao comércio exterior), contribuindo 

para acelerar a concentração do capital local. Outro aspecto levantado pela autora é que, 

nestes países, o capitalismo não conseguiu êxitos quanto à mudança na estrutura de poder 

instituída, como, por exemplo, sujeitar o Estado Nacional ao sufrágio universal, e, quando isso 

aconteceu por meio de lutas e pressões, os processos eleitorais, bem como os partidos 

políticos, não passaram de mera ficção7.  

Nestes países, conforme ressalta Bruno (2003), alternou-se regimes ditatoriais e 

regimes populistas. No primeiro caso, o exército controlava as funções do Estado, e, muitas 

vezes, da classe capitalista. Os sindicatos, onde existiam, eram cooptados por esse aparelho de 

poder. No populismo, o Estado Nacional e as burguesias locais tentavam estabelecer alianças 

com o proletariado, tendo em vista fazer frente ao poder econômico e político das classes 

capitalistas dos países mais desenvolvidos, às quais se encontravam subordinados. Os 

sindicatos e partidos políticos foram utilizados para tanto, merecendo destaque também os 

partidos comunistas que, seguindo a orientação de Moscou, propunham alianças com as 

burguesias locais, com o objetivo de acabar com a influência norte-americana no país, 

acreditando numa possível adesão daquelas ao seu projeto societário e político. Neste jogo de 

poder, a classe trabalhadora entrava apenas como instrumento. 

Desse modo, o mais próximo que chegamos de um Estado de Bem-estar social foram 

as conquistas inscritas na Constituição Federal de 1988 relacionadas à Seguridade Social. 

Contudo, os ideais neoliberais que aportaram por aqui no início dos anos noventa trataram de 

minar tais conquistas. O Estado provedor de benefícios sociais é duramente criticado e 

alvejado pelos ideólogos da nova ordem política. Nesse contexto, a reforma do Estado é 

definida como o elemento principal da nova política, passando a figurar na agenda nacional e 

internacional nos anos 90, reestruturando econômica, política e socialmente os aparelhos 

estatais por todo o mundo.  

No Brasil, a queda do crescimento da economia, o índice inflacionário e a crise fiscal 

caracterizaram os anos 1980, dando sinais de esgotamento do modelo desenvolvimentista, 

baseado na substituição de importações, adotado desde 1930, no bojo do qual nasceu a 

administração contemporânea. A sociedade urbano-industrial, iniciada nos anos 1930 no 

Brasil, exigiu um papel central do Estado, bem como a ampliação de suas funções nas áreas 

econômica e social. Esse momento impulsionou a expansão do aparelho estatal, que cresceu 

                                                 
7 Nos países em que houve tentativa de mudar o sistema de poder através do sufrágio universal, os militares 
reagiram com virulência, assumindo o poder, desencadeando uma sucessão de ações repressivas (no Brasil esse 
período vai de 1964 a 1985).  
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em desenvolvimento social estatal, mas perdeu com o crescimento e a diversificação da 

burocracia do Estado. Desse modo, a tônica do discurso na década de noventa é a redefinição 

da área de atuação estatal, com acentuado prejuízo para as políticas sociais.  

Esse discurso fundamenta-se, sobretudo, na resposta buscada para a superação da crise 

de 1970 por políticos e intelectuais mais conservadores, recuperando os ideais liberais, agora 

revestidos das ideias do economista austríaco Friedrick Von Hayek, estas defendidas já na 

década de 1940. Tais ideias preconizavam que, para o Estado sair da crise, era preciso cortar 

os benefícios sociais que tanto o oneravam. Seria necessário um “ajuste” da economia, 

buscando equilibrar receita e despesas estatais. Além disso, era necessário que o Estado 

deixasse de intervir no mercado, por meio de um processo de “desregulamentação” da 

economia. Era uma nova fase liberal e radical do capitalismo, o chamado “neoliberalismo”, 

cuja proposta era dar primazia ao Mercado sobre o Estado, voltando aquele a exercer controle 

sobre este. Nestes termos, Boito Jr. (1999) esclarece: 

A ideologia neoliberal foi sistematizada por intelectuais da Europa e 
Estados Unidos agrupados na Sociedade de Mont Pélérin, durante o 
período de hegemonia da política econômica keynesiana e do Estado de 
bem-estar social na Europa do Leste e na União Soviética e de hegemonia 
do desenvolvimentismo e do populismo nos países latino-americanos. 
Aqueles intelectuais elaboraram e desenvolveram sua doutrina numa 
situação de completo isolamento político. Foram mudanças econômicas e 
políticas ocorridas no capitalismo internacional a partir da segunda 
metade da década de 1970 que fizeram com que a burguesia dos países 
centrais e, mais tarde, suas congêneres dos países periféricos, 
desertassem do keynesianismo, do desenvolvimentismo e da política de 
bem-estar, e colocassem no centro da cena política e ideológica aquele 
pequeno grupo de ideólogos neoliberais que, durante décadas, tinha 
pregado no deserto. [...]. (p. 111). 

Embora o neoliberalismo brasileiro tenha sido tardio frente aos demais países latino-

americanos, mais precisamente a partir da década de 1990 com o breve governo de Collor de 

Mello e aprofundado nos dois governos de FHC, o que se observa no Brasil é um recuo do 

papel do Estado, sobretudo na área das políticas sociais. De acordo com Vieira (2008, p. 59-

60), a redefinição do papel do Estado brasileiro começa a ser desenhada ainda no governo 

Sarney, no qual a retomada do crescimento do país aparece atrelada à valorização do setor 

privado e à defesa da descentralização para o nível local de serviços como saúde, educação e 

habitação popular – municipal. Contudo, sublinha a autora que tais matérias ainda não 

estavam totalmente amadurecidas naquele período (1986), pois eram ainda incipientes. Seus 

sucessores, todavia, encontrariam terreno fértil para disseminação e implementação de tais 

conteúdos. No governo Collor é introduzida a ideia de “responsabilidade solidária” com a 
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instituição do Programa Nacional de Alfabetização, coadunando com as orientações da 

Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos
8
 no tocante ao estabelecimento de parcerias 

da esfera pública com os setores privados da sociedade na oferta das políticas sociais. 

Há a partir de então um crescente esvaziamento dos conteúdos democráticos presentes 

- e conquistados através de lutas incansáveis - na Constituição Federal de 1988. Percebe-se 

ainda uma tendência de reinterpretação desses conteúdos para adequá-los à lógica neoliberal, 

fator, senão determinante, porém condicionante das reformas, sobretudo nos países em 

desenvolvimento, onde tal lógica proliferou devido à vulnerabilidade desses países e, porque 

não dizer, dependência financeira aos organismos multilaterais (Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, dentre outros). 

Nesse aspecto, nos argumentos de Bruno (2003), os debates em torno da redefinição 

do Estado e seu poder de intervenção, dos processos de globalização da economia e 

reestruturação produtiva, começam já nos anos setenta, quando o discurso autointitulado 

liberalizante passa a atacar o Estado Nacional com violência. Sob a acusação de ineficiência 

em suas ações, o Estado sofre limitações claras ao seu padrão de intervenção na economia. 

Avoluma-se a defesa da privatização de suas empresas e a rentabilização de suas instituições, 

marcando o início da política neoliberal, que haveria de assolar o mundo na década seguinte. 

O discurso do Estado Mínimo, organizado especialmente em torno dos governos Reagan e 

Thatcher, revelou ser a expressão de um processo, já em curso, de extraordinárias 

transformações no sistema capitalista, que só se tornaram claramente perceptíveis nos anos 

oitenta. A autora complementa que, 

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial, uma maior integração entre os processos 
econômicos particulares e a expansão das empresas multinacionais, que a 
internacionalização do capital, acelerou-se. A atuação das grandes empresas, 
notadamente as norte-americanas, neste período é decisiva, pois foram elas que 
primeiramente começaram a estreitar todo o mundo numa nova teia de relações. 
(BRUNO, 2008, p. 16). 

 

Vale ressaltar que essa internacionalização do capital no Pós-Guerra, até os anos 

setenta, constituiu-se na inter-relação dos governos e instituições deles decorrentes. Nessa 

perspectiva, foram criados vários organismos internacionais, tais como a ONU, o FMI, o Bird, 

o Gatt, entre outros, pois esperava-se negociar os interesses de diferentes nações em instâncias 

                                                 
8 O documento produzido na Conferência Mundial Sobre Educação Para Todos no início da década de 1990 em 
Jomtien, Tailândia, estabelece um marco decisivo nas agendas internacionais, regionais e nacionais. A 
declaração estabelece o compromisso de satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem (NEBAs), além de 
inaugurar o discurso da parceria da esfera pública com a esfera privada da sociedade, como ONGs e outras 
organizações similares, para a manutenção das políticas sociais, sobretudo da educação (VIEIRA, 2008).  
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mais amplas, promovendo acordos entre diversos e múltiplos atores: os Estados-Nações 

(BRUNO, 2008, p. 17). 

No entanto, já em fins dos anos 1970, outra forma de concentração de capital começa 

a despontar, embora fosse mundialmente desvelada apenas nas décadas seguintes. Tal forma 

não se baseia na intervenção dos governos, tampouco no seu inter-relacionamento. Ao 

contrário, a concentração de capital cada vez maior permitiu às maiores empresas 

relacionarem-se diretamente, secundarizando o papel do Estado como mero coordenador das 

relações econômicas, assumindo elas próprias as funções econômicas e políticas de 

abrangência supranacional, corroendo, dessa maneira, o poder dos Estados-Nações – 

globalização econômica e transnacionalização das estruturas de poder. 

A globalização da economia pressupõe o processo de internacionalização do capital, 

cujas articulações ultrapassam não só as fronteiras geográficas, mas de poder dos Estados-

Nações. Tal processo se desenvolve desde o princípio na sociedade capitalista, embora sua 

articulação inicial não tenha alcançado de imediato a industrialização de todos os países e 

regiões nela envolvidos (BRUNO, 2008, p. 16). A transnacionalização das estruturas de 

poder, por sua vez, é fruto do processo de globalização da economia. Uma organização 

transnacional não inter-relaciona nações. De acordo com Bruno (op. cit.), “a 

internacionalização do capital alcançou um estágio superior e transformou-se em 

transnacionalização”.  

Nessa perspectiva, é conveniente destacar que a reforma do Estado, considerada como 

grande tarefa política dos anos 1990, coadunando com os ideais neoliberais de privatização e 

desregulamentação da economia, também se constitui numa importante estratégia para a 

corrosão do Estado-Nação. 

De acordo com Laurell (2002, p. 162), em relação à questão social: 

Os neoliberais também sustentam que o intervencionismo estatal é 
antieconômico e antiprodutivo, não só por provocar uma crise fiscal do 
Estado e uma revolta dos contribuintes, mas, sobretudo, porque 
desestimula o capital a investir e os trabalhadores a trabalhar. Além 
disso, é ineficaz e ineficiente: ineficaz porque tende ao monopólio 
econômico estatal e à tutela dos interesses particulares de grupos de 
produtores organizados, em vez de responder às demandas dos 
consumidores espalhados no mercado; e ineficiente por não conseguir 
eliminar a pobreza e, inclusive, piorá-la com a derrocada das formas 
tradicionais de proteção social, baseadas na família e na comunidade. E, 
para completar, imobilizou os pobres, tornando-os dependentes do 
paternalismo estatal. Em resumo, é uma violação à liberdade econômica, 
moral e política, que só o capitalismo liberal pode garantir. 
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Contudo, apesar de toda essa desmoralização do Estado, os neoliberais precisam de 

um Estado forte, ou, pelo menos, mínimo para as políticas sociais e máximo para o capital, 

uma vez que no projeto neoliberal repousa a ideia de desencadear uma nova etapa de 

expansão capitalista, implicando em um novo ciclo de concentração de capital nas mãos do 

grande capital internacional. 

No Brasil, entretanto, é importante ressaltar que, no tocante às políticas sociais, 

sobretudo a de educação, o processo de privatização assume conotações difusas. Bresser 

Pereira (1998, p. 66) assinala que reformar o Estado no que tange às políticas sociais 

significa, antes de tudo, redefinir seu papel, transferindo para o setor privado e para o público 

não-estatal (ONGs e outras entidades similares) as atividades que não lhe são “específicas”. 

Nesse sentido, as escolas, universidades, os centros de pesquisa científica e tecnológica, as 

creches, os ambulatórios, os hospitais, entidades de assistência aos carentes, sobretudo aos 

menores e aos idosos, dentre outras de cunho social e cultural, são alguns exemplos dos 

propósitos de Bresser Pereira (1998). Se o financiamento de tais atividades é uma ação 

exclusiva do Estado, sua execução, de acordo com o novo trato dado à questão da social, não 

o é. Ao contrário, são atividades competitivas, não havendo razão para que estas permaneçam 

como “monopólio” estatal. Todavia, não se justifica que estejam voltadas para o lucro e o 

consumo de mercado, pois são atividades frequentemente fomentadas pelo Estado, além de 

dependerem da solidariedade e da ação voluntária. Nesse aspecto, corrobora Cruz (2005) 

quando afirma: 

Essas orientações deram origem a um modelo conceitual de reforma do 
Estado, que distinguia setores caracterizados como de ação estatal, 
segundo a natureza de suas atividades, associando-os a diferentes formas 
de propriedades e modelos gerenciais. Verifica-se que grande parte da 
estratégia da reforma se apoiou em programas de publicização das 
atividades ligadas ao campo social e científico e a privatização do setor 
de produção de bens e serviços para o mercado. (p. 142). 

Nesse sentido, a reforma do Estado na área social não implica na privatização direta, 

mas na “publicização”. Bresser Pereira (1998) assinala que o termo “publicização” – isto é, 

transferência de atividades para o setor público não-estatal – foi criado para distinguir este 

processo de reforma do de privatização. Desse modo, foi constituída uma terceira forma de 

propriedade, relevante no capitalismo contemporâneo: a pública não-estatal, também 

denominada por alguns de Terceiro Setor. Nesses termos, para Bresser Pereira (1998): 
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Todas as vezes, entretanto, que o financiamento de uma determinada 
atividade depender de doações ou de transferências do Estado, isto 
significa que é uma atividade pública, que não precisando ser estatal, 
pode ser pública não-estatal, e assim ser mais controlada pela sociedade 
que a financia e dirige. (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 69). 

Martins (2005) sublinha a esse respeito que, na verdade, essas medidas só servem para 

aprofundar os ideais neoliberais de que o Estado é incapaz de arcar sozinho com a 

responsabilidade pelas políticas sociais, cabendo, dessa forma, aos diferentes organismos da 

sociedade civil a tarefa de partilhar responsabilidades a partir de uma rede de parcerias. Essa 

orientação também se fará presente na política educacional a partir da década de 1990 no 

Brasil. 

As políticas educacionais brasileiras dos anos 1990 

A educação nos anos 1990 ganha notoriedade nas discussões políticas nacionais e 

internacionais. Nesse sentido, discutir as políticas educacionais desse período demanda 

considerar o contexto sócio-político e econômico mundial, e, da mesma forma, o lugar da 

educação neste cenário.  

O debate sobre educação e desenvolvimento nos anos 1990 pautou-se pelas exigências 

de processos emergentes, como a reestruturação produtiva e a globalização da economia 

(OLIVEIRA, 2001). O estágio atual de desenvolvimento do capitalismo acentua diferenças 

entre povos e nações, criando um forte apelo ao consumismo, excluindo, por sua vez, aqueles 

que não dispõem de condições necessárias – leia-se materiais – para o acesso a determinados 

bens e serviços. Outro aspecto relevante que deve ser considerado no capitalismo 

contemporâneo é a fragilização do Estado-Nação, uma vez que as políticas dos países passam 

a sofrer grande influência da política e economia externas. Nesse aspecto, desenvolvem-se 

novas estruturas de poder mundial visando um maior controle sobre as políticas do Estado, 

restringindo as decisões nas estruturas de poder dos Estados nacionais.  

Na área educacional, a década de 1990 foi um período fecundo no tocante à 

formulação de propostas, sobretudo as de reformas relacionadas às demandas do mercado de 

trabalho e à descentralização administrativa interna e externa dos estabelecimentos de ensino. 

As mudanças, orientadas pelo projeto político neoliberal, são justificadas pela via da 
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ineficiência estatal no atendimento e na universalização da educação básica e pelas novas 

demandas econômicas no contexto da reestruturação produtiva (OLIVEIRA, 2001).  

Na visão neoliberal, o problema da educação não é unicamente a política do Estado de 

administração burocratizada. Para a política neoliberal, a educação deve ser um instrumento a 

serviço do mercado na preparação do indivíduo para o mundo do trabalho. Entretanto, essa 

profissionalização não se traduz necessariamente na garantia de mais empregos, mas num 

estado de empregabilidade. Assim, a educação adquire uma função que deixa de ser social 

para adequar-se aos parâmetros mercadológicos. Nesse contexto, as escolas são encaradas 

enquanto empresas produtoras de serviços, que atendem não a pais e alunos, mas a clientes.  

Nesse aspecto, Oliveira (2001) afirma: 

Os anos 1990 foram, assim, marcados por muitas iniciativas em todos os 
âmbitos da Federação de reforma dos sistemas públicos de ensino, 
objetivando o ajuste necessário entre a oferta de mão-de-obra qualificada 
e a demanda do mercado de trabalho. Essas mudanças não se limitaram às 
questões de conteúdo (do que e como deveria ser ensinado), mas, 
primordialmente, às políticas que deveriam nortear a educação, suas 
formas de financiamento, controle capitalista, de emergência de novos 
padrões de produção. (p. 107-108). 

Nessa perspectiva, a educação tem se tornado um lócus privilegiado de interferência 

dessas políticas, sobretudo pela proximidade do eixo educação, trabalho e economia/mercado. 

Desse modo, a educação sofre todas as reorientações políticas para a convergência dos 

objetivos do capital. Nesse cenário, as políticas e/ou reformas apresentadas como 

essencialmente nacionais escondem, na verdade, padrões de internacionalização sob a 

chancela de organismos multilaterais, sinalizando em certo grau a primazia das orientações 

sócio-políticas e culturais dos Estados de capitalismo avançado sobre as nações do terceiro 

mundo.    

É importante mencionar que, na década de 1990, as Conferências Internacionais 

exercem grande influência para a Educação Básica, sobretudo para os países em 

desenvolvimento. Esses eventos foram apoiados, notadamente, por organismos e agências de 

crédito multilaterais, como Banco Mundial (BM), Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre outros órgãos ligados à Organização 

das Nações Unidas (ONU), como o Unicef, a Unesco e a Comissão Econômica para América 

Latina e Caribe (Cepal). Contudo, captar a essência de uma política internacional na educação 

brasileira implica o embricamento de algumas variáveis, tais como a definição de uma agenda 

internacional para a educação, materializada em diversos eventos ao longo dos anos noventa; 
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a retomada de uma visão que articula educação ao desenvolvimento; e a presença de 

organizações internacionais no país voltadas para o desenvolvimento de projetos na área, a 

exemplo do Unicef e do Banco Mundial (VIEIRA, 2001; FONSECA, 2008).    

De acordo com Vieira (2001), tem sido comum, quando se fala do início de uma 

articulação internacional em torno de discussões prioritárias para a educação, referir-se à 

Conferência Mundial de Educação Para Todos realizada em março de 1990 em Jomtien, 

Tailândia. Esse evento, de fato, constitui-se num marco importante na discussão das políticas 

de educação mundial. Contudo, para a autora, 

[...] não representa o primeiro nem o último momento de aproximação 
entre os países para discutir uma agenda comum. No cenário de tais 
aproximações, cabe mencionar algumas iniciativas importantes, além da 
conferência de Jomtien: o Projeto Principal de Educação para a América 
Latina e Caribe; a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança (nov./1989); o Encontro Mundial de Cúpula pela Criança (Nova 
York, set./1990); o Encontro de Nova Delhi (dez./1993); e a reunião de 
Kingston, Jamaica (mai./1996). (VIEIRA, 2001, p. 62). 

Desse modo, ao analisar o conjunto dos muitos acontecimentos definidores da 

cooperação internacional na América Latina e Caribe, Vieira (2001, p. 62.) assinala que, 

“desde o final da década de setenta, existe um fórum de discussão das políticas 

governamentais em educação, através do Projeto Principal de Educação para América Latina 

e Caribe, instituído em 1979”. Entretanto, é a Conferência de Jomtien que estabeleceu um 

quadro mais amplo para a definição de compromissos dos países para com a educação. A 

partir dessa conferência e do encontro de Nova Delhi (1993), este último reunindo o grupo 

dos nove países mais populosos do mundo9, entre eles o Brasil, para analisar os avanços em 

termos dos compromissos assumidos em Jomtien, resultando na Declaração de Nova Delhi. 

Esses eventos deram ênfase e sustentação a dois discursos já defendidos por organismos 

multilaterais como o Banco Mundial desde a década de 1980: a priorização do ensino 

fundamental pelo Estado em detrimento dos outros níveis de ensino, e a relativização do dever 

do Estado para com a Educação ao postular que a tarefa de assegurar a educação é de todos 

os setores da sociedade (OLIVEIRA, 2008, p. 90). Além disso, é feita a defesa da introdução 

das parcerias entre o setor privado e o público no atendimento às políticas sociais, 

notadamente a educação.   

Com base nesse ideário, ocorreram no Brasil, reformas educativas que, no entanto, são 

anunciadas como reformas administrativas. A Declaração de Nova Delhi, de dezembro de 

                                                 
9 Bangadlesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria, Paquistão e Brasil (OLIVEIRA, 2001, p. 108). 
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1993, que revalidou os compromissos assumidos em Jomtien de atendimento à demanda pela 

universalização do ensino básico, constitui-se em um instrumento reordenador na formulação 

de políticas para os países participantes. No Brasil, encontramos exemplos dessa influência no 

Plano Decenal de Educação 1993-2003 e na LDB 9.394/96. O Plano Decenal evidencia o 

espírito descentralizador orientado pela agenda internacional, ao defender que os diferentes 

agentes do sistema sejam convocados a exercer um papel e a partilhar decisões, além da 

responsabilidade pela concepção e condução do Plano ser deixada a cargo do Consed e da 

Undime – instituições que representam estados e municípios, respectivamente.  

A partir de então, vários programas foram inspirados pelos princípios 

descentralizadores dos documentos oriundos desses eventos ao longo da década de 1990, 

como o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização dos Profissionais 

da Educação (Fundef), criado pela Emenda Constitucional n° 14 (EC) e regulamentado pela 

Lei n° 9.424/96, que trazia a focalização no ensino fundamental e a descentralização pela via 

da municipalização como pontos prioritários; e o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), criado pela Resolução n° 12 de maio de 1995, preceituando que era necessário 

“agilizar” a assistência financeira da autarquia Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) aos sistemas públicos de ensino (ADRIÃO & PERONI, 2005).  

A esse respeito, o Plano Decenal (1993-2003, p. 26) postula que “a centralização 

existente na gestão dos sistemas de ensino tem levado a que grande parte dos recursos 

destinados à educação acabe por financiar as macroestruturas, chegando poucos recursos às 

escolas”. Tal proposta traz em seu bojo a ideia de autonomia escolar, mas uma autonomia (re) 

significada, que se expressa, sobretudo, na instituição de mecanismos de repasses automáticos 

de recursos para a administração das escolas.  

Nesse sentido, Martins (2002) chama atenção para o fato de que essa “(re) 

significação” ocorreu ainda nos anos 1980, dentre outros fatores, com 

[...] a reivindicação pelo alargamento dos valores democráticos e pela 
revisão dos seus elementos fundantes – dentre eles, o tema da 
participação social e política e, conseqüentemente, o da representação 
política que a ele se associa – extrapola os círculos de esquerda de todos 
os matizes e aparecem (re) significados em discursos oficiais que 
fundamentam agendas de organismos multilaterais e de governos. (p. 37). 

O termo autonomia que, em sua essência, significa autogoverno, governo de si mesmo, 

passou a conter uma pluralidade de significados, de forma a ser utilizado frequentemente 

como sinônimo de descentralização. Todavia, Gadotti (1990, p. 176) defende que “[...] não 



40 
 

podemos separar a ideia de autonomia de sua significação política e econômica, isto é, da 

capacidade de decidir, dirigir, controlar, portanto, de autogovernar-se, de ser plenamente 

cidadão”. 

A autonomia educacional, postulada a partir dos anos 1990, constitui-se numa 

autonomia delegada do centro para a ponta do sistema. A ideia de uma escola autônoma e 

responsável pela gestão de seus recursos é disseminada amplamente. Entretanto, Vieira (2008) 

alerta que a escola “[...] é escolhida como núcleo de uma reforma que não se origina em seu 

interior, pois é do centro do poder decisório governamental que emerge a proposta de sua 

autonomia” (p. 187).  

Ainda conforme o Plano Decenal (1993-2003, p. 40), nas estratégias para a 

universalização do ensino fundamental e erradicação do analfabetismo um dos objetivos 

gerais de desenvolvimento da educação básica é o de “fortalecer espaços institucionais de 

acordos, parcerias e compromisso”. Para tanto, preconiza a articulação e ação “das 

universidades, dos Conselhos de Educação e de outras organizações governamentais e não-

governamentais, dos políticos, dos empresários, trabalhadores e outros segmentos sociais, no 

sentido de alcançar os objetivos do Plano” (p. 40). Delineia-se aqui o movimento que marcará 

toda a década de 1990 na política educacional brasileira: a supervalorização das parcerias com 

os mais variados segmentos da sociedade civil. 

Ao se reportar às reformas educacionais da década de 1990, Oliveira (2001, p. 109) 

afirma que esse período será marcado pela tentativa de estender a educação a todos e o 

combate ao analfabetismo, contudo, partindo de uma interpretação restritiva de educação 

básica. Ao lado da necessidade de universalização do acesso à educação, aliou-se 

racionalidade técnica para a gestão dos recursos públicos destinados à área. Essa curiosa 

combinação alavancou os índices de oferta de serviços do ensino público de um modo sem 

precedentes na história do país, porém com o achatamento dos recursos alocados, o que 

acabou chamando a atenção para outro eixo que viria a constituir a tônica da discussão sobre a 

educação na década: a qualidade.           

No cenário da discussão sobre políticas educacionais na América Latina, Vieira (2001, 

p. 70) destaca na década de noventa duas propostas formuladas pela Cepal: “Educação e 

Conhecimento: eixo da transformação produtiva com equidade (Unesco, Cepal, 1992 e Cepal, 

Unesco, Ipea, Inep, 1995) e Focalizatión y pobreza (Unesco, Cepal, 1992)”. A primeira 

articulada pela ideia de progresso técnico como propulsor da transformação produtiva e sua 

contribuição para a equidade e a democracia. Nesse aspecto, Vieira (2001, p. 69-70) explica 
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que a proposta Cepalina consiste no “fortalecimento da base empresarial, a crescente abertura 

à economia internacional e, muito especialmente, a formação de recursos humanos e o 

conjunto de incentivos e mecanismos que facilitam o acesso e geração de novos 

conhecimentos.” (CEPAL, UNESCO, 1995). Nesse sentido, a proposta pode ser entendida em 

duas frentes: consolidar e aprofundar a democracia, ao mesmo tempo em que visa acirrar a 

competitividade em nível internacional. É a partir dessa tentativa de associar cidadania e 

competitividade que surgem na orientação Cepalina, de acordo com Vieira (2001, p. 70), 

[...] diretrizes políticas de equidade e desempenho, e instrumentalmente 
realiza-se pela reforma institucional, a descentralização e integração 
nacional (p. 9). Parte do princípio que a diretriz política da igualdade”, 
cuja integração nacional consistiu a motivação do esquema institucional 
dos países, comportou avanços insuficientes. Nesse sentido é que se 
introduz um novo objetivo – a competitividade –, uma diretriz política 
adicional – a descentralização (id. ibid). É essa matriz de pensamento que 
dá substância à proposta de equidade, novo parâmetro a se firmar no 
cenário da concepção de políticas públicas, não mais orientadas por uma 
ótica universalista, mas focalizada, [...]. 

Nesse sentido, são visíveis os pontos comuns entre as propostas criadas na região e as 

sugeridas por agências multilaterais. Um aspecto que merece ser mencionado é o de que 

embora a orientação política neoliberal só tenha chegado ao Brasil no início da década de 

noventa, em outros países da América Latina como Chile, Argentina e México esse processo 

iniciou-se ainda nos anos setenta. Isso certamente contribuiu para o alinhamento das políticas 

educacionais propostas na região com os objetivos da política neoliberal. 

Ao analisar as propostas para a educação no primeiro governo de FHC (1995), Vieira 

(2008, p. 173) sublinha que o tema é abordado no Plano de Governo: “Mãos à Obra Brasil” 

como item específico e também nos tópicos sobre “a reforma do Estado” e sobre “a parceria 

Estado-sociedade”. O novo projeto de desenvolvimento pretendido pelo governo FHC 

apresenta o diagnóstico da falência do Estado, passando a defender a necessidade de reformas 

em vários setores do aparelho estatal, dentre eles a educação. De acordo com Vieira (2008, p. 

175), dois princípios básicos dão a direção da proposta desse governo: “a descentralização, 

que envolve redefinição das atribuições das três esferas do Poder Público em praticamente 

todas as áreas, e novas formas de articulação com a sociedade civil e com o setor privado”. 

Para esse governo, as parcerias com o setor privado são consideradas de extrema importância 

para o novo modelo de financiamento do desenvolvimento.  

Oportuno salientar, todavia, que, apesar de toda a influência de organismos, eventos e 

documentos emanados nessa década, o Brasil só despertaria para uma retomada mais 
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agressiva rumo ao cumprimento dos compromissos assumidos, quanto ao acesso do ensino e 

erradicação do analfabetismo, apenas em 1998, ano em que o Fundef passou a abranger todas 

as unidades da Federação. O incentivo à municipalização e as campanhas de matrículas no 

ensino fundamental (Acorda Brasil, tá na hora da escola!!!) inflaram as matrículas nesse nível 

de ensino, porém evidenciaram um problema já conhecido da educação brasileira, a distorção 

idade-série. Assim, a preocupação com a correção de fluxo escolar constituiu-se também uma 

das discussões presentes na segunda metade da década de 1990 acerca da educação nacional. 

A partir dessa ideia, foram desenvolvidas políticas compensatórias, através de 

programas voltados para o atendimento de públicos-alvos específicos. Sob o discurso da 

valorização das diferenças, o global foi sendo substituído pelo local na política educacional 

brasileira, além da introdução de novos atores na oferta das políticas sociais e, 

consequentemente, educacionais, numa tentativa de redefinição e, em alguns casos, de 

“diluição” das fronteiras entre o público e o privado.  

Nos limites deste estudo analisaremos a ação do Instituto Ayrton Senna na oferta dos 

programas de correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil, como representante desses 

novos atores, por entender que este foi criado no bojo dessas discussões e/ou orientações para 

a educação nacional iniciadas na década de 1990. 

Publicização do privado e privatização do público:  
rompimento da dicotomia entre o público e o privado na educação 

A análise das categorias “público” e “privado” traz consigo um debate tão secular 

quanto complexo na história das sociedades. Para Bobbio (1987),  

O direito público como corpo sistemático normatizado nasce muito tarde com 
respeito ao direito privado: apenas na época do Estado moderno, embora possam ser 
encontradas as suas origens dele entre os comentadores do século XIV, como Bartolo 
di Sassoferrato. Por outro lado, enquanto as obras de direito privado – sobre a 
propriedade e sobre a posse, sobre os contratos e sobre os testamentos – são tratados 
exclusivamente jurídicos, os grandes tratados sobre o Estado continuam por séculos, 
mesmo quando escritos por juristas, dos seis livros da República de Bodim (1576) à 
Doutrina geral do estado (Allgemeine Staatslehre) de Jellinek (1910), a ser obras não 
exclusivamente jurídicas. (p. 22). 

 

No contexto brasileiro, de acordo com Severino (2005) é comum relacionar as 

categorias “público” e “privado” a três situações histórico-sociais, sobretudo quando a política 

social analisada é a educação. Num primeiro momento, temos o período que corresponde ao 
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início da colonização até a Revolução de 1930, período em que a categoria de “público” fica 

submersa no contexto cultural, uma vez que a educação fica totalmente entregue ao domínio 

da Igreja, quase se confundindo com evangelização católica. Para o autor, 

[...] o comunitarismo cristão exime o poder central de qualquer iniciativa político-
administrativa de uma gestão universalizante da educação. Foi o que resguardou e 
legitimou a ausência do embrionário aparelho estatal brasileiro no atendimento às 
necessidades educacionais, deixadas integralmente aos precários cuidados dos 
religiosos, divididos entre seus objetivos pastorais e educacionais, confundindo-os, o 
mais das vezes, priorizando aqueles em relação a estes. A proclamação da República, 
em que pesem seus alegados fundamentos positivistas, não significou a marca de 
uma ruptura inovadora na política educacional. Temos, então, nesse período, a 
ausência de afirmação da categoria do público como medida da política educacional 
no país. Mas, nessa altura, não ocorre uma afirmação extremada do privado, pois 
também essa dimensão se dilui e se camufla sob a ideologia do comunitarismo 
cristão. (SEVERINO, 2005, p. 32). 

 

O segundo momento marca o avanço do capitalismo, com a emergência do setor 

industrial e a consequente urbanização do país, formando-se uma classe média, sob o signo do 

liberalismo econômico. Nesse período, a dimensão pública começa a se firmar como 

alternativa autônoma e positiva no trato das políticas sociais, em particular da política 

educacional. A sociedade vai politizando-se, passando a exigir do Estado que comece a 

agenciar o desenvolvimento do bem-comum. Este novo modelo de organização da sociedade, 

inspirado no iluminismo político e no liberalismo clássico, entraria, por sua vez, em conflito 

com a Igreja católica, sobretudo no âmbito educacional. Todavia, a despeito da resistência da 

Igreja, a partir da Revolução de 1930 o Estado brasileiro se consolida e implanta o sistema 

público de ensino. Esse conflito é deflagrado na longa discussão do projeto da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1946 a 1961, período em que católicos e 

liberais disputaram seus projetos de educação e, por conseguinte, de sociedade (SEVERINO, 

2005, p. 32-33). 

O Estado Militar (1964-1985) inaugura um terceiro momento, alterando novamente o 

sentido da categoria “público”. De acordo com Severino (op. cit.), esse período caracteriza-se 

pela redução da dimensão pública à expressão meramente tecnoburocrática do estatal. 

Conforme Oliveira (1999), o golpe de Estado de 1964 no Brasil funcionou como tentativa de 

anulação da ampliação da esfera pública conquistada pelo esforço das classes dominadas a 

partir de 193010. Para o autor, esse momento traduziu-se numa 

[...] total anulação do dissenso, do desentendimento, da política. Como, 
aliás, qualquer ditadura. A busca do consenso imposto – que em termos 

                                                 
10 Não é objetivo deste estudo aprofundar a análise sobre  o Estado Militar. A esse respeito ver, entre outros, 
Germano (2005). 
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gramscianos pode parecer uma contradição – mostrava que a política 
elaborada pelas classes dominadas havia abalado até as raízes o consenso 
“policial”. (p. 63). 

Entretanto, por volta da segunda metade da década de 1980, o triunfo da forma de 

democracia liberal da política ocasionaria a derrocada de períodos ditatoriais e totalitários em 

numerosas sociedades. A esse período, tem sido comum denominar de “tempos de transição 

democrática”. Os valores da democracia estariam sendo restabelecidos entre as forças 

políticas de cada sociedade. No caso brasileiro, pode-se dizer que os tempos de transição 

constituem um ciclo que se encerraria com a aprovação da nova legislação (Constituição 

Federal de 1988 e a LDB/96). Porém, o processo é composto por continuidades e rupturas 

entre os distintos momentos políticos atravessados pelo país. A Constituição Federal de 1988 

traçou as bases de um novo pacto social para o país. Entretanto, é nesse momento que os 

ajustes de mercado aportam no Brasil, colocando em xeque as conquistas garantidas na Carta 

Magna, sob a justificativa de que a mesma teria instaurado uma ingovernabilidade ao inserir 

demandas que o Estado não teria condições de garantir. Assim, o tema da contrarreforma 

política é colocado em pauta aliado à defesa da restauração do liberalismo econômico. 

A ótica do ajuste fiscal passa a predominar nas ações dos governos na década de 1990. 

Cruz (2005) ressalta que, nesse cenário, desapareceu a temática da democracia, ficando a 

reforma estatal balizada pela esfera privada. O autor complementa: 

A democratização do poder público e a efetivação de mecanismos de 
controle social foram substituídas por privatização, como mandava a 
cartilha neoliberal, opondo o estatal ao privado e fazendo este coincidir 
com o livre mercado, ignorando o outro termo da questão, o público. (p. 
119-120). 

A esse respeito, Oliveira (1999) referenda: 

A privatização do público é uma falsa consciência de desnecessidade do 
público. Ela se objetiva pela chamada falência do Estado, pelo 
mecanismo da dívida pública interna, onde as formas aparentes são as de 
que o privado, as burguesias emprestam ao Estado: logo, o Estado, nessa 
aparência, somente se sustenta como extensão do privado. O processo 
real é o inverso: a riqueza pública, em forma de fundo, sustenta a 
reprodutibilidade do valor da riqueza, do capital privado. Esta é a forma 
moderna de sustentação da crise do capital, pois anteriormente, como nos 
mostrou a Grande Depressão de trinta, assim como todas as grandes 
crises anteriores, o capital simplesmente se desvaloriza. (p. 68). 
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Nesse sentido, a direção das reformas implantadas no aparelho estatal na década de 

1990 foi definida pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995). Tal 

plano pretendeu atingir, basicamente, quatro aspectos específicos da administração pública: a 

delimitação das funções e do tamanho do Estado; a redefinição do papel regulador do Estado; 

o aumento da “governança”, ou seja, da capacidade de governar; e o aumento da 

governabilidade, isto é, do poder do governo. 

De acordo com Bresser Pereira (1998), um dos executores dessa reforma, os quatro 

aspectos são assim entendidos: 1) a delimitação das funções do Estado, reduzindo seu 

tamanho em termos, sobretudo, de pessoal, por meio de estratégias como privatização, 

terceirização e publicização. Privatização entendida como a transferência para a iniciativa 

privada da propriedade de dado setor, com vistas a transformá-lo em uma instituição de e para 

o mercado. Terceirização como transferência para o setor privado de serviços caracterizados 

como auxiliares ou de apoio às atividades desenvolvidas pelo Estado. Publicização que 

consiste na transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos que 

o Estado presta; 2) a redefinição de seu papel regulador, por sua vez, é apresentada por meio 

de programas de desregulação que aumentam o recurso aos mecanismos de controle via 

mercado, transformando o Estado em um promotor da capacidade de competição do país em 

nível internacional; 3) o aumento de sua governança, isto é, capacidade de tornar efetivas as 

decisões do governo, através do ajuste fiscal, devolvendo autonomia financeira ao Estado. 

Reforma administrativa rumo a uma administração pública gerencial (em substituição à 

burocrática), e a separação, dentro do Estado, das atividades exclusivas de Estado; e 4) a 

capacidade de governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à existência de 

instituições políticas que garantam uma melhor intermediação de interesses e tornem mais 

legítimos e democráticos os governos, aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo 

espaço para o controle social ou democracia direta (p. 60).  

Reportando aos dois últimos aspectos considerados fundamentais na reforma estatal 

dos anos 1990, ou seja, governança e governabilidade, é relevante discutir um pouco mais as 

bases fundantes dos dois termos. Governança é um termo que vem sendo utilizado pelo Banco 

Mundial desde a década de 1980 para justificar os ajustes fiscais aos países em 

desenvolvimento. De acordo com Pereira (op. cit.), existe governança em um Estado quando 

seu governo tem as condições financeiras e administrativas de efetivação das decisões que 

toma. Nesse aspecto, um Estado em crise fiscal está imobilizado, sem governança, 

impossibilitado de manter as políticas públicas existentes e, sobretudo, de introduzir novas 
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políticas públicas. Para o autor, a crise do Estado dos anos 1980 foi uma crise de governança, 

porque se caracterizou como uma crise fiscal. Entretanto, nos anos 1990 a reforma estatal 

passa a ser vista de uma forma ampliada, ou seja, a necessidade de uma reforma 

administrativa é amplamente defendida para a modernização e eficiência da administração 

pública.  

O debate desses termos – governança e governabilidade – ganha relevância na 

literatura política brasileira a partir de então. Nos argumentos de Cruz (2005, p. 136), o 

conceito de governabilidade envolve três dimensões: capacidade do governo para identificar 

problemas críticos e formular políticas apropriadas para o enfrentamento; capacidade de 

mobilizar meios e recursos necessários à execução e controle dessas políticas e, por último, a 

capacidade de liderança do Estado, sem a qual as duas primeiras não teriam condições de 

sustentação. 

No caso do Brasil dos anos 1990, a crise do Estado não pode ser associada a grandes 

programas na área social, mas pela corrosão de seus recursos administrativos, o que 

comprometeu substantivamente sua capacidade de governo. Nesse período, o termo 

governabilidade sofre alterações, sendo substituído pelo conceito de governança, tutelado por 

organismos internacionais, notadamente o Banco Mundial, com o objetivo de tornar o Estado 

mais eficiente. Governança agora reaparece relacionada à capacidade do Estado em articular-

se com o setor privado e suas organizações na formulação e execução de políticas.   

No início dos anos 1990, a ONU encomendou um relatório à Comissão sobre 

Governança Global, no qual define governança da seguinte forma: 

É a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as 
instituições, públicas e privadas, administram seus problemas comuns. É 
um processo contínuo pelo qual é possível acomodar interesses 
conflitantes ou diferentes e realizar ações cooperativas. Governança diz 
respeito não só a instituições e regimes formais autorizados a impor 
obediência, mas também a acordos informais que atendem aos interesses 
das pessoas e instituições. 

[...] No plano global, governança foi vista primeiramente como um 
conjunto de relações intergovernamentais, mas agora deve ser entendida 
de forma mais ampla, envolvendo organizações não-governamentais, 
movimentos civis, empresas multinacionais e mercados de capital 
globais. Com estes interagem os meios de comunicação de massa, que 
exercem hoje enorme influência. (ONU, COMISSÃO SOBRE 
GOVERNANÇA GLOBAL, 1996, p. 2, apud CRUZ, 2005, p. 138). 

A amplitude do conceito de governança nos argumentos de Cruz (2005) pode ser 

explicada envolvendo três dimensões: capacidade de comando e de direção do Estado – 
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aparelho e sociedade civil; capacidade de coordenação para atender a diferentes políticas e/ou 

interesses em jogo; e capacidade de implementação de políticas em parcerias com o setor 

privado. 

No Brasil, atribui-se aos dois governos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 

papel fundamental na produção do arcabouço jurídico que legitimou as novas orientações. Em 

1995 é implementado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e criado o 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE), no qual Luiz Carlos Bresser 

Pereira esteve à frente. Esses governos voltaram-se prioritariamente para a reestruturação do 

Estado nas suas funções econômicas e ético-políticas. A privatização se impôs nesse período 

como a principal política estatal, inclusive na área social, mesclada por políticas 

descentralizadoras, fragmentação e focalização. No entanto, vale ressaltar que, nos 

argumentos de Gentili (1998), a natureza da privatização na área educacional difere do 

processo de privatização das instituições produtivas. Para o autor, “[...] existem outras formas 

de delegação menos evidentes e derivadas da particular combinação de duas dimensões que 

diferenciam o público do privado em todos os tipos de atividade: fornecimento e 

financiamento. Isto é: quem oferece e quem financia as atividades em questão” (p. 74). As 

escolas não estão sendo vendidas, mas há um processo dissimulado de privatização que nos 

desafia a desvendá-lo. 

Para Gentili (1998), a privatização  

Envolve uma dinâmica onde se combinam três modalidades institucionais 
e complementares: 1) fornecimento público com financiamento privado 
(privatização do financiamento); 2) fornecimento privado com 
financiamento público (privatização do fornecimento); e 3) fornecimento 
privado com financiamento privado (privatização total). (p. 75). 

De acordo com a tipologia, é possível identificar a parceria estatal com ONGs e outras 

entidades do Terceiro Setor dentro da segunda classificação: privatização do fornecimento, 

uma vez que o serviço público é executado por essas organizações com subsídio estatal. Essa 

forma de privatização revela uma dinâmica complexa, na qual predominam acordos e arranjos 

entre o aparelho governamental e entidades privadas, que, mantendo o financiamento público, 

passam a monopolizar e controlar bens e serviços abandonados pelo Estado em favor delas. O 

Estado, ao instituir parceria com o setor privado, perde e/ou reestrutura seu caráter 

genuinamente público.  

Nestes termos, Gentili (1998) sublinha que a privatização do fornecimento 
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[...] revela a face mais cínica da privatização, já que demonstra que 
privatizar não significa “afastamento” do Estado e sim, em alguns casos, 
participação decidida de um aparelho governamental, ele mesmo 
privatizado, que opera em benefício dos grupos e corporações que passam 
a controlar verdadeiramente o campo educacional. (p. 87). 

Com base na reforma, o aparelho de Estado é dividido em quatro setores, de acordo 

com o referido plano. O primeiro representa o núcleo estratégico, que corresponde ao governo 

em sentido lato. Ou seja, é o setor que define leis, executa políticas públicas e cobra o seu 

cumprimento. O segundo é o setor das “atividades exclusivas”, que reúne serviços que só o 

Estado pode executar (cobrança e fiscalização de impostos, a polícia, a previdência social 

básica, o subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes [...] (BRASIL, 

1995, p. 39). No terceiro, estão os serviços “não-exclusivos”, em que o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. Já o quarto setor é 

composto pela “produção de bens e serviços para o mercado”, que, de acordo com o 

documento, corresponde à área de atuação das empresas. Nesse setor, encontram-se as 

atividades econômicas voltadas para o lucro que ainda permanecem no âmbito estatal, como 

as da área de infra-estrutura (BRASIL, op. cit. p. 40). Nessa lógica, as empresas estatais de 

bens e serviços deveriam ser transferidas para o setor privado (como de fato aconteceu, a 

exemplo das companhias telefônicas, de energia elétrica, mineração, entre outras).  

No entanto, para o setor de “serviços não-exclusivos”, embora seguissem a orientação 

de descentralização, há, segundo o Plano Diretor (1995), alguns serviços que não devem ser 

privatizados. Esses seriam transferidos ao setor público não-estatal. Entre tais serviços estão a 

saúde, a cultura, a pesquisa científica e a educação, instituindo-se, dessa forma, o processo 

denominado “publicização”. Nestes termos, o plano preceitua que 

[...] para o setor não-exclusivo ou competitivo do Estado a propriedade 
ideal é a pública não-estatal. Não é a propriedade estatal porque aí não se 
exerce o poder do Estado. Não é, por outro lado, a propriedade privada, 
porque se trata de um tipo de serviço subsidiado. A propriedade pública 
não-estatal torna mais fácil e direto o controle social, através da 
participação nos conselhos de administração dos diversos segmentos 
envolvidos, ao mesmo tempo em que favorece a parceria entre sociedade 
e Estado. As organizações nesse setor gozam de uma autonomia 
administrativa muito maior do que aquela possível dentro do aparelho do 
Estado. (BRASIL, 1995, p. 44). 

Nessa perspectiva, a proposta de publicização apresenta-se como um incentivo direto 

ao Terceiro Setor, que se materializa não só com a criação de subsídios, mas na preocupação 
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em regulamentar o setor emergente através de vários dispositivos legais, como as Leis nºs 

9.637/98 e 9.790/99, que tratam das OS e Oscips, respectivamente.  

Todavia, essa estratégia, mais sutil que a privatização, apresenta-se a posteriori tão 

devastadora quanto, na medida em que visa transferir a responsabilidade das políticas sociais 

para o setor privado e para o Terceiro Setor. Além disso, visa promover a conformação da 

sociedade civil ao novo projeto político, econômico e societário através do forte apelo 

ideológico a valores humanos, como solidariedade e ajuda mútua, como se a sociedade fosse 

isenta de conflitos de classes e frações de classes. 

Em 1995, através da Medida Provisória nº 813/95, criou-se o Programa Comunidade 

Solidária, órgão que teve papel ativo na nova estruturação da sociedade civil, disseminando o 

conceito de “cidadania ativa”, buscando em organizações do Terceiro Setor a parceria para a 

execução dos bens e serviços sociais. O Programa Comunidade Solidária configurou-se em 

um importante mecanismo para a disseminação e conformação da nova relação entre Estado e 

sociedade civil11. O programa foi criado sob o slogan do enfrentamento da fome e da miséria 

no país. Teve suas atividades iniciais ligadas à distribuição de cestas básicas, sendo muito 

criticado. Mudou seu foco de ação, selecionando temas como fortalecimento da sociedade 

civil – que funcionou como promoção do voluntariado e do Terceiro Setor. No âmbito desse 

programa, foram criados, entre outros, o Programa Alfabetização Solidária. 

Em fevereiro de 1998 é aprovada a Lei do Voluntariado (Lei nº 9.608), dispondo sobre 

a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza 

ou a instituição privada sem fins lucrativos com objetivos sociais, passando tal atividade a ser 

amplamente divulgada na mídia a partir de então. Ainda em maio daquele ano é aprovada a 

Lei nº 9.637, que traz o conceito de Organizações Sociais (OS), além de instituir o Programa 

Nacional de Publicização, abrindo espaço para a terceirização de algumas agências do 

governo, criando organizações sem fins lucrativos ligadas ao governo. De acordo com essa 

lei, estariam aptos para obter a qualificação como Organizações Sociais: 

Art. 1º [...] pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 
desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 
ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nessa lei.    

                                                 
11 Presidido por Ruth Cardoso, antropóloga estudiosa dos movimentos populares e urbanos. Foi primeira-dama 
do país (1995-2002). O Programa Comunidade Solidária sobreviveu ao fim do governo FHC (2002). Em 2003 
passou a ser vinculado ao Ministério de Segurança Alimentar e tinha José Baccarin como secretário executivo. 
Contudo, a partir de 2004 foi substituído pelo “Fome Zero”, que passou a ser o carro-chefe do governo Lula 
(Disponível em: http://www.brasil.gov.br Acesso em: 28 de fevereiro de 2009). 
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Nessa mesma perspectiva, em dezembro de 1998, foi publicada a Lei nº 9.732, 

conhecida como a Lei da Filantropia, que objetivou diferenciar as entidades filantrópicas, para 

que estas continuassem com isenções de impostos e contribuições. Para tanto, passou a ser 

exigido o Certificado de Filantropia, tendo como pré-requisitos a Declaração de Utilidade 

Pública Federal, o registro no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e no 

Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). A lei objetivava ainda um controle maior 

do governo quanto ao acesso aos benefícios fiscais pelas instituições não credenciadas na 

forma devida. 

No ano seguinte, foi sancionada a Lei nº 9.790, de março de 1999, que traz o conceito 

de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) e institui o Termo de 

Parceria. Essa lei abrange todas as áreas e dispensa o Certificado de Filantropia, bem como o 

Registro no CNAS, deixando a cargo do Ministério da Justiça fornecer o Certificado de 

Qualificação, bem como receber a prestação de contas anual para a renovação da qualificação 

atribuída a tais entidades. A Lei das Oscips ainda mantém todas as isenções e imunidades 

fiscais, além de regulamentar o fomento do Terceiro Setor com dinheiro público. No seu 

parágrafo 2º, quando trata do termo de parceria, estabelece como uma das cláusulas 

essenciais: 

IV- A de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu 
cumprimento, estipulando item por item as categorias contábeis utilizadas 
pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de 
pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de 
Parceria, seus diretores, empregados e consultores. 

A referida lei flexibiliza a relação do Estado com a sociedade civil, fornecendo 

condições para que esta atue, sem as amarras impostas ao poder público, em áreas de interesse 

da coletividade, tendo como essência os princípios da transparência, da competição, da 

cooperação e da parceria. Para atingir tais preceitos, as Oscips não serão orientadas pela Lei 

nº 8.666/93 (lei que dá diretrizes sobre licitações na administração pública) na execução dos 

gastos a serem realizados com recursos públicos.  

É necessário informar, todavia, que tais designações não correspondem às formas 

juridicamente estabelecidas, mas a títulos conferidos pelo poder público às associações e 

fundações. No Brasil, atualmente existem apenas duas formas institucionais para a criação de 

uma organização sem fins lucrativos: fundações privadas e associações sem fins lucrativos. A 

fundação pode ser constituída pela decisão de um só indivíduo, caracterizando-se pela reunião 

de bens e sua destinação a uma finalidade determinada pelo instituidor. Ao passo que uma 
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associação pode ser definida como uma pessoa jurídica criada a partir da união de ideias e 

esforços de pessoas em torno de um propósito que não tenha finalidade lucrativa. De acordo 

com Szazi (2006), associações e fundações recebem usualmente várias denominações, como 

institutos – nome que pode ser usado tanto para fundações (IBGE) como para associações 

(Instituto Ayrton Senna, por exemplo) –, ONGs, entidades filantrópicas, entidades 

assistencialistas, Oscips e entidades de utilidade pública (p. 27). 

Fazendo um aporte ao início do governo Lula da Silva (2002-2010), não há alteração 

substantiva das estratégias estatais de legitimação social, permanecendo a parceria – estratégia 

tão propalada por seu antecessor – a ser o eixo norteador da nova relação entre Estado e 

sociedade civil.  As propostas continuam visando exclusivamente a prestação de serviços 

sociais às populações “excluídas”, com ajuda de uma gama de organizações que compõem o 

Terceiro Setor e das empresas socialmente responsáveis. Esse governo, de acordo com Neves 

(2005), tem desempenhado importante papel pedagógico na formação do novo homem 

coletivo.  

Nesse sentido, destaca-se o Programa Fome Zero, substituto do Comunidade Solidária,  

como catalisador do consenso ativo/passivo do conjunto da sociedade às diretrizes 

governamentais semelhante ao conseguido pelo Plano Real, visto que aquele trata do 

atendimento a um direito básico: o direito à alimentação. Mobilizando intensamente corações 

e mentes, trabalhando o subjetivo do ser humano, atingindo, desse modo, parcela significativa 

da população o programa Fome Zero em parceria com governos, ONGs e sociedade civil foi 

priorizado no início do governo Lula da Silva coadunando com os ideais neoliberais de 

focalização de políticas para os grupos carentes. 

Assim, o que está em jogo nessa redefinição das relações entre o poder público e a 

esfera privada iniciada na década de 1990 é o redesenho das políticas sociais, com a 

decadência do padrão de intervenção direta do Estado. Esse processo incidirá na emergência e 

no fortalecimento do Terceiro Setor como alternativa à tão propalada ineficiência estatal na 

execução de políticas. De outro lado, propõe o rompimento da dicotomia público/privado, na 

medida em que o Estado busca parceiros na sociedade ou, mais especificamente, nas empresas 

privadas e no Terceiro Setor, constituindo um protagonismo forçado dos cidadãos. 
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Redefinição da velha filantropia: emergência do Terceiro Setor  
no desenvolvimento das políticas sociais a partir da década de 1990 

O desenvolvimento capitalista em curso, desde os anos 1980, acabou por desencadear 

três movimentos emergentes na esfera pública: 1) a redefinição das relações Estado-

sociedade; 2) a apropriação pelo setor privado de bens e serviços públicos outrora de 

responsabilidade do Estado; e 3) a emergência de um setor público não-estatal – ou Terceiro 

Setor.  Essas transformações têm alterado o papel social do Estado, assim como as relações 

deste com a esfera privada e com a sociedade civil. Esse processo instituiu tanto a emergência 

de um setor privado renovado como a emergência de um Terceiro Setor, cujas fronteiras com 

o público e o privado não se apresentam bem demarcadas. 

Nesse aspecto, torna-se imprescindível a análise do Terceiro Setor numa dimensão 

ampliada em vez de uma restrita, considerando não apenas a dimensão econômica e solidária 

das organizações. A emergência do Terceiro Setor visa atender a um projeto político 

pedagógico específico: a retração estatal na esfera do social. Sua gênese não se esgota apenas 

na transferência das funções tradicionalmente do Estado para este setor. Esse processo 

representa um fenômeno de reestruturação (reformas) mais radical na estrutura do aparelho 

estatal, alterando a gestão e o financiamento das políticas sociais. 

Com as transformações das últimas décadas, ocorreram também transformações no 

papel internacional das ONGs, como resultado da globalização da economia. Mudanças que 

levaram esse segmento a criar redes e fóruns de discussão como forma de aumentar sua 

autonomia e sobrevivência social. As novas práticas sociais disseminadas acerca da 

responsabilidade empresarial e da antiga rede de assistencialismo e filantropia constituem-se 

como canais fundamentais para o crescimento das ONGs, bem como da abrangência e 

institucionalização das redes. Nesse sentido, destaca-se a ação da Associación 

Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP)12 e a da Aliança Mundial para a 

Participação dos Cidadãos (Civicus)13. Oportuno frisar ainda o apoio de instituições de países 

de economia forte, onde, aliás, encontra-se já consolidado o Terceiro Setor, como os Estados 

Unidos. A contribuição da International Society For Third Sector Research (ISTR)14 que, após 

                                                 
12 Fundada no Brasil em 1979, com sede na Costa Rica, a ALOP articula ONGs de dezesseis países latino-
americanos (CRUZ, 2005). 
13 Lançada em 1993 com o apoio de fundações privadas da América do Norte e da Europa, pretende promover a 
“cidadania ativa” e a “sociedade civil em escala mundial” (OLIVEIRA, 1994, p. 11). 
14 É uma associação de tipo acadêmico, criada para promover o crescimento do Terceiro Setor em âmbito 
mundial, através do estímulo a pesquisas e estudos, com sede em Baltimore, EUA (REDE DE INFORMAÇÕES 
PARA O TERCEIRO SETOR, 2009).  
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encontro com representantes de organizações do Brasil, México, Estados Unidos, Nicarágua, 

Chile, Peru, Argentina e Uruguai, definiu a criação de um fundo para financiar pesquisas 

científicas sobre a atuação do Terceiro Setor na região. Observe-se ainda que, em 1997, 

pesquisadores da América Latina ligados às atividades do ISTR criaram uma rede regional, 

com os mesmos objetivos, realizando já no ano seguinte o I Encontro da Rede da América 

Latina e Caribe do ISTR, no Rio de Janeiro. Em setembro de 1999 foi realizado o II Encontro 

em Santiago, no Chile, contando com a participação de pesquisadores da América Latina e 

Caribe. 

Albuquerque (2006) esclarece que a ONU teve grande influência na realização de 

fóruns globais, reuniões livres e debates15, o que impulsionou a criação de uma agenda 

política mundial, incorporando temas como meio ambiente, gênero, raça, entre outros, criando 

assim um vasto campo de atuação para essas organizações da sociedade civil. 

O Brasil guarda características semelhantes às do movimento associativo ocorrido em 

outros países da América Latina nas quatro últimas décadas do Século XX: movimentos 

sociais inspirados por referenciais teóricos e morais, como a Teologia da Libertação, além do 

Movimento Pedagógico em prol da Educação Popular, encabeçado pelo educador Paulo 

Freire. Merecem destaque também os setores progressistas da Igreja Católica, com a criação 

das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) – grupos ligados às milhares de paróquias 

espalhadas por todo o país – que conferiram ao movimento unidade e força política.   

No sentido de delimitarmos melhor o Terceiro Setor brasileiro, empreendemos uma 

análise da diferenciação deste setor com as já tradicionais ONGs atuantes no Brasil. No caso 

brasileiro, a expressão ONG começou a ser usada pela sociedade civil a partir dos anos 1970. 

Embora a ditadura restringisse a liberdade de expressão e associação na esfera política e 

social, havia ainda algum espaço para mobilização e discussão na base da sociedade. “Esse 

processo de experiência demarcou um novo campo de atuação na sociedade civil, relativo à 

participação dos cidadãos na esfera pública, o que explica, em parte, a emergência e o 

desenvolvimento das ONGs naquele período [...]” (GOHN, 2008, p. 88). 

Contudo, nos anos noventa, o cenário político e social diversifica-se em escala 

mundial, sendo propalada a necessidade de reconstrução do Estado e suas relações com as 

organizações da sociedade civil. Surgem entidades autodenominadas Terceiro Setor. Vários 

                                                 
15 “A legitimidade do nome – ONG – necessariamente passa também por acontecimentos como as consultas 
Estado/sociedade civil, bem como pelo Encontro Internacional do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNDU, em 1991, e pela Conference for Economic Development, em 1992, popularmente 
conhecida como a Conferência do Rio de Janeiro, a ECO-92” (CRUZ, 2005, p. 60).    
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atores contribuíram para trazer à tona esse Terceiro Setor e apresentar um retrato positivo de 

seu papel, como um setor capaz de dar respostas aos problemas mais prementes do país. Na 

análise de Falconer (1999) e Gohn (2008), o setor que se formou difere das tradicionais 

organizações que há muito coexistiam no país.  

Gohn (2008) chama a atenção para a mudança no perfil das ONGs tradicionais com o 

redirecionamento político da década de 1990 no Brasil. Muitas ONGs entraram em crise e se 

fragmentaram e outras, para sobreviver no novo contexto, sofreram várias transformações, 

como substituição do trabalho de assessoria pela intervenção direta, criando um novo 

protagonismo para essas organizações; além da especialização em temas e assuntos, tais como 

atuação com mulheres, crianças e adolescentes (sobretudo depois do estabelecimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), políticas públicas, formação sindical, dentre 

outros voltados para a constituição de direitos.  

Desse modo, a especialização e a fragmentação das ONGs devem-se a dois fatores: 

primeiro, ao crescimento e fortalecimento do Terceiro Setor, pouco ou nada politizado, com 

compromissos genéricos sobre o combate à exclusão social, com discurso que pressupõe o 

fim do enfrentamento de classes, preocupado com a integração social, mas orientado pela 

ordem vigente, sem muitos questionamentos; segundo, à priorização da via das parcerias a 

partir da década de noventa com as políticas públicas estatais, pois o trabalho com políticas 

públicas levou a propostas, programas e projetos focalizados, para clientelas específicas, 

desconsiderando-se os processos, os conflitos envolvidos e a universalização das demandas 

(GOHN, 2008).   

Vale ressaltar ainda uma gama enorme de ONGs que passaram a trabalhar com 

pacotes de serviços, formulados segundo as agendas priorizadas nas políticas públicas e nas 

ênfases dadas pelos organismos de financiamento (BID, Bird, entre outros). E, nesse ponto, de 

acordo com a autora há pouca diferença entre as ONGs tradicionais ou “cidadãs” e as 

organizações do Terceiro Setor, embora os projetos políticos que as norteiam apresentem 

distinções. Nas ONGs tradicionais são identificados trabalhos voltados para a conquista de 

diferentes tipos de direitos sociais, emancipação sociopolítica e econômica de amplas 

camadas da população que se encontram em situação de exclusão. Já no Terceiro Setor são 

identificados critérios vagos de um humanitarismo liberal, que visa ajudar o próximo, mas 

priorizando ações como o voluntariado, andando de mãos dadas com as políticas públicas, 

que, como se sabe, falam em defesa do social, mas priorizam, na ação concreta, políticas 

emergenciais e/ou compensatórias, sem atacar a gênese dos problemas sociais. 



55 
 

Assim, é importante explicitar que a promessa desse novo setor no Brasil foi moldada 

de fora para dentro (de fora do país e de fora do setor para dentro dele) sob a chancela de 

entidades multilaterais, empresas privadas e do Governo Federal. Para Falconer (1999), os 

organismos multilaterais tiveram papel importante na disseminação do Terceiro Setor no 

mundo subdesenvolvido, além da contribuição de algumas Fundações e Instituições norte-

americanas e européias como a Fundação Ford e a Fundação W. F. Kellogg16. O Banco 

Mundial constitui-se em outra importante agência articuladora desse novo setor, através do 

desenvolvimento de projetos em parceria com ONGs, que vem desde a década de setenta 

expandindo-se rapidamente (entre 1973 e 1988 apenas 6% dos projetos do Banco envolviam 

ONGs; em 1993 o número chegou a um terço e, em 1994, saltou para 50%). No âmbito do 

Governo Federal, observam-se dois eixos que norteiam a reestruturação das relações estatais 

com as organizações da sociedade civil: a criação do Programa Comunidade Solidária, um 

dos importantes instrumentos da política social do governo de FHC; e a reforma 

administrativa, que trazia entre suas propostas um programa de publicização. Por fim, o setor 

empresarial foi um dos grandes responsáveis por levantar a bandeira do Terceiro Setor no 

país. “Cidadania empresarial” passou a ser o termo mais utilizado para incentivar a 

responsabilidade social das empresas. Contudo, vale lembrar que, nesse caso, não se trata de 

filantropia pura e desinteressada, mas de investimento estratégico. Visando os seus próprios 

interesses, as empresas passam a ver no envolvimento com entidades sem fins lucrativos um 

meio de fortalecer a sua imagem institucional, além da formação de novos mercados 

consumidores. 

De acordo com Paoli (2002); Martins (2005), a Fundação Abrinq (1990)17, no Brasil, 

pode ser considerada a pioneira desse tipo de ação. Essa entidade, focando as crianças 

brasileiras pobres, frequentemente vítimas de situações extremas como fome, violência, 

trabalho infantil forçado, falta de acesso à escola, entre outros fatores, levantou a bandeira de 

programas sociais compensatórios e de estímulo às empresas para a adesão à inovadora 

                                                 
16 Estabelecida em 1930 por um industrial da área de cereais, a Fundação Kellogg é hoje considerada a segunda 
maior fundação nos Estados Unidos, atuando nos EUA, no cone sul da África (África do Sul, Botsuana, 
Zimbábue, Lesoto, Suazilândia e Moçambique) e na América Latina e Caribe, num total de 25 países.  Sua sede 
situa-se em Battle Creek, Micchigan. Essa fundação atua no apoio ao investimento social privado. No Brasil, 
apoiou o surgimento de entidades como a Fundação Abrinq, Instituto Ayrton Senna, entre outras. A atuação 
dessa instituição também incentivou ações como a estruturação do Grupo de Institutos e Fundações Empresariais 
- GIFE e a do Instituto Ethos de Responsabilidade Social. Em 1999, criou o Instituto para o Desenvolvimento do 
Investimento Social – IDIS, que tem como missão promover e estruturar o investimento social privado no Brasil 
(Disponível em: WWW.solidariedadesocial.com Acesso em: março de 2010). 
17 A Fundação Abrinq iniciou suas atividades como um departamento da Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Brinquedos (Abrinq), para depois ser transformada em uma organização independente, com estatuto jurídico e 
atuação política próprios (MARTINS, 2005, p. 157-158). 
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“responsabilidade social”. Ao analisar a trajetória desta fundação, Paoli (2002) informa que 

inicialmente suas ações pautavam-se pela pressão e denúncia de violações constitucionais e 

estatutárias aos direitos da criança perante órgãos político-governamentais e, depois, 

sensibilização das empresas como possibilidade de resolução localizada dos problemas. 

Todavia, essa instituição passou a desenhar projetos e programas de ação para as empresas, 

atuando ainda na articulação com a esfera pública para a adoção destes programas (p. 7-8)18. 

Nestes termos, Martins (2005) argumenta que: 

Essas ações foram significativas para a educação política da classe 
empresarial. Contudo, seus principais intelectuais acreditavam que era 
importante ir mais além, traduzindo essas novas atitudes relacionadas às 
crianças e aos adolescentes para os demais trabalhadores, às 
comunidades, aos grupos de risco social, aos grupos étnicos, entre outros. 
Em síntese, era necessário e estratégico transformar as experiências 
desenvolvidas pela Fundação Abrinq – experiências estas que já naquela 
época não cabiam no conceito de “filantropia empresarial” – em uma 
escala maior, de forma a congregar todas as frações da classe burguesa 
por meio de temáticas mais abrangentes, de maneira a construir uma nova 
sociabilidade dirigida pela burguesia. (p. 159). 

Nessa mesma linha, há outros exemplos de relevância que merecem ser citados, como 

a ação da Câmara Americana de Comércio de São Paulo, que iniciou essa discussão ainda nos 

anos oitenta. Dentro dessa organização, formou-se a mais importante iniciativa empresarial 

em torno do Terceiro Setor, que viria a se formalizar sob a denominação de Grupos de 

Institutos, Fundações e Empresas (GIFE). O GIFE congrega uma gama de empresas, 

fundações empresariais e institutos ligados a empresas, direcionados ao apoio a questões 

sociais. Esse grupo foi o principal responsável pela popularização no Brasil da expressão 

Terceiro Setor. Essa instituição criou sua imagem pública a partir desse termo e ainda 

contribuiu para que houvesse certa confusão entre os objetivos da “cidadania empresarial” e 

os das entidades sem fins lucrativos independentes. Ainda no âmbito nacional, destaca-se o 

Instituto Ethos de Responsabilidade Social (1998) e outras sub-redes de articulação. 

Encontramos mais exemplos ainda no campo da produção do conhecimento e de formação de 

agentes de investimento social no Brasil, destacando-se a Fundação Getúlio Vargas19 e a 

Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP)20.  

                                                 
18 Versão on line disponível em: http://www.ces.uc.pt  Acesso em: 7 de março de 2010.      
19 A FGV criou o Centro de Estudos do Terceiro Setor (CETS), que atua em pesquisa, ensino, treinamento e 
assessoria (WWW.fgc.br Acesso em: outubro de 2009).               ATENÇÃO: não seria WWW.fgv.br? 
20 Fundou o CEATS – Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro setor, programa da 
Fundação Instituto de Administração, que oferece cursos em gestão, empreendedorismo, responsabilidade social, 
avaliação de projetos e programas sociais e Terceiro Setor (WWW.fea.usp.br /perfil Acesso em: outubro de 2009). 
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Outro exemplo desse tipo de ação no Brasil – mais aprofundado neste estudo – é o 

Instituto Ayrton Senna (1994), que tem trabalhado nos últimos quinze anos com programas e 

projetos voltados para o desenvolvimento de crianças e jovens. Através da parceria com o 

meio empresarial e o poder público, o IAS atua em várias frentes, inclusive na educação 

formal, por meio de propostas de correção de fluxo escolar, um dos problemas relevantes da 

educação brasileira.  

Em 2002, de acordo com a pesquisa Cempre/IBGE, o Brasil contava com 275.895 

instituições do Terceiro Setor oficialmente registradas. Do conjunto de instituições 

classificadas como pertencendo ao Terceiro Setor, segundo a pesquisa, 25,5% dedicam-se a 

atividades confessionais (englobando todas as instituições religiosas de diversas 

denominações). A tabela a seguir especifica os grupos de classificação de acordo com cada 

unidade. 

Tabela 1 - Grupos de classificação das unidades de acordo com o IBGE (2004) 

Grupos da classificação Unidades (percentual) % 

Habitação 322 0,1 

Saúde 3.728 1,4 

Cultura e recreação 37.539 13,6 

Educação e pesquisa 17.493 6,3 

Assistência social 32.249 11,7 

Religião 70.446 25,5 

Partidos políticos, sindicatos, associações 
patronais e profissionais  

44.581 16,2 

Meio ambiente e proteção animal 1.591 0,6 

Desenvolvimento e defesa de direitos 45.161 16,4 

Outras instituições privadas sem fins 
lucrativos 

22.715 8,2 

TOTAL 275.895 100,0 

Fonte:  IBGE (2004)  –  Cadastro  Centra l  de Empresas –  Cempre 

Outra informação que merece ser citada é que, embora na tabela acima o grupo 

Educação e Pesquisa apresente números inexpressivos (apenas 6,3%) em relação ao ramo de 

atividade das organizações do Terceiro Setor pesquisadas, é nesse grupo que está concentrado 
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o maior índice de pessoal ocupado assalariado, cerca de 29%. Outro grupo relevante, que 

absorve 22,8% dos empregos gerados pelas instituições sem fins lucrativos, é o da saúde, 

segundo dados dessa pesquisa. 

No ano de referência da referida pesquisa, o Terceiro Setor empregava 1.541.290 

funcionários assalariados. É um número bem significativo de trabalhadores, sobretudo quando 

este correspondia no período ao triplo de servidores públicos federais na ativa, que era de 

aproximadamente 500.000 funcionários (IBGE, 2004). De acordo com a pesquisa do IBGE, o 

volume de salários pagos por instituições sem fins lucrativos em 2002 injetou na economia 

algo em torno de 17,4 bilhões de reais, sendo a educação apontada como o grupo de 

classificação que mais contribuiu para essa cifra. 

É válido trazer ainda os dados da última pesquisa realizada pelo IBGE em convênio 

com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). A Pesquisa das 

Entidades de Assistência Social Privadas Sem Fins Lucrativos – PEAS 2006 – foi 

desenvolvida com base no estudo sobre as Fundações Privadas e Associações Sem Fins 

Lucrativos no Brasil – FASFIL, realizado também por este instituto em 2002. O estudo 

utilizou os dados do Cadastro Central de Empresas – Cempre – apenas das entidades que se 

enquadram, simultaneamente, nos critérios de privadas, sem fins lucrativos, 

institucionalizadas, auto-administradas e voluntárias. Ou seja, no enquadramento do grupo 05, 

código que caracteriza uma entidade como de Assistência Social, de acordo com o Cempre e 

o IBGE. Obedecendo a esse critério, o universo pesquisado foi de 16.089 entidades 

qualificadas como de Assistência Social. 

Os resultados da pesquisa mostram uma distribuição bastante desigual dessas 

entidades pelo país. A região Sudeste concentra 51,8% das entidades, seguida pela região Sul, 

com 22,6%, Nordeste, com 14,8%, Centro-Oeste, com 7,4%, e Norte, com 3,4%. Essa 

concentração de entidades na região Sudeste deve-se ao estado de São Paulo que, sozinho, 

reúne 29,6% de todas as entidades do Brasil. O estado do Tocantins conta com 95 entidades – 

o que corresponde a 0,6% do universo de instituições computadas pela pesquisa no Brasil 

(IBGE, 2010).  

Em relação ao âmbito de atuação das entidades, a pesquisa mostrou que a maioria atua 

na esfera municipal (11.197 entidades - 69,9%). No estado do Tocantins, 82 (86%) das 

entidades atuam no âmbito municipal. Com abrangência nacional encontram-se 2.482 

(15,4%), atuando no nível regional 1.260 (7,8%) e, no âmbito estadual, 1.114 (6,9%).  
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Ainda de acordo com a pesquisa, 2.629 (38%) dessas entidades são qualificadas como 

Oscips e 4.065 (58,7%) como OS. Outro dado relevante é que 8.964 (55,7%) das entidades 

recebem algum financiamento público das esferas federal, estadual ou municipal. Os 

principais serviços realizados por essas entidades são atividades recreativas, lúdicas e 

culturais (5.947); atendimento sociofamiliar (5.933) e atendimento socioeducacional (5.859). 

Estes estudos e pesquisas, embora não consigam abranger todo o universo de 

entidades desse setor, pois ainda há muitas organizações que não são devidamente legalizadas 

de acordo com a Abong, ainda assim são iniciativas consistentes na tentativa de caracterizar 

as organizações do Terceiro Setor no Brasil, dando o tom da importância social, política e 

econômica desse setor, que emergiu com força total a partir da década de 1990.  

As origens do Instituto Ayrton Senna (IAS) 

É bom ter claro que a proposta da ação social responsável empresarial surge num 

contexto de apropriação das demandas sociais pelo capital. Desde a década de 1980, o 

conceito de cidadania ocupa um dos centros da discussão política e social brasileira. Na 

passagem das formas autoritárias de governo, ela pode ser entendida como meio de 

alargamento da democracia, vislumbrando uma intervenção na aguda exclusão social e 

política do país. Entretanto, no Brasil esta é demandada exatamente no momento em que os 

governos eram obrigados a repensar as funções do Estado na área social – final dos anos 1980 

e início dos anos 1990 – sendo gestado um novo conceito de cidadania, o liberal.  

Nesse sentido, Paoli (2002) sublinha que:  

[...] A palavra “cidadania”, circulando como linguagem conotativa de 
civilidade e integração social, e, portanto, aparecendo como uma 
alternativa de segurança e ordem incapaz de ser fornecida pelos 
tradicionais modos autoritários e policiais de agir e de pensar sobre estes 
problemas, gerou na opinião pública uma demanda por responsabilidade 
apenas secundariamente dirigida ao governo. De fato, esta demanda foi 
capturada através do apelo ao ativismo social voluntário da população, e 
a palavra “solidariedade” tornou-se, no senso comum, a disposição 
altruísta voluntária de um indivíduo, uma organização ou uma empresa, 
um quase sinônimo de cidadania. (p. 2). 

Os novos tempos inauguram a passagem de uma sociedade organizada com base na 

solidariedade coletiva para a ação solidária privada, que passa a ser responsável pela execução 
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dos serviços sociais. Direitos como educação, saúde, cuidado com a infância e outros de 

cunho social são confiados ao setor público não-estatal, representado por ONGs e entidades 

similares. 

No entender de Cruz (2005), a redefinição da cidadania e, por tabela, do sentido da 

democracia na atualidade comporta uma ambiguidade que nega suas bases fundantes, tanto na 

articulação entre legitimidade, identidade e integração social como entre Estado e Nação.  

[...] Em outras palavras, o nexo entre a ordem política – condensada no 
Estado – e a integração social em grande medida – corporificada na nação 
– aparece como condição de legitimidade do próprio Estado e, assim, a 
expansão da cidadania equivale à ampliação do grau de legitimidade do 
Estado. A ortodoxia neoliberal é radicalmente contra esse postulado. (p. 
79). 

Assim, o empresariado passa a ocupar o espaço aberto pela retração estatal nas 

políticas sociais num movimento que redefine a velha filantropia, aproximando-a do novo 

conceito de cidadania. Nesse espaço “apolítico”, emerge o IAS (1994) como um novo ator 

social, apropriando-se da demanda premente da sociedade brasileira por uma educação 

pública de qualidade e ressignificando-a, na medida em que passa a introduzir elementos da 

gestão privada nos sistemas de ensino públicos que adotam seus projetos e programas.  

O IAS oferece consultoria em ensino fundamental nos sistemas de ensino por todo o 

país, agindo sobre o calcanhar de Aquiles da educação nacional: analfabetismo, repetência, 

correção de fluxo e evasão escolar, fazendo com que cada vez mais sistemas de ensino se 

rendam às suas promessas de melhoria nos resultados educacionais. Seguindo o novo 

paradigma tutelado por organismos internacionais na década de 1990, no qual prevalece, de 

um lado, a ênfase no ensino fundamental e, de outro, a defesa de ONGs como parte integral 

da estratégia de desenvolvimento humano (CORAGGIO, 2000), o IAS a partir da segunda 

metade dessa década inicia suas atividades com correção de fluxo escolar.  

Sua ação inicial esteve ligada ao MEC como retrata a pesquisa: Uma avaliação de 

impacto dos mecanismos de correção de fluxo escolar sobre o desempenho do Sistema 

Educacional e Aprendizagem do Aluno21. Esse estudo apresenta experiências piloto de 

                                                 
21 Financiada pelo Programa Rede-Ipea, essa pesquisa contou com a organização de uma Oficina de Trabalho 
Sobre Correção da Distorção Idade-série e do Fluxo Escolar, realizada pela Diretoria de Estudos Sociais (Disoc), 
em setembro de 2000. Contou com a participação de técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e de profissionais e representantes de âmbito nacional que têm exercido papel relevante acerca da temática 
em questão, como MEC, Ipea, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed), Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária (Cenpec), Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb), Laboratório Nacional de Computação 
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correção do fluxo escolar a partir de 1995 no país, e, sobretudo, em 1997, quando o próprio 

MEC estabelece uma política nacional para incentivar os sistemas estaduais e municipais a 

executarem programas e ações voltados para a correção do fluxo escolar. 

A melhoria da qualidade da educação foi o principal discurso do setor político na 

década de noventa. Todavia, a “década da educação” não veio acompanhada de muitos 

esforços das autoridades competentes para que o panorama educacional brasileiro fosse 

alterado e continuamos a ver problemas, como elevados índices de repetência e de distorção 

idade-série; obstrução do fluxo escolar e o baixo aproveitamento dos alunos explicitados nos 

exames do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A baixa efetividade da 

ação pública na área educacional tem provocado poucas mudanças na qualidade do ensino 

público. Os compromissos assumidos no início da década não se transformaram em políticas 

efetivas. A esse respeito, a avaliação que o próprio MEC fez uma década depois de Jomtien é 

a de que os resultados ainda eram insuficientes e, portanto, o país precisava avançar muito nos 

objetivos e metas a serem perseguidos (BRASIL/MEC/Inep, 2000). Definir prioridade em 

política social e/ou em educação requer, sobretudo, adequada alocação de recursos financeiros 

para a implementação das ações eleitas. Nesse ponto, vimos, conforme Oliveira (2001), que 

houve no Brasil uma desastrosa combinação de ampliação da oferta com racionalização de 

recursos. Não há como pensar em qualidade sem dispor de recursos financeiros necessários 

para que esta se efetive, de fato. 

É nessa perspectiva de racionalização que a política educacional brasileira é 

fortemente influenciada pelas orientações de organismos multilaterais, que apontam a 

focalização e a introdução de novos “atores” na oferta das políticas sociais como o único 

caminho a seguir, sobretudo para desonerar o Estado de tais responsabilidades. 

Nesse contexto, uma diversidade de programas e ações compensatórias é implantada 

pelos governos federal, estadual e municipal. No entanto, nos limites deste trabalho 

abordaremos apenas as ações voltadas à correção de fluxo escolar no ensino fundamental. 

Essas estratégias desenvolveram-se no cenário nacional a partir de 1995, sob a coordenação 

do MEC. Em resposta aos incentivos do órgão central, houve grande expansão desses 

programas e ações nos estados e municípios por todo o país. Em 1997, o MEC cria o 

                                                                                                                                                         
Científica (LNCC). O estudo mapeou e avaliou os mecanismos de correção de fluxo adotados pelos estados 
brasileiros, tendo como objetivo identificar e explicitar conceitos e mecanismos utilizados para a correção do 
fluxo escolar, em escolas públicas de ensino fundamental, adotados pelos sistemas estaduais e municipais de 
educação, pelo MEC e por instituições que vêm atuando em programas e ações destinados a corrigir o fluxo 
escolar no ensino fundamental (PARENTE &LUCK, 2004) (Disponível em: WWW.ipea.gov.br).  
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Programa de Aceleração de Aprendizagem, contando com a parceria do Instituto Ayrton 

Senna (IAS), da Petrobrás e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), além de apoio técnico de organizações não-governamentais como o Ceteb e o 

Cenpec (PARENTE & LUCK, 2004, p. 9). 

A proposta inicial do MEC era de financiar ações específicas para os estados e 

municípios que desejassem reduzir a distorção idade-série. O programa era opcional, 

respeitando o interesse das esferas estadual e municipal. Entretanto, como o problema aflige 

todo o país, houve grande aceitação nos sistemas de ensino, sendo pioneiros nessa prática os 

estados do Maranhão, São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Goiás (PARENTE & LUCK, p.10). 

As dificuldades de financiamento das ações para a elaboração de material didático 

específico, apoio técnico-pedagógico aos sistemas de ensino e a supervalorização das 

parcerias com organizações que compõem o Terceiro Setor na oferta da educação 

contribuíram para que o MEC se afastasse do projeto. A responsabilidade pela elaboração e 

execução de programas e ações voltados para a correção de fluxo escolar foi deixada a cargo 

dessas organizações. Nesse cenário, o IAS, que havia participado das iniciativas pioneiras na 

área, merece destaque, sobretudo, por ter consolidado seu trabalho com programas de 

correção de fluxo escolar. 

O apoio do MEC ao IAS pode ser constatado no documento Educação para Todos: 

avaliação da década, no qual é destinado amplo espaço para essa entidade, que reitera seus 

esforços para a correção de fluxo escolar, iniciados em 1997 sob a denominação de Acelera 

Brasil. O IAS atua também com programas voltados ao desenvolvimento humano nas áreas 

relacionadas ao esporte, arte, saúde e tecnologia (Brasil/MEC/Inep, 2000, p. 175). 

No entanto, o problema de distorção idade-série não é um fenômeno novo na história 

da educação brasileira. Por exemplo, dados do primeiro Censo Educacional realizado em 

1932 já apontavam repetência na 1ª série do ensino fundamental em torno de 60% dos alunos. 

O acesso à escola era de apenas 60% da população escolarizável. As causas apontadas nesse 

período para as altas taxas de distorção idade-série eram a repetência e a entrada tardia dos 

alunos na escola (PARENTE & LUCK, 2004, p. 14). Essas causas ainda figuram nas 

justificativas atuais. Mas estão ao lado de outras, como a culpabilização da escola em última 

instância pela “cultura da reprovação”. Há discussões que colocam a escola como vilã nesse 

processo, por possuir estrutura rígida e tradicional com um sistema de seriação, permeado 

pela cultura política e pedagógica da exclusão, seletividade, reprovação e retenção. No 

entanto, ressaltamos que a discussão sobre a qualidade da educação no Brasil não pode 
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prescindir de um fator que, embora externo à escola, contribui enormemente para seu 

fracasso: a desigualdade social.  

O Brasil figura entre os países com maior desigualdade social do mundo. Portanto, não 

são ações pontuais que vão “salvar” a educação, mas a priorização, sobretudo, do 

financiamento para a implementação de ações de longo prazo visando a normalização do 

fluxo escolar. O Brasil investe atualmente em educação em torno de 4,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB). Estudos do Inep ressaltam que serão necessários pelo menos 6% do PIB 

investidos em educação se o país quiser avançar rumo ao desenvolvimento, orientação esta 

presente também nos documentos da Unesco e Cepal desde a década de 1990, quando estes 

organismos sugerem um investimento em educação de pelo menos 10% do PIB para os países 

em desenvolvimento (CORAGGIO, 2000). 

Na compreensão da necessidade de prioridade na garantia do financiamento para o 

ensino público, há que se preocupar com a avaliação das estratégias de correção de fluxo 

escolar disseminadas a partir da segunda metade dos anos noventa pelo país, com propostas 

de resultados milagrosos, mas, sobretudo, imediatistas. Há que se questionar se tais propostas 

são realmente capazes de corrigir o atraso escolar educacional que está aí há décadas.  

A distorção idade-série, conforme esclarecem Parente & Luck (2004),  

[...] acarreta múltiplas e graves perdas que podem promover impacto em 
diferentes dimensões: i) no desenvolvimento econômico e social do país, 
porque o induz a um grande atraso; ii) no sistema educacional, porque a 
repetição de uma série por aluno implica perda de recursos financeiros e 
de esforços técnicos; iii) para o professor também a questão do atraso na 
aprendizagem representa perda, porque frustra as suas expectativas na 
promoção da aprendizagem dos alunos e enfraquece sua identidade 
profissional; iv) para a escola porque sua imagem na comunidade perde 
credibilidade; e v) por fim, para os alunos e as famílias, os prejuízos são 
inúmeros, envolvendo dificuldade de aproveitamento de bens culturais, 
rebaixamento da auto-estima, impossibilidade de condições socioculturais 
e baixos níveis salariais, entre outros. (p. 19). 

O problema da distorção idade-série constitui-se, dessa forma, num resultante direto 

da má qualidade da educação pública no país, e num sério obstáculo ao desenvolvimento 

econômico e social. 

Desse modo, para minimizar os principais problemas dos sistemas de ensino 

brasileiro, ou seja, os baixos níveis de aprendizagem, a repetência e a distorção idade/série, há 

o apelo aos resultados imediatos e ao aligeiramento dos estudos. 

A esse respeito, Saviani (1999, p. 65) assinala 
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[...] mas naqueles lugares em que não há condições de se ter escola de 
oito anos,  então que se organize esse conteúdo para seis anos, em outros 
para quatro ou para dois, e assim por diante; e, numa mesma região, a 
escola que não tem condição de dar oito, que se dê seis, e assim por 
diante; e, numa mesma classe, para aqueles alunos que não têm condições 
de chegar lá no oitavo, você dá uma formação geral em quatro anos, que é 
quase só o que eles vão ter mesmo; em seguida, sondagem de aptidão, e 
se encaminha para o mercado de trabalho. Ora vejam vocês como está 
aqui de modo bem caracterizado aquilo que eu chamo de aligeiramento 
do ensino destinado às camadas populares. Dessa maneira, o ensino das 
camadas populares pode ser aligeirado até o nada, até se desfazer em 
mera formalidade. 

A organização da educação nacional, pautada em orientações que visam desobrigar o 

poder público no tocante à execução de políticas sociais, com a falta de prioridade e 

efetividade de políticas universalistas, acaba abrindo um espaço gigantesco para a atuação do 

setor privado e do Terceiro Setor. Evidencia-se uma estratégia cuidadosamente articulada para 

que o Estado vá aos poucos transferindo sua responsabilidade no tocante à oferta de bens e 

serviços sociais, sob o argumento da ineficiência estatal como quer o mercado. 

Enfatizando tal lógica, o IAS afirma sobre o Acelera Brasil, um de seus principais 

programas: 

Criado em 1997, o programa Acelera Brasil introduz na rede educacional 
uma cultura de gestão eficaz, focada em resultados, e que combate os 
principais problemas do sistema de ensino: os baixos níveis de 
aprendizagem, a repetência e a distorção idade/série. (INSTITUTO 
AYRTON SENNA, 2009).  

O Instituto vai além, quando se utiliza de dados que evidenciam o fracasso da 

educação nacional para justificar a necessidade do Acelera: “hoje, cerca de 12 milhões de 

crianças e jovens no país não frequentam a série escolar correspondente à sua idade. O 

Acelera está mudando essa realidade” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009).  

Em 2001, de acordo com Oliveira (2002)22, o Instituto constatou que entre 20% e 40% 

do total de alunos defasados das quatro primeiras séries do ensino fundamental eram 

analfabetos, o que inviabilizava a entrada destes no Acelera, sob pena de comprometer os 

resultados. Esse panorama motivou o IAS a criar um programa específico para alfabetização: 

o Se Liga Brasil, um nome sugestivo, carregado de grande teor ideológico, que serviria para 

                                                 
22 João Batista Oliveira esteve envolvido desde 1994 com o desenvolvimento de projetos e políticas acerca da 
correção de fluxo escolar, sendo idealizador e consultor do programa de Aceleração da Aprendizagem junto ao 
IAS. 
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chamar a atenção do país para os dados alarmantes da educação. Nessa perspectiva, a 

eficiência estatal na educação pública é contestada por Oliveira (2002) quando afirma: 

A descoberta de que um elevado contingente de alunos defasados das 
quatro séries das escolas públicas brasileiras não é capaz de ler e escrever 
sequer nos níveis de decodificação e compreensão mais elementares 
levou o IAS a desenvolver uma estratégia para alfabetizar esses alunos 
[...]. O problema, no entanto, revela uma deficiência adicional do setor 
público, que é a falta de estratégias adequadas de alfabetização. (p. 180). 

Sob essa lógica, o IAS vai avançando cada vez mais nos sistemas de ensino por todo o 

país. De acordo com dados constantes do site oficial do Instituto, atualmente são 11.640.930 

crianças e jovens atendidos, 553.513 educadores formados, 1.372 municípios atendidos e R$ 

203.417.308 (duzentos e três milhões, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e oito reais) 

investidos. Os programas desenvolvidos pelo Instituto contemplam três grandes áreas: 

educação formal, educação complementar e educação tecnológica. Áreas assim justificadas:  

Soluções para a educação formal – esta área tem como foco a gestão da 
educação em quatro esferas: a aprendizagem, ensino, rotina escolar e a 
política educacional. Os programas são aplicados nas redes de ensino 
(municipais e estaduais) com o objetivo de superar os principais 
problemas do sucesso dos alunos, como o analfabetismo, a defasagem 
idade-série e o abandono escolar, através de propostas organizacionais e 
ferramentas eficazes disponibilizadas às Secretarias de Educação, às 
unidades escolares, de forma a otimizar os recursos humanos, materiais, 
financeiros e pedagógicos disponíveis. 

Soluções para a educação complementar – [...] o instituto criou soluções 
educacionais aplicáveis no turno em que a criança e o jovem não estão 
em sala de aula, ou para aqueles que estudam em escolas de tempo 
integral. São programas que trazem metodologias inovadoras que utilizam 
a arte, o esporte e um trabalho focado no desenvolvimento dos jovens 
para que possam fortalecer competências e habilidades essenciais ao seu 
dia-a-dia. 

Soluções para a educação e tecnologia – [...] nesse sentido, o instituto 
criou programas que utilizam a tecnologia para garantir essa inclusão de 
forma qualificada e que contribua no aprendizado. (INSTITUTO 
AYRTON SENNA, 2009).  

Na área da educação formal, encontram-se os programas Se Liga e Acelera Brasil, o 

Circuito Campeão e a Gestão Nota 10. Na educação complementar, estão os programas Super 

Ação Jovem, Educação pela Arte e Educação pelo Esporte. Na educação e tecnologia, são 

trabalhados o Escola Conectada, Comunidade Conectada e Brinquedotecas23. O IAS tem se 

                                                 
23 O programa Brinquedotecas funciona como espaço lúdico dentro de hospitais, especialmente criados para uso 
de crianças e jovens em tratamento oncológico, contando com a participação de profissionais e voluntários para a 
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especializado cada vez mais na área de desenvolvimento humano, disponibilizando suas 

tecnologias inclusive para outros atores sociais, reivindicando para si relevância quanto à 

ampliação das oportunidades oferecidas às novas gerações e, sob tal justificativa, vem se 

fazendo cada vez mais presente no estabelecimento de parcerias por todo o território nacional.  

Nesse novo cenário, forjou-se uma nova formulação da concepção de serviço público, 

que agora aparece atrelada à noção de solidariedade abstrata e imediata. A política 

educacional, a exemplo de outras políticas sociais, passou a ser redefinida pelo parâmetro da 

qualidade mercantil, perdendo sua característica de direito social, recebendo tratamento 

focalizado e fragmentado. É esse o parâmetro que impulsiona as parcerias estatais com 

organizações do Terceiro Setor.  Para Peroni (2007), esse movimento traz muitas implicações 

para a democracia, pois a perda dos direitos materializados em políticas ocorre concomitante 

ao processo da suposta radicalização da democracia liberal, que consiste basicamente em 

fortalecer a “participação” da sociedade civil em áreas até então de responsabilidade estatal, 

agora desempenhadas pelo Terceiro Setor. A discussão sobre a implantação desse processo na 

realidade educacional do estado do Tocantins é o assunto do próximo capítulo. 

                                                                                                                                                         
realização de oficinas psicopedagógicas, brincadeiras orientadas, atividades lúdicas e orientação psicológica aos 
pais durante a internação. O local mantém um acervo de brinquedos e livros. Esses espaços funcionam em três 
hospitais oncológicos nas cidades de São Paulo (GRAAC), Campinas (Centro Infantil Boldrini) e Salvador 
(Grupo de Apoio à Criança com Câncer) (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009). 
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CAPÍTULO II 
 

A POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS DE 1995 A 2009: 
AVANÇOS E RETROCESSOS 

Este capítulo apresenta a política educacional no estado do Tocantins a partir dos anos 

1990, fazendo inicialmente um breve aporte das lutas que se travaram em torno da criação e 

da emancipação político-administrativa do Tocantins. A criação do estado do Tocantins, que 

se deu na Constituição de 1988, coloca o estado no bojo das reformas educacionais, políticas 

e, sobretudo, econômicas que marcam os anos 1980 no Brasil. A criação e a implantação do 

estado coincidem com o momento de aprofundamento e disseminação da política neoliberal 

no país, o que influencia de forma determinante a organização da educação no estado que 

nascia. 

Para o alcance do nosso objetivo, empreendemos ainda uma análise acerca do período 

correspondente a 1995-2000, com as orientações de descentralização da educação formuladas 

por organismos multilaterais; do período de 2000 a 2004, com a terceirização da avaliação da 

educação tocantinense; e, por último, do período de 2004 a 2009, que caracteriza a chegada de 

novos parceiros para a oferta da educação no estado, entre eles o IAS, com os programas de 

correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil, objeto deste estudo. 

Embates históricos e políticos pela criação do estado do Tocantins 

A luta pela separação do norte goiano e criação do estado do Tocantins remonta ao 

Século XVII e vai até o final da década de 80 do Século XX, com a Assembléia Constituinte 

que instituiu no artigo 13 da Constituição Federal de 1988 a criação do estado do Tocantins. 

As primeiras manifestações de oposição dos nortenses – hoje Tocantins – ao Centro-Sul de 

Goiás datam do Século XVII, em relação à taxação do ouro produzido nas minas do Norte, 

que era rica nesse minério, porém pouco rentável em impostos dada à precária fiscalização, o 

que contribuía para o contrabando do minério. Para combater os desvios e impulsionar a 
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arrecadação de impostos, a Coroa adota medidas fiscais distintas para as minas do Sul e do 

Norte, ficando os tributos mais onerosos para as minas do Norte.  

Segundo Nascimento (2008), tal política fiscal compromete ainda mais a já 

estremecida relação entre as duas regiões, evidenciando, por outro lado, a espoliação das 

riquezas do Norte pelo Sul de Goiás, confinando as populações do Norte goiano a uma 

situação de abandono e exploração que se estende até o final dos anos 80 do século XX. Tal 

situação acaba por fazer emergir em todo o Norte goiano movimentos separatistas, que 

almejavam, antes de tudo, a possibilidade da criação de um novo estado democrático, que 

propiciasse ao povo o acesso a direitos básicos, como saúde, educação, alimentação, 

transporte, entre outros, em relação aos quais a população nortense fora subtraída ao longo 

dos anos. 

Sobre essa questão, Nascimento (2008) esclarece: 

A despeito da real situação do povo do Norte, a luta pela sua 
emancipação é marcada pela oposição política daqueles que lucravam 
com a dependência da região e seu conseqüente abandono. Tal situação 
gerava, para muitos, dividendos econômicos e políticos. Desta forma, a 
criação do estado do Tocantins enfrenta a resistência daqueles que se 
beneficiavam dessa situação de dependência. O Tocantins é criado num 
contexto de interesses contraditórios, visto que sua emancipação política 
interessava a uns e não a outros. Isto, por cerca de quatro séculos deixou 
a população nortista à margem de bens e direitos sociais básicos. (p. 62). 

Os acontecimentos históricos que precedem a criação do estado do Tocantins mostram 

que as lutas separatistas são seculares. Nesse aspecto, importante mencionar que, embora 

estas tenham se iniciado ainda no Século XVII, é no século passado que elas se intensificam, 

apoiadas por entidades como a Casa do Estudante do Norte Goiano (Cenog)24, que engajou-se 

ativamente na articulação dos estudantes no movimento separatista. Entretanto, nos anos 

setenta, a luta separatista não obteve êxitos, sendo que a proposta de criação do estado fora 

apresentada por três vezes no Congresso Nacional sem conseguir a devida atenção da Casa. 

Em 1985, no período pós-ditadura, revigorado pelo processo de redemocratização do país, 

novamente o projeto é apresentado em Brasília, contudo, vetado pelo então presidente da 

República, José Sarney. Essa negativa causou grande descontentamento popular, gerando 

                                                 
24 De acordo com Santos, (2002), apud Nascimento (2008), essa instituição teve papel importante no movimento 
estudantil local e nacional, pois se preocupava também com os problemas socioeconômicos do povo do Norte 
goiano. Essa entidade caracterizou-se pelo caráter político da formação de seus estudantes e engajamento em 
outros movimentos sociais da região.  
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pressão e mobilização de políticos nortistas pela criação do estado, resultando na aprovação 

do projeto de criação do estado na Assembléia Constituinte. 

O novo estado teve como capital provisória a cidade de Miracema do Tocantins 

(anteriormente chamada Miracema do Norte). O governo provisório, contudo, vigorou apenas 

em 1989, pois no ano seguinte a capital definitiva foi estabelecida com a construção da cidade 

de Palmas (1990). Desde a sua criação, o estado contou com pouca alternância política25, 

resultado das raízes patrimonialistas tão presentes na cultura brasileira.  

Em vinte anos de existência institucionalizada, o Tocantins foi administrado por 

quatro governadores: José Wilson Siqueira Campos (UT), 1989-1990 e 1995-2002; Moisés 

Nogueira Avelino (PMDB), 1991-1994; Marcelo de Carvalho Miranda (PSDB no primeiro 

mandato e PMDB no segundo), 2003-2006 e 2007-2010. No entanto, por questões 

administrativas este foi cassado em junho de 2009, assumindo em seu lugar o presidente da 

Assembléia Legislativa do estado, Luiz Carlos Amorim (Gaguim).  

Siqueira Campos, primeiro governador do Tocantins, esteve por três mandatos à frente 

da política do estado. Seu primeiro mandato foi de apenas dois anos, devido à exigência do 

processo eleitoral do estado coincidir com os dos outros estados da Federação. Sua eleição 

esteve fortemente ligada ao processo separatista, visto que este, enquanto deputado nortista, 

teve grande participação na luta que travou, sobretudo, a partir da década de 1970. Entretanto, 

após esse breve mandato, Siqueira Campos não conseguiu eleger seu candidato, assumindo 

Moisés Avelino26 o governo do estado no período de 1991 a 1994. 

Para Carvalho (2004), há alguns aspectos na política educacional de Avelino que 

podem ser encarados como inovadores, de traços democráticos, quais foram, a implantação do 

planejamento participativo e a criação de Associação de Pais e Mestres. No entanto, tais 

iniciativas não foram suficientes para romper com a cultura patrimonialista existente na 

região. Outro ponto relevante foi a aprovação do Estatuto do Magistério (Lei nº 351/92), que 

instituía a carreira do Magistério Público, ensino fundamental e médio, revogado 

sumariamente pelo seu sucessor Siqueira Campos. 

                                                 
25 A União do Tocantins (UT) se manteve a maior parte do tempo na liderança política do estado. Essa coligação 
é uma aliança da direita conservadora liderada pelo político Siqueira Campos e formada pelo PSDB, PPR, PFL e 
PPS. A grande maioria dos políticos do estado do Tocantins, apesar de muitos terem migrado para outras frentes, 
tem sua história política ligada à UT, dentre estes, o ex-governador Marcelo Miranda (cassado em junho de 
2009) foi eleito para seu primeiro mandato pelo PSDB, migrando posteriormente para o PMDB 
(NASCIMENTO, 2008, p. 63). 
26 Sobre esse período não aprofundaremos muito nossa análise. O recorte histórico que adotamos é a partir de 
1995, período em que se inicia o segundo mandato de Siqueira Campos. 
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Carvalho (2004) destaca ainda que, a situação educacional, era bastante precária, 

apontando que, 

[...] destacaram-se como principais problemas um alto índice de 
analfabetismo, variando entre 62,3% e 83%, dependendo da região 
geográfica; insuficiência das salas de aulas para atender a demanda 
existente; inadequação de parte da rede física escolar que se apresentava 
em estado precário; número significativo de crianças fora da sala de aula, 
ou seja, 23,49% sem acesso à educação escolar; carência de professores 
para atender adequadamente todos os alunos; elevado número de 
professores considerados leigos: 28,30% no sistema estadual de educação 
e 82,10% na rede municipal; elevada taxa de evasão e repetência, em 
torno de 34,72%. (p. 89). 

Contudo, apesar das propostas e, sobretudo, do discurso do governo Avelino pressupor 

os rumos para a construção democrática do sistema de ensino no estado, Carvalho (2004) nos 

lembra da intransigência dessa gestão quando da greve dos professores em 1994 por melhores 

condições de trabalho e remuneração condigna. Avelino cortou os salários desses 

profissionais, forçando-os a retomar suas funções sem que qualquer reivindicação fosse 

atendida e ainda sob a ameaça de demissão das lideranças do movimento grevista. 

A análise do segundo mandato de Siqueira Campos (1995) é empreendida a seguir.  

O período de 1995 a 2002: seguindo as orientações de  
descentralização/desconcentração ditadas pelos organismos multilaterais 

Quanto à questão política, percebe-se uma ruptura do governo que se inicia nesse 

período com a gestão anterior, visto que algumas ações adotadas por Avelino são 

interrompidas, enquanto outras passam por mudanças significativas, embora o discurso 

privilegie a lógica precedente de “democratização e descentralização”, sobretudo na área 

educacional.  A descontinuidade e/ou descompromisso com as ações do governo anterior fica 

evidente com a revogação do Estatuto do Magistério, atitude que mostra o quanto as raízes da 

cultura patrimonialista estão profundas no estado (novo estado, velhos vícios). Essa gestão 

caracterizou-se pelo desenvolvimento de uma política que sobrepunha os interesses 

individuais ao interesses coletivos. Conforme Carvalho (2004), outras conquistas dos 

trabalhadores em educação foram minadas nesse período, como hora-atividade e eleição para 

diretores.  
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A política do estado do Tocantins, sobretudo a educacional, é balizada a partir dessa 

gestão pelos acontecimentos políticos e econômicos do contexto global, passando a seguir as 

orientações de organismos multilaterais na estruturação da administração estatal, bem como 

as estratégias de reforma estatal presentes no Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estatal 

(1995). As políticas de educação implantadas nessa gestão são alinhadas com a LDB (Lei nº 

9.394/96), bem como com as reformas promovidas pelo governo de FHC, que orientaram, de 

resto, a elaboração do Plano Estadual de Educação – PEETO (1997-2006). 

Desse modo, como já referido anteriormente, o Tocantins é criado no bojo das 

demandas de reestruturação da economia e de reforma estatal, tendo, dessa forma, suas 

políticas fortemente influenciadas pela lógica neoliberal de liberalização da economia, 

flexibilização das relações trabalhistas, privatizações, dentre outras orientações que marcaram 

a década de 1990 do século XX. 

O sentimento de atraso que permanecia no ideário tocantinense aliado às exigências 

e/ou orientações de modernização da administração estatal – presentes no Plano Diretor 

(1995) – levaram o estado a adotar a administração gerencial como forma de inserir-se na 

“modernidade”, sobretudo na educação. Em 1997, a Seduc cria o Programa Escola Autônoma 

de Gestão Compartilhada (PEAGC)27, assimilando de forma evidente a perspectiva de 

reforma do Estado, com o processo de reformulação da gestão pública. A Seduc passa a 

elaborar e desenvolver a sua política educacional de acordo com a ordem econômica mundial 

e as reformas postas em prática pelo governo central.  

Através do PEAGC a gestão educacional no estado sofre mudanças consideráveis, 

como, por exemplo, a exigência da criação de uma unidade executora nas escolas para 

gerenciar/administrar os recursos que seriam, a partir de então, descentralizados para as 

escolas. No Tocantins essa entidade denomina-se Associação de Apoio Escolar (AAE). Tal 

exigência coaduna com as orientações do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) de 

âmbito federal, pois, para receber os recursos desse programa, as escolas precisam criar uma 

unidade executora. É a lógica gerencial sendo introduzida forçosamente na gestão da 

educação no país.  

O PEAGC firmou-se no estado, sendo considerado uma verdadeira política de 

educação, perpassando todas as administrações desde sua criação em 1997. Oportuno frisar 

que, nos documentos oficiais, o programa fora criado para “democratizar a gestão da 

educação no estado”, visando garantir às escolas mais autonomia e agilidade na elaboração de 

                                                 
27 Para maior aprofundamento nesse programa ver Carvalho (2004). 
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seus planos e projetos políticos pedagógicos, atendendo, dessa forma, as realidades locais 

(TO, SEDUC, 2007, p. 4). Sob o discurso da democratização da educação, várias iniciativas 

foram adotadas pelo estado, sem, no entanto, efetivar mudanças perceptíveis nesse sentido. A 

própria LDB/96, a despeito do momento histórico em que foi aprovada – durante o 

aprofundamento da política neoliberal no Brasil –, preceitua acerca da necessidade de 

democratização para conferir maior autonomia pedagógica, administrativa e financeira às 

unidades de ensino.  

Para a Seduc, o PEAGC seria capaz de assegurar a construção da tão propalada 

autonomia das escolas pela via da descentralização da gestão, além de favorecer o 

compartilhamento dos processos decisórios e o enfrentamento dos problemas. Contudo, a 

respeito da ideia de compartilhamento que orienta esse programa Carvalho (2004) postula que 

[...] originalmente, inspira-se no sistema cooperativista posto em prática 
em 1874 por 28 tecelões do bairro de Rochdale, Manchester, na 
Inglaterra. Mas também teve inspiração nas experiências postas em 
prática em Maringá/Paraná, entre outras experiências de Estados do 
sudeste. Da experiência do Paraná, os resultados obtidos – que 
acreditamos terem influenciado a proposta de gestão que analisamos – 
abrangeram a melhoria no padrão de atendimento do ensino, participação 
da “comunidade” na escola, racionalização nos gastos e otimização dos 
recursos. (p. 105). 

Sobre a proposta desenvolvida no estado do Paraná, Nascimento (2008) chama a 

atenção para o fato de que esta aponta para a gestão das escolas pautada no princípio da 

gestão empresarial da “qualidade total”. De acordo com Nunes (1997), a expressão gestão 

compartilhada foi criada em substituição ao termo gestão democrática. Essa autora pontua que 

o termo “compartilhada” pode ser interpretado como o compartilhamento de uma gestão que é 

propriedade de alguém – dos governos e/ou dos dirigentes escolares. 

Nessa perspectiva, a proposta colocada em prática pela Seduc consiste no 

estabelecimento de parcerias, envolvimento de múltiplos atores e segmentos nos processos 

escolares. O PEAGC apresenta como um dos principais objetivos a descentralização dos 

recursos, com repasses diretos às AAEs das escolas. A essas associações é atribuído papel 

central na execução do PEAGC, isto em virtude da necessidade de prestação de contas, 

questão posta de forma enfática, supervalorizando o aspecto técnico e administrativo em 

detrimento do aspecto pedagógico na gestão das escolas. Conforme Carvalho (2004), o 

discurso da Seduc, com a introdução do programa, é promover uma participação 

compartilhada dos pais, alunos, funcionários e sociedade civil na gestão escolar. Entretanto, 
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embora o discurso seja o de democratizar, o que se efetiva, na verdade, é uma 

desconcentração das obrigações e não do poder, uma vez que é a própria Seduc que dá as 

diretrizes para o funcionamento das AAEs, por meio de modelos de atas, reuniões, estrutura 

das diretorias e conselhos e outros órgãos de participação dentro das escolas. Desse modo, a 

participação e a forma como esta acontece são controladas pela Seduc, constituindo-se em 

uma participação consentida e pouco efetiva (CARVALHO, 2004).  

Quanto ao aspecto financeiro, as fontes de financiamento dos recursos 

descentralizados para as AAEs no Tocantins são especificadas conforme o quadro abaixo.  

Quadro 1 - Fontes de financiamento da educação no Tocantins 

ORIGEM PROGRAMA FONTE 

PEAGC – Manutenção Tesouro28 e FUNDEB 

PEAGC – PDE Tesouro e FUNDEB 

Programa de descentralização de obras Tesouro e FUNDEB 

Estado 

Contrapartida Merenda Escolar Tesouro 

Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – EJA, Educ. Indígena e Ens. 
Fundamental 

MEC/FNDE 

Programa Dinheiro Direto na Escola – 
PDDE 

MEC/FNDE 

Programa Adequação de Prédios 
Escolares – PAPE 

MEC/FNDE/Fundescola 

Programa de Melhoramento da Escola – 
PME 

MEC/FNDE/Fundescola 

União 

Projeto Alvorada MEC/FNDE 

Fonte:  (TO, Seduc,  2008)  

Entretanto, apesar da aparente descentralização, vale ressaltar que a estrutura das 

AAEs, na realidade, ainda revela uma política educacional centralizadora, visto que é a Seduc 

que elabora e coordena a aplicação dos critérios nessas associações. Desse modo, são 

repassados às Unidades de Ensino – para serem impreterivelmente cumpridos – os chamados 

manuais de orientações básicas para Gestão Escolar, que, por sua vez, são elaborados pelo 

departamento de gestão financeira da Seduc e visam orientar as AAEs no tocante à aplicação 

dos recursos. Para a Seduc, essas orientações visam “disciplinar [...] e estabelecer um 

                                                 
28 A rubrica Tesouro é utilizada para referir-se a investimentos custeados pelo estado (NASCIMENTO, 2008, p. 
82). 
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gerenciamento eficaz dos recursos por parte das entidades, com estrita obediência às normas” 

(TO, SEDUC, 2006, p. 6). 

Nesse sentido, importante mencionar que o maior objetivo desses manuais é introduzir 

a lógica da racionalização na gestão dos recursos da educação, recursos estes que já são por si 

só insuficientes. A esse respeito, os próprios critérios de cálculo dos recursos a serem 

repassados por escola, utilizados pela Seduc, são arbitrários, uma vez que o mês referência 

para a contagem dos alunos da rede estadual é agosto, mês que apresenta as maiores baixas 

em termos de matrícula – período em que ocorrem muitas transferências, bem como abandono 

por parte daqueles que não obtiveram bom desempenho acadêmico no primeiro semestre. No 

entanto, esse aspecto é totalmente ignorado pela Seduc, que continua com essa prática 

racionalizadora apesar das críticas das escolas29. 

Na perspectiva de seguir as orientações do governo central de que a educação deve ser 

responsabilidade de todos, a Seduc resolve reformular o PEAGC, para estimular com maior 

ênfase a entrada de novos atores na educação tocantinense. O programa, na realidade, apenas 

muda de nome, passando a ser Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada 

(PECGC), haja vista que o incentivo à introdução de trabalho voluntário e à parceria com 

organizações da sociedade civil e/ou Terceiro Setor sempre esteve presente na proposta como 

reflexo das orientações contidas no Plano Diretor (1995) através do programa de 

“publicização”. 

No aspecto financeiro, o PECGC passou por nova reformulação em 2007, visando, 

sobretudo, racionalizar ainda mais os recursos a serem repassados para as escolas. As 

parcelas, que antes eram doze anuais, sofrem redução para dez anuais, de acordo com a nova 

fórmula para cálculo da Seduc. Sobre isto, Nascimento (2008, p. 87) esclarece na tabela a 

seguir como são realizados os cálculos para repasse das verbas do PECGC às AAEs. 

Tabela 2 -  Base de cálculo para os repasses do PECGC para as AAEs 

Referência Nº de alunos Base de Cálculo 

1 Até 300 Multiplica-se por R$ 11,00 

2 De 301 a 1000 Multiplica-se por R$ 6,50 

3 Acima de 1000 Multiplica-se por R$ 4,50 

 
Ex: Escola com 1.030 alunos: 300 alunos x R$ 11,00 = R$ 3.300,00 

                                                 
29 De acordo com a Instrução Normativa 001/97 que rege o programa, o valor dos repasses para cada escola está 
atrelado ao número de alunos, sendo R$ 25,00 mensais por aluno do ensino fundamental e R$ 35,00 por aluno do 
ensino médio (CARVALHO, 2004; NASCIMENTO, 2008). 
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     700 alunos x R$ 6,50 = R$ 4.550,00 
     30 alunos x R$ 4,50 = R$ 135,00   
     Total a receber = R$ 7.985,00 por parcela 

Fonte:  (TO, Seduc,  2008)  

Desse modo, com a nova reformulação, não são repassados os recursos às escolas de 

acordo com as suas reais necessidades e, para suprir essa “escassez”, o PECGC deixa as 

AAEs livres para buscar formas alternativas de criar e obter recursos para seu melhor 

funcionamento.  

Para Carvalho (2004), a autonomia subjacente ao PECGC é relativa, uma vez que, no 

aspecto financeiro, é a Seduc que orienta como gastar, dividindo previamente os recursos em 

custeio e capital30. Onde se percebe maior autonomia é justamente nas ações ditas 

“comunitárias”, como, por exemplo, desenvolvimento de trabalho voluntário, estabelecimento 

de parcerias com organizações da sociedade civil. Aos poucos vai se percebendo que a 

descentralização, no sentido de promover a autonomia das escolas, não se efetiva, mas sim 

uma forma de desconcentração e de transferência de responsabilidades no tocante à 

manutenção da educação diretamente para as escolas, e, de resto, para as pessoas envolvidas, 

alunos, pais e sociedade civil.  

Um movimento que, é bom salientar, desencadeava-se com força no cenário da 

educação nacional. De acordo com a análise de Fonseca (1999) sobre o Banco Mundial, a 

partir da década de 90 há uma forte orientação desse organismo à participação da comunidade 

na escola, como forma de estimular um compartilhamento dos custos do ensino, por meio da 

inserção dessa comunidade nas atividades escolares, fazendo com que ela aceitasse dividir as 

despesas da escola. Para a autora, “vista desse ângulo, a descentralização contribui, 

preferencialmente, para a política de recuperação de custos e para a redução do papel do 

Estado na oferta dos serviços educacionais” (FONSECA, 1999)31. 

No entender de Martins (2002), descentralização e desconcentração são processos 

diferentes, mas que têm sido bastante confundidos na prática nos países da América Latina, 

inclusive no Brasil. A tradição latino-americana é eminentemente centralista, alterá-la 

significa substituir o patrimonialismo enraizado na história da região. Para a autora, a precisão 

dos conceitos desses dois processos 

                                                 
30 Os recursos da rubrica custeio são destinados à manutenção da escola (serviços de água, energia elétrica, 
telefone, gás, materiais de consumo em geral), enquanto os da rubrica capital são destinados à aquisição de bens 
duráveis e/ou permanentes (computadores, tvs, móveis, etc). 
31 Revista da Faculdade de Educação, vol. 24. n. 1. São Paulo jan/jun. 1998. Versão on line disponível em: 
WWW.scielo.br Acesso em: fevereiro de 2010. 
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[...] pode ser resumida na premissa que afirma ser o primeiro um 
processo que visa assegurar a eficiência do poder local, e o segundo, um 
processo que visa assegurar a eficiência do poder central, configurando-
se, portanto, como um movimento de cima para baixo. Os processos de 
descentralização latino-americanos, via de regra, têm se configurado mais 
de acordo com esta última premissa, considerando-se uma série de 
características históricas, políticas, sociais e culturais da região. [...] (p. 
111). 

Desse modo, deve-se analisar com olhos atentos a descentralização pretendida em 

alguns projetos e programas direcionados à educação. Martins (2002, p. 112) ainda argumenta 

que processos descentralizadores devem, via de regra, almejar “no nível político, a 

democratização e a participação dos usuários nas decisões quanto aos fins da educação; no 

pedagógico, a participação na elaboração de programas educacionais; no econômico, 

otimização de recursos e, no nível administrativo, a agilidade no fluxo burocrático”. 

Ao que tudo indica, a descentralização anunciada pela Seduc, com a instituição do 

PECGC, localiza-se mais próxima à operacionalização de medidas de desconcentração 

administrativa, sendo utilizada como uma autonomia equivocada, uma vez que não houve um 

compartilhamento de poderes com as escolas. 

Em relação à autonomia pedagógica, o PECGC sinalizou quando da sua 

implementação, em 1997, para a possibilidade das escolas elaborarem seus Projetos Políticos 

Pedagógicos (PPP). Contudo, tal discussão foi preterida em favor da adoção do Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE) numa clara adesão da Seduc ao modelo de administração 

gerencial defendido pelo governo central. O projeto integra as ações do programa de gestão 

escolar em desenvolvimento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste intitulado 

Fundescola. A esse respeito Fonseca (2003) esclarece: 

O Fundescola compõe-se de diferentes projetos voltados para planejamento, 
adequação de prédios, equipamentos e mobiliários escolares e formação de 
professores. O Plano de desenvolvimento da Escola (PDE) é seu projeto principal, 
visando à modernização da gestão e ao fortalecimento da autonomia da escola, 
mediante a adoção do modelo de planejamento estratégico, que se apóia na 
racionalização e na eficiência administrativa. Busca elevar o grau de conhecimento e 
o compromisso de diretores, professores e outros funcionários da escola com os 
resultados educacionais; melhorar as condições de ensino e estimular o 
acompanhamento dos pais na aprendizagem de seus filhos.  

O programa provém de um acordo de financiamento entre o Banco Mundial e o 
MEC e destina-se às regiões mais pobres do Brasil (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), 
e dentro dessas, as microrregiões mais populosas, definidas pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). (p. 303)32. 

 

                                                 
32 Cad. Cedes, Campinas, vol. 23, n. 61, p. 302-318, dezembro de 2003. Disponível em 
<HTTP://www.cedes.unicamp.br >  
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Esse instrumento (PDE) substituiu o PPP até 2004 quando a Secretaria, admitindo seu 

equívoco orienta as escolas da rede estadual a elaborarem seu PPP. O momento era de 

discussão em torno da relevância do Projeto Político Pedagógico para a construção da 

autonomia da escola, proposta presente na LDB/96 e no Plano Nacional de Educação (PNE 

2001). Entretanto, o processo mais uma vez ocorre de forma verticalizada, com a Seduc 

assumindo a ponta nas orientações para elaboração do documento nas escolas, sendo 

disponibilizado um manual contendo “instruções” para a elaboração do PPP que deveriam ser 

seguidas rigorosamente pelas escolas. Além disso, a introdução do PPP na cultura escolar 

tocantinense não rompeu com a forma gerencial de planejar a escola, visto que as matrizes de 

elaboração do PDE foram transplantadas para o PPP, o que contribuiu para a 

descaracterização de todo o processo. No entendimento da Seduc, os dois instrumentos 

tinham a mesma finalidade, chegando mesmo a difundir amplamente no estado que o PPP 

nada mais era do que um subproduto do PDE (CARVALHO, 2004). 

Dessa forma, o PECGC, sob o signo da modernidade e coadunando com as 

orientações expressas nas reformas iniciadas pelo Governo Federal a partir dos anos 90 no 

Brasil, deu o tom da educação no estado. 

O período de 2003 a 2009: novos mecanismos de controle na educação tocantinense 

No que se refere à política do estado, esse período marca o primeiro mandato do 

governador Marcelo Miranda (2003-2006). Conforme já explicitado, este se elegeu 

inicialmente pelo PSDB com o apoio de Siqueira Campos. Contudo, migrou para o PMDB 

dois anos depois, conseguindo reeleger-se por esse partido (2007-2010). 

As políticas públicas do estado tendem nos dois primeiros anos, até o rompimento com 

o PSDB, a dar continuidade às iniciativas da gestão anterior, alinhadas às políticas nacionais, 

especialmente no tocante à área educacional. No entanto, vale mencionar que essa gestão 

procura distanciar-se do estigma antidemocrático e centralizador de seu antecessor através de 

uma variedade de programas e ações, visando a uma aproximação com o povo e, 

consequentemente, a construção de uma imagem popular. Nesse aspecto, destaca-se o projeto 

“Governo mais perto de você”33. Nascimento (2008) chama a atenção para o fato de que esse 

                                                 
33 Esse projeto se traduz no deslocamento de toda a estrutura governamental para as cidades mais importantes do 
interior do estado, disponibilizando uma variedade de serviços aos “cidadãos” (NASCIMENTO, 2008). 



78 
 

projeto recebe muitas críticas – ressaltando que foram encontradas irregularidades no referido 

projeto, o que constituiu-se em um dos motivos da cassação de Miranda em junho de 2009. O 

projeto possuía caráter assistencialista e paliativo, uma vez que destinava serviços sociais 

básicos em caráter de excepcionalidade, sendo que, após o período de permanência da 

estrutura estatal nas cidades atendidas (três dias), o cidadão voltava a ser negligenciado pela 

política social do estado. 

Destarte essas tentativas de “democratizar” a gestão do estado, na educação percebe-se 

uma continuidade com as políticas do governo anterior. A primeira evidência dessa situação 

consistiu na permanência da secretária de Educação da gestão anterior à frente da pasta. Outro 

ponto relevante é a crescente burocratização da estrutura organizacional da Seduc, que, de 

acordo com Nascimento (2008), sofre constantes alterações e subdivisões departamentais, 

bem como mudanças de nomenclatura34.  

Inicialmente, as políticas educacionais dessa gestão pautaram-se pelo Plano Estadual 

de Educação do Tocantins - PEETO (1997-2006), elaborado ainda no governo de Siqueira 

Campos. Todavia, a exemplo da substituição do PPP pelo PDE nas escolas estaduais, o 

PEETO foi deixado de lado para a entrada em cena de outro instrumento criado pela Seduc, 

que funcionaria como um poderoso mecanismo de controle dos processos educativos no 

estado, o Planejamento Estratégico da Secretaria (PES)35. Esse instrumento apresenta-se 

extremamente burocrático e verticalizado, de caráter quantitativo, se desdobrando em 

objetivos, estratégias, metas e ações, que, em sua grande maioria, evidenciam uma 

preocupação excessiva com os índices e estatísticas educacionais. Para a Seduc, o PES visa a 

melhoria dos índices de distorção idade-série, evasão, repetência, abandono, além de 

contribuir para a otimização dos recursos materiais e/ou financeiros e humanos.  

O Planejamento Estratégico da Secretaria entrou em vigor em 2003 e dois anos depois, 

antes mesmo de completar a vigência do PEETO (1997-2006), este último passou por 

reformulação para adequação ao novo instrumento da Secretaria. Na minuta do PEETO 

(2005-2014), a visão reducionista da Seduc é expressa quando afirma que o PEETO “está 

intrinsecamente ligado ao PES”. Há uma inversão clara na relevância dos dois documentos 

para a educação no estado. O que era macro se transformou em micro na visão distorcida da 

Seduc.  

                                                 
34 Nascimento (2008) postula que a constante mudança de nomenclatura de determinados setores da Secretaria 
evidencia uma preocupação de suavizar o impacto de certas siglas, como, por exemplo, as DREs, atualmente 
Diretorias Regionais de Ensino, que anteriormente denominavam-se Delegacias Regionais de Ensino. 
35 O PES é o instrumento que alinha as ações a serem desenvolvidas em educação no estado, por meio do 
estabelecimento de estratégias e metas a serem alcançadas pelas DREs e escolas (NASCIMENTO, 2008).   
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No entendimento de Nascimento (2008), essa pretensa descontinuidade não 

representa, contudo, uma nova visão, ou redirecionamento na política educacional no estado, 

pelo contrário, observa-se cada vez mais o alinhamento do novo PEETO ao projeto de 

educação capitalista e mercadológico iniciado nos anos 90. Isso se torna mais evidente 

quando, na visão da Seduc, o PEETO destina-se a dar respostas às transformações que vêm 

ocorrendo em escala mundial, em virtude do avanço científico e tecnológico e do fenômeno 

da globalização. Tal visão coaduna com a crise de legitimidade estatal da década anterior, na 

qual repousa a ideia de que o Estado é ineficiente e, por isso, incapaz de responder 

qualitativamente às pressões sociais. 

Nesse sentido, as prioridades apontadas pelo novo Plano para a educação tocantinense 

são assim especificadas: 

I – garantia do ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as 
crianças de 7 a 14 anos, assegurando a permanência com sucesso na 
escola; 

II – garantir o ensino fundamental a todos que a ele não tiveram acesso 
na idade própria ou que ainda não o concluíram; 

III – ampliar o atendimento aos demais níveis de ensino;  

IV – valorização dos profissionais da educação; 

V – desenvolvimento de um sistema de avaliação em todos os níveis e 
modalidades de ensino, contemplando também o aperfeiçoamento dos 
processos de coleta e difusão de dados. (TO/SEDUC, 2005, p. 7). 

Reportando ao inciso IV, que trata da valorização dos profissionais da educação, o 

estado havia sinalizado já em 2003 com a elaboração e implementação do Plano de Cargos 

Carreiras e Salários (PCCS), que poderia ser compreendido como um avanço sem precedentes 

na história das políticas educacionais do estado. Todavia, esse processo deu-se como fruto das 

constantes pressões do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins 

(SINTET) e, de resto, após breve período de greve desencadeado em 2004, que, oportuno 

salientar, encerrou-se em quinze dias, com os professores sofrendo praticamente os mesmos 

atos autoritários quando da greve ocorrida no período do governo de Avelino em 1994.  

Outro ponto que merece discussão é o desenvolvimento de um sistema de avaliação 

para a educação tocantinense. Não obstante, essa iniciativa evidencia a clara ênfase nos 

resultados escolares que aporta na escola na década anterior, contudo, mantendo-se presente 

pela prevalência da lógica mercadológica na educação, assimilada não unicamente pelo estado 



80 
 

do Tocantins, visto que tais orientações partem do governo central através de seu órgão 

principal, o MEC.  

A esse respeito, Sousa (2008) afirma que: 

Assumindo os pressupostos que apóiam a lógica mercantilista no campo 
econômico, que impõem um redirecionamento do papel do Estado na 
economia como condição para a eficiência e produtividade, na área 
educacional propostas e práticas evidenciam tal movimento, tais como as 
escolas cooperativas, o vale-educação, as parcerias entre Estado e 
empresas privadas na gestão e financiamento do ensino, a implantação de 
sistemas de avaliação do ensino. (p. 266).   

A prática adotada pela Seduc nesse aspecto evidencia a necessidade de controle dos 

resultados do processo educativo, tão propalado na década anterior. Desse modo, crucial 

destacar duas iniciativas no estado do Tocantins que, no nosso entendimento, alinham-se com 

a lógica explicitada por essa autora. 

A primeira refere-se à implantação de um Sistema de Avaliação da Educação no 

Estado (SAETO), contratando, para tanto, a consultoria da Fundação Cesgranrio36 na 

elaboração das avaliações, que eram direcionadas tanto aos alunos como aos professores. 

Além disso, o processo de valorização do professor passou a ser entendido pela Seduc de 

forma reducionista, priorizando a adoção de instrumentos avaliativos de desempenho da ação 

docente, bem como promoção de formação continuada (leia-se treinamento continuado) em 

detrimento de melhores condições de trabalho e remuneração condigna37.  

A segunda iniciativa surge atrelada ao PCCS, pois vincula a progressão tanto vertical 

quanto horizontal dos profissionais em educação à avaliação de desempenho realizada pela 

Seduc38. De acordo com a análise de Sousa (2008, p. 266), tais iniciativas se inserem “numa 

tendência internacional de intensificação e fortalecimento de mecanismos de controle da 

                                                 
36 A parceria do governo do estado do Tocantins e Fundação Cesgranrio teve início em 2003, trabalhando 
avaliações e capacitações nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, com o intuito de melhorar o 
desempenho dos alunos no SAEB, que obteve uma média de 145,4 em 2000 e 164,8 em 2003. A capacitação 
oferecida pela Fundação aos professores tocantinenses aborda critérios eminentemente técnicos, demonstrando 
uma preocupação excessiva com os índices de desempenho. Nesses encontros, os professores respondem a 
questionários na sua área de atuação que serão trabalhados com alunos em sala de aula, visando exclusiva e 
unicamente prepará-los para a avaliação do SAEB.  
37 O estado do Tocantins é conhecido nacionalmente como detentor de um dos mais altos salários destinado aos 
profissionais da educação, no entanto, isso não pode e não deve ser considerado como um avanço excepcional 
em relação a outros entes federados que se encontram estagnados nessa área. 
38 Quanto ao instrumento que avalia os professores no estado, apresenta uma concepção voltada para os 
resultados, sem mencionar sua relação com o processo prático-reflexivo do professor. Tal instrumento atribui 
notas de 0 a 10 conforme os índices de aprovação das turmas em que os professores atuam. EX: até 10% = 0; de 
11 a 15%= 1; 16 a 20%=2; 21 a 30%=3; 31 a 40%=4; de 41 a 50%=5; 51 a 60%=6; 61 a 70%=7; 71 a 80%=8; 
81 a 90%=9; 91 a 100%=10 (TO, SEDUC, Coordenadoria de Avaliação de Desempenho, p. 12). 
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qualidade da educação por meio da avaliação de desempenho escolar”. Ainda conforme a 

autora, essa ênfase nos índices de desempenho escolar ignora as contribuições construídas 

acerca da avaliação educacional que alertam quanto à natureza valorativa de tal prática, bem 

como da necessidade de desvendar os pressupostos que a orientam. Para Sousa (2008), 

quando o poder público se propõe ao controle da qualidade da educação é necessário que se 

busque desvelar qual qualidade está em jogo. 

No Brasil, segundo Sousa (2008), registra-se desde os anos 60 a ampliação do uso de 

testes educacionais. Entretanto, data dos anos 80 a primeira tentativa de organização de um 

sistema de avaliação do ensino fundamental, com abrangência nacional, que passou a ser 

denominado pelo MEC a partir de 1991 de Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb)39. 

A gênese de tais propostas está fortemente atrelada ao novo redirecionamento do papel 

do Estado, que trata a educação como uma mercadoria, além de introduzir a competitividade e 

o individualismo entre sistemas de ensino, escolas e alunos. Desse modo, estes passam a ser 

responsabilizados pelos seus êxitos e fracassos, não mais o Estado.  

Sobre essa questão, Sousa (2008) esclarece que: 

O fortalecimento de uma concepção de avaliação do trabalho escolar que 
tem na verificação do rendimento dos alunos em testes o seu foco, ao 
deslocar a discussão da produção da qualidade do ensino do âmbito 
político/público para o âmbito técnico/individual, evidencia uma 
desconsideração do conhecimento produzido na área da avaliação 
educacional e, particularmente, da avaliação da aprendizagem. (p. 275). 

Dessa forma, muitas são as justificativas dos governos e sistemas de ensino para a 

implantação de mecanismos de controle dos resultados educacionais como estratégia de 

gestão para buscar subsídios para intervenções mais precisas do poder público nessa área. No 

entanto, Sousa (2008) alerta que tais iniciativas podem significar um descompromisso estatal 

                                                 
39 A partir da década de 90, o país vem ampliando seu sistema de avaliação de desempenho escolar através de 
vários mecanismos de controle: SAEB, composto por exame por amostragem do ensino fundamental e médio, 
realizado a cada dois anos, e Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, destinada à 4ª e 8ª séries do ensino 
fundamental (ANRESC – Prova Brasil – 2006); ENEM, exame facultativo para os alunos egressos e concluintes 
do ensino médio (1997); Exame Nacional de Cursos (ENC- Provão), aplicado de 1996 a 2003 no ensino 
superior, substituído pelo Sistema Nacional da Educação Superior – SINAES (2004), composto por três 
instrumentos: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Criado em 2007, o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, elaborado pelo Inep, mostra as condições de ensino no Brasil, 
fixando-se a média 6.0 para ser alcançada até 2022, com base nos resultados obtidos pelos países da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essa iniciativa do MEC ocorreu após análise do 
Ideb de 2005, em que as três primeiras séries do ensino fundamental obtiveram média 3,8, considerada muito 
baixa. Em decorrência, em 2008 foi criada também a Provinha Brasil para monitorar o desempenho dos alunos 
das séries iniciais do ensino fundamental (INEP, 2009). 
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com suas responsabilidades para com a educação, uma vez que tais propostas valorizam os 

resultados em detrimento do processo. 

Não se excetuando desse processo, o estado do Tocantins começa a preocupar-se com 

os resultados educacionais. Porém, não ataca as causas com a implementação de políticas 

universalistas. Pelo contrário, adere ao movimento ocorrido no restante do país, utilizando-se 

dos resultados escolares, sobretudo acerca do problema da correção do fluxo escolar, para a 

adoção de políticas focalizadas, expressas na oferta de programas de aceleração da 

aprendizagem. 

O privado no público: o Instituto Ayrton Senna na educação tocantinense 

A preocupação com o problema da correção de fluxo escolar está posta no Tocantins 

desde a segunda metade da década de 1990. O estado inicia suas experiências em aceleração 

da aprendizagem em 1999, executando a proposta orientada pelo Centro de Ensino 

Tecnológico de Brasília (Ceteb). 

A partir desse panorama e procurando seguir as orientações do MEC respaldadas pela 

legislação em vigor, a Lei n° 9.394/9640 e o Plano Nacional de Educação/2000, o estado adere 

à aceleração da aprendizagem como a panacéia para corrigir o fluxo escolar. Convém dizer 

que essa postura não foi assumida isoladamente, mas constituiu-se em um movimento 

nacional em prol da otimização do fluxo escolar. Essa tendência materializou-se com a 

implantação dos ciclos em alguns estados e com a expansão das classes de aceleração da 

aprendizagem em outros, ou, em alguns casos, as duas estratégias juntas. O programa de 

aceleração adotado pelo estado do Tocantins atendeu 12.277 alunos da 1ª à 4ª séries até 2003, 

reduzindo a taxa de distorção idade/série de 53,7% para 31,98% (SEDUC-TO, 2009)41. 

Desse modo, a Seduc, sob o pretexto de dar continuidade à redução dos altos índices 

de distorção idade-série, aliada à predisposição do governo em seguir as orientações de 

                                                 
40  A nova LDB traz em seu artigo 23 orientações de como a educação básica poderá organizar-se: “séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, 
na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo 
de aprendizagem assim o recomendar” (p. 20). Já no artigo 24 (alínea b) há a complementação do exposto no 
anterior: “possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar” (p. 21). Tal orientação também 
se faz presente no Plano Nacional de Educação (2000), nos objetivos e metas, terceiro item, quando diz: 
“regularizar o fluxo escolar, reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de repetência e evasão, por meio de 
programas de aceleração da aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso, garantindo efetiva 
aprendizagem” (p. 53). 
41 Disponível em: WWW.seduc.to.gov.br  Acesso em: 10 de maio de 2009. 
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indução de parcerias entre o Estado e organizações da sociedade civil, favoreceu a entrada do 

IAS na educação tocantinense. A parceria com o IAS teve início em 2004, ressaltando que 

gerou grande descontentamento por parte da comunidade educacional do ensino fundamental 

da rede estadual. Essa parceria foi considerada uma medida vertical da Seduc, pois não houve 

discussão com os profissionais envolvidos antes da sua implementação. No entanto, mesmo 

sofrendo críticas do quadro de profissionais dessa rede, os programas de correção de fluxo 

escolar Se Liga e Acelera Brasil foram adotados pela Seduc.  

No estado do Tocantins, os programas Se Liga e Acelera Brasil são regulamentados 

pela Instrução Normativa nº 12, de 28 de fevereiro de 2005 (TO, SEDUC), e observam na 

íntegra as orientações dos procedimentos administrativos emanados pelo IAS, que, vale 

informar, são os mesmos para as redes públicas de ensino parceiras em todo o país. Nesse 

sentido, como principal objetivo, a referida Instrução Normativa estabelece: 

[...] Promover a aprendizagem dos alunos com dois anos de distorção 
idade/série, no mínimo, na faixa etária de 9 a 14 anos, matriculados nas 
turmas de 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental, visando o sucesso do 
aluno e à correção de fluxo escolar. (TO/SEDUC, 2005, art. 1º). 

O programa Se Liga é destinado aos alunos em defasagem, não alfabetizados, 

matriculados nas turmas de 1ª à 4ª séries do ensino fundamental. O programa Acelera é 

destinado aos alunos em defasagem, devidamente alfabetizados, visando a aceleração dos 

estudos. A formação das turmas para os programas é feita mediante a aplicação de teste 

diagnóstico, realizado no início do ano letivo42.   

A expectativa do Acelera é promover os alunos para a 5ª ou até para a 6ª ou 7ª séries, 

constituindo-se, desta forma, em uma estratégia economicista prevalente da lógica capitalista 

que vem assolando a educação a partir dos anos 90.  

A meta dos programas é, ao final do ano letivo, atingir 100% de alunos alfabetizados 

no Se Liga e 100% acelerados no Acelera. A busca desse percentual implica medidas que 

podem ser caracterizadas como autoritárias por parte do IAS, explícitas no documento que 

determina os “procedimentos administrativos”, elaborado no início do ano letivo. O item 22 

desse documento proíbe os professores dos programas de participar de “outros projetos e 

atividades da escola em horário de aula”, sob pena de comprometer os resultados esperados.  

                                                 
42 “Os alunos que atingirem a pontuação exigida, conforme consta da chave de correção da prova diagnóstica, 
irão para o Acelera Brasil e os que não atingirem irão para o Se Liga” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, 
item 2,  p. 1). 
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Nesse aspecto, as análises de Peroni (2007) apontam para o fato de que as propostas 

salvadoras da educação pública presentes no IAS nada mais representam do que o 

deslocamento do foco do problema para ações empreendidas por instituições do Terceiro 

Setor, com repasse de recursos públicos para a iniciativa privada, ainda que sem fins 

lucrativos. A autora ainda complementa que, para o IAS, os problemas relacionados ao 

processo de ensino e aprendizagem são analisados apenas pelo enfoque dos resultados, não 

levando em consideração a totalidade da política educacional. 

A valorização das parcerias público-privadas localiza-se no bojo das orientações 

neoliberais, sobretudo no tocante às políticas sociais. Através da disseminação da ideia de que 

o sistema público se encontra deteriorado, o Terceiro Setor é apresentado como a alternativa 

viável na execução de políticas.  

No estado do Tocantins são três os programas ofertados em parceria com o Instituto, 

Se Liga e Acelera Brasil – objetos desse estudo – e o Circuito Campeão, implantado em 2005 

para acompanhamento sistemático das séries iniciais do ensino fundamental. O discurso da 

Seduc acerca da introdução das parcerias público-privadas, representadas no estado pelo IAS, 

é justificado pela busca da eficácia e da qualidade da educação tocantinense, e é exatamente 

nesse ponto que as propostas de melhoria do IAS encontram espaço para proliferação. 

Entretanto, faz-se profícuo analisar sobre qual conceito de qualidade a Seduc e, 

consequentemente, o IAS orientam suas ações, sobretudo nesse momento particular do 

capitalismo. A noção de qualidade que subjaz às propostas do IAS parece a priori indicar na 

direção da preponderância dos aspectos quantitativos em detrimento dos qualitativos, uma vez 

que o Instituto possui um verdadeiro arsenal, desde a metodologia pré-estabelecida a 

ferramentas e mecanismos de acompanhamento e controle dos resultados, que é monitorado 

pelo Sistema Ayrton Senna de Informação (Siasi). Esses mecanismos de monitoramento são 

chamados pelo IAS de “Sistemática de acompanhamento Se Liga e Acelera Brasil”. Na 

Sistemática estão as orientações gerais para implantação das turmas; fichas para serem 

preenchidas pelos professores: perfil do atendimento, perfil da turma, acompanhamento de 

leitura /livros lidos, acompanhamento mensal e ficha de leitura e escrita. Há ainda relatórios 

mensais a serem preenchidos pelos supervisores, coordenador regional, coordenador escolar, 

diretor escolar, secretário municipal ou estadual de educação. Todas as ações e instrumentos 

são previamente planejados pelo IAS. 
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Peroni (2007)43 em seus estudos sobre o IAS alerta que: 

No caso das parcerias, verificamos que a gestão democrática fica muito 
prejudicada quando, desde o secretário de educação até os professores, as 
tarefas são definidas por um agente privado. Questionamos o que 
significa o sistema público abrir mão de suas prerrogativas de ofertar 
educação pública de qualidade e comprar um produto pronto, desde o 
currículo escolar – já que, como vimos, as aulas vêm prontas e os 
professores não podem modificá-las – até a gestão escolar (monitorada 
por um agente externo), e transformar os sujeitos responsáveis pela 
educação em burocratas que preenchem muitos papéis [...]. (p. 8). 

Toda a didática e metodologia do Instituto são organizadas com base no livro 

“Pedagogia do Sucesso” e no método Dom Bosco. Para Oliveira (2002), autor do livro citado 

e mentor do Programa de Aceleração da Aprendizagem do IAS, a chave do sucesso de um 

programa escolar está no gerenciamento (ponto que o Instituto segue à risca), pois, segundo o 

autor, é um acompanhamento eficaz com um grupo de profissionais bem “recrutados” que 

garante bons resultados. Com essas premissas, a lógica de gestão que rege os programas 

parece pautar-se pela administração gerencial e não pela democrática.  

Os programas Se Liga e Acelera Brasil na visão do Instituto Ayrton Senna 

O IAS possui uma visão bem definida quando o assunto é educação, visão esta que 

coaduna com o momento particular do capitalismo em que foi criado o próprio Instituto 

(1994). Para o IAS, a meta principal quando se fala em educação pública é a introdução da 

lógica privada na sua gestão e a abertura à participação da sociedade civil por meio de suas 

organizações (ONGs, institutos, fundações, etc). Nestes termos, a psicóloga e empresária 

Viviane Senna, também presidente do IAS, em entrevista à Revista Ambiente Urbano, do 

Instituto Triângulo, afirma: 

Nosso trabalho só é uma realidade porque está sustentado pelo tripé 
formado por poder público, empresariado e sociedade civil.  As 
prefeituras e os governos estaduais assumem o compromisso político de 
ajudar a garantir educação de qualidade nas suas redes, disponibilizando 
infraestrutura e pessoal para realizar os programas nas secretarias de 
ensino e nas escolas. O empresariado investe recursos para que toda a 
logística necessária aconteça, porque acredita na causa e na seriedade de 

                                                 
43 A autora possui estudo sobre as parcerias público-privadas, “Novos Contornos da Parceria Público-Privada na 
Gestão da Escola Pública”, que visa analisar as mudanças ocorridas no papel do Estado e as conexões entre o 
público e o privado, em que examina os programas da Rede Vencer, instituídos pelo IAS em três redes 
municipais  do Rio Grande do Sul.  
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nosso trabalho. E nós, como sociedade civil, disponibilizamos o know-
how de soluções educacionais testadas e avaliadas interna e 
externamente.  Todas estruturadas para serem replicadas em qualquer 
parte do País.  Sozinhos, jamais conseguiríamos dar conta de nosso 
trabalho com o mesmo impacto e amplitude, alcançando resultados tão 
expressivos. (INSTITUTO TRIÂNGULO, 2009)44.  

Na visão do Instituto, a qualidade da educação pública brasileira está na mudança da 

gestão. Para tanto, propõe que o foco seja desviado do processo para os resultados, através da 

adoção de metas a serem alcançadas, metas que em muitos casos, são irreais de acordo com as 

peculiaridades de cada uma das redes de ensino parceiras. Sua metodologia e monitoramento 

de dados quantitativos concebem o processo de ensino e aprendizagem como algo estático, 

engessado. O Instituto se apropria do discurso da crise estatal disseminado no início dos anos 

noventa no Brasil para dar sustentação à sua ação. Nas palavras de Pereira (1998): 

Na realização das atividades exclusivas de Estado, e principalmente no 
oferecimento dos serviços sociais de educação e saúde, a administração 
pública burocrática, que se revelara efetiva em combater a corrupção e o 
nepotismo no pequeno Estado Liberal, demonstrava agora ser ineficiente 
e incapaz de atender com qualidade as demandas dos cidadãos-clientes no 
grande Estado Social do século vinte, tornando necessária sua 
substituição por uma administração pública gerencial. Em conseqüência, 
seja da captura do Estado por interesses privados, seja da ineficiência de 
sua administração, seja do desequilíbrio entre as demandas da população 
e sua capacidade de atendê-las, o Estado foi entrando em crise fiscal – 
uma crise fiscal que, em um primeiro momento, no início dos anos 80, 
apareceu sob a forma da crise da dívida externa. Na medida em que o 
Estado via sua poupança pública tornar-se negativa, perdia autonomia 
financeira e se imobilizava. Suas limitações gerenciais apareciam com 
mais nitidez. A crise de governança, que no limite se expressava em 
episódios hiperinflacionários, ornava-se total: o Estado, de agente do 
desenvolvimento, se transformava em seu obstáculo. (p. 55). 

O Instituto acredita que seus programas são a panacéia para os problemas 

educacionais, sobretudo nas séries iniciais do ensino fundamental no país. Desse modo, o 

ensino público tem sido frequentemente alvo de ataques do IAS, sendo considerado 

ineficiente e oneroso para o Estado. Nessa perspectiva, vale explicitar os argumentos de 

Viviane Senna, quando questionada acerca do problema da educação pública: 

O problema é a gestão. A escola pública é pouco eficiente porque não tem 
foco no resultado. A cultura pública não é como a empresarial, que 
trabalha com foco e meta. Queremos trazer a cultura empresarial para 

                                                 
44 Disponível em: http://www.institutotriangulo.org.br Acesso em: 22 de novembro de 2009.  
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dentro da área pública. O setor público precisa da lógica do setor privado. 
Uma escola é uma fábrica de crianças45. 

A justificativa para a sua atuação é pautada na tão propalada má qualidade do ensino 

público, julgando-se o Instituto capaz, sobretudo de forma mais eficiente, de assumir tarefas 

que seriam de responsabilidade do Estado em relação às políticas públicas. 

Dados da realidade brasileira, no entanto, nos mostram o freqüente 
insucesso do processo de alfabetização, sobretudo nas primeiras séries, 
com altíssimos índices de reprovação, abandono e distorção entre a idade 
dos alunos e a série que deveriam cursar. 

Além disso, os sistemas educacionais não operam suas redes com foco 
nos resultados dos alunos, o que configura um problema de gestão. 
(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, on line). 

De acordo com recente pesquisa encomendada pelo Instituto (1999-2005) em 947 

municípios parceiros, coordenada pelo economista Ricardo Paes de Barros e realizada pela 

equipe do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade – IETS, os resultados atingidos em 

um ano pelos programas Se Liga e Acelera Brasil correspondem a seis anos no sistema 

regular de ensino (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, p. 3)46.  

Quanto à aprovação, a mesma pesquisa informa que o Brasil apresenta um índice de 

0,5% ao ano, enquanto o IAS eleva essa taxa a 2,8% nos municípios parceiros, o que equivale, 

de acordo com o estudo, a um salto três vezes mais rápido. No quesito redução da taxa anual 

de reprovação, são apresentados os seguintes dados: Brasil, considerado estagnado, 0,0%; o 

IAS, por sua vez, cresceu 1,2%, apresentando “melhora em um indicador que o país patina 

sem sair do lugar” (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, p. 8-9). Em relação às taxas de 

abandono, a pesquisa mostra que o Brasil registra uma queda de apenas 0,15%, enquanto os 

programas do IAS registram um percentual em torno de 1,2% de redução. De acordo com a 

pesquisa, é como se o município avançasse seis ou oito vezes mais.  

Em quinze anos, o Instituto acredita ter transformado a vida de 11.640.930 (onze 

milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e trinta) crianças e jovens através de suas 

“soluções educacionais”. Além disso, capacitou 553.512 (quinhentos e cinquenta e três mil e 

                                                 
45 Disponível em: WWW.notíciasdarede.se.df.gov.br Acesso em: fevereiro de 2009. 
46 Os dados da pesquisa correspondem à correção de fluxo escolar no período de 1999 a 2005, com base nos 
dados do Inep, Prova Brasil e censos escolares desse período (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, p. 4). 
Versão on line disponível em: WWW.senna.com.br Acesso em: 29 de outubro de 2009. 



88 
 

quinhentos e doze) educadores em 1.372 (mil trezentos e setenta e dois) municípios de 26 

(vinte e seis) estados e do Distrito Federal (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, p. 13).  

Para o Instituto, o diferencial dos seus programas é o Sistema Instituto Ayrton Senna 

de Informação (Siasi), pois, através desse banco de dados que funciona em plataforma 

eletrônica (na internet), é possível monitorar o desempenho dos alunos, tendo como base as 

avaliações do professor e supervisor feitas em sala de aula. Segundo o Instituto, o Siasi reúne 

dados quantitativos e qualitativos, como frequência, realização das lições de casa, quantidade 

de livros lidos, estágio da leitura e escrita. Nesse ponto, é importante frisar que não 

percebemos em qualquer das escolas analisadas a preocupação do IAS com aspectos 

qualitativos, como satisfação, motivação ou adesão dos envolvidos no processo. 

Tal fato pode ser constatado na forma como o IAS trata a questão da avaliação, 

focalizando apenas os resultados. Alinhando-se, assim, às práticas economicistas e 

excludentes inseridas na educação pelas mudanças estruturais de contexto global nas esferas 

econômica, política e social no curso dos anos 1990. Nesse aspecto, todos os entrevistados 

neste estudo concordam que a avaliação dos programas constitui-se em um mecanismo de 

controle, uma vez que esta vem pronta do Instituto para ser aplicada aos alunos47. 

O Instituto faz bem a “lição de casa” quando o assunto é levantar a bandeira do 

Terceiro Setor, cada vez mais inserido na educação brasileira, coadunando com os postulados 

de Pereira (1998), que aposta as fichas no setor público não-estatal como principal alternativa 

às questões decorrentes do contexto de crise global, como recrutar o contingente de mão-de-

obra excluída do mercado de trabalho tradicional (setor público e privado). Assim, sob a 

premissa de contribuir para a qualidade da educação no país, o IAS vai se firmando nesse 

vasto campo de provimento de serviços que se transformou o Terceiro Setor no Brasil, 

sobretudo a partir da década de 1990. 

Entretanto, embora as propostas e dados apresentados pelo Instituto sejam bastante 

otimistas, os programas por ele preconizados levantam debates, dividindo opiniões de 

educadores e pesquisadores no cenário brasileiro. Para Peroni (2007), coordenadora de um 

estudo sobre as consequências desses programas para as redes públicas do Rio Grande do Sul 

(RS), a adoção de “pacotes prontos” de soluções de ensino para diferentes realidades fere os 

princípios da autonomia e da gestão democrática da educação, defendidos na Constituição de 

1988. O acesso ao conhecimento é um direito, mas, para garanti-lo, é preciso mais que a 

                                                 
47 Vale informar a esse respeito que o IAS criou uma escala semelhante à do Saeb, além de contar com uma 
avaliação externa feita semestralmente pela Fundação Carlos Chagas. Disponível em: WWW.senna.com.br 
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adoção de propostas “replicáveis”, que podem ser entendidas como um desrespeito total ao 

educando e ao educador. Ainda segundo a autora, as redes de ensino e as escolas que adotam 

esses programas perdem autonomia, por abrirem mão da construção de suas próprias 

propostas educacionais.     

Concepções de educação e de avaliação escolar  
presentes nos programas Se Liga e Acelera Brasil 

Calcada nos princípios da “Pedagogia do Sucesso”, a concepção de educação 

observada nos programas supõe considerar o resgate da auto-estima do aluno como ponto de 

partida para o trabalho a ser desenvolvido. Os defensores desses programas argumentam que 

o compromisso é com a regularização do fluxo escolar, e não simplesmente com a aceleração 

de alunos, o que é comum na maioria dos programas de aceleração da aprendizagem 

desenvolvidos no Brasil a partir de 1995.  

O programa de Aceleração da Aprendizagem (PAB) foi implementado inicialmente 

pelo IAS em 15 municípios em 1997, ampliando-se para 24 municípios em 1998, sendo 

incluídas as redes estaduais de Goiás e Espírito Santo a partir de 1999 (OLIVEIRA, 2002). 

Em 2001, o IAS substitui o PAB pela Rede Acelera Brasil, composta pelos programas Se 

Liga e Acelera Brasil, ampliando significativamente seu trabalho com estados e municípios 

por todo o país. 

De acordo com Oliveira (2002), há um compromisso com os resultados permanentes e 

não com uma mera inovação ou intervenção pedagógica. Para o autor, os pontos fundamentais 

dos programas são: 

• Articulação por uma entidade não-governamental, o Instituto 
Ayrton Senna; 

• Estratégia e materiais de ensino concebidos para posterior 
utilização em qualquer estado ou município; 

• Objetivo da ação: demonstrar que é viável a correção de fluxo 
escolar num prazo máximo de quatro anos, em grande escala, por 
redes de ensino funcionando nas várias circunstâncias típicas do 
sistema de educação pública do país; 

• Estratégia de implementação, que inclui os pontos abaixo; 

• Compromisso político das autoridades com a regularização do 
fluxo, e não meramente com a aceleração de estudos; 

• Financiamento adequado; 

• Estrutura gerencial local; 
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• Materiais próprios para alunos defasados; 

• Materiais de apoio para a classe e para os professores; 

• Sistemática de acompanhamento, planejamento e controle do 
processo; 

• Sistemática de supervisão semanal a cada classe; 

• Reuniões quinzenais de avaliação e planejamento pelos 
professores; 

• Assistência técnica para o gerenciamento do programa; 

• Material estruturado para capacitação de professores em serviço; 

• Estratégias e materiais para diagnóstico e alfabetização de alunos 
defasados e não alfabetizados; 

• Avaliação externa anual, realizada pela Fundação Carlos Chagas 
(FCC);  

• Acompanhamento dos egressos e da sustentabilidade do programa. 
(p. 179). 

 

Tais pontos norteadores dos programas revelam a concepção de educação que subjaz 

ao IAS, uma educação “bancária”, uma vez que toda a ação é planejada unicamente pelo 

Instituto, cabendo aos sistemas de ensino e/ou escolas que os adotam apenas a execução de 

tarefas. A educação “com” o homem, tão defendida por Paulo Freire, não se constitui na 

diretriz dos programas, mas sim uma educação “para” o homem.  

A avaliação é outro ponto que merece atenção nos programas. Embora se tenha 

avançado bastante acerca da discussão sobre a avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem nas últimas décadas, a prática do Instituto revela-se anacrônica e autoritária, na 

medida em que utiliza testes estandardizados (chegam prontos) que avaliam as habilidades 

pré-estabelecidas para todos os sistemas de ensino parceiros. Aos professores e alunos só resta 

adequar-se ao perfil exigido pelos programas. Dessa forma, considerando a avaliação como 

uma das ferramentas necessárias ao desenvolvimento da autonomia, importante enfatizar que 

esta deve ser uma prática indicadora de caminhos, e não um mero instrumento de controle, 

como, aliás, tem sido recorrente nas experiências vivenciadas no país a partir dos anos 1990 

com forte viés mercadológico, orientado por interesses de organismos externos. Qual o 

parâmetro de qualidade educacional para o IAS? É importante questionar.  

Sobre essa questão, Sousa (2008) esclarece que:  

Qualidade não é “algo dado”, não existe “em si”, remetendo à questão 
axiológica, ou seja, dos valores de quem produz a análise de qualidade. A 
emergência de critérios de avaliação não se dá de modo dissociado das 
posições, crenças, visão de mundo e práticas sociais de quem os concebe. 
É um conceito que nasce da perspectiva filosófica, social, política de 
quem faz o julgamento e dela é expressão. Portanto, os enfoques e 
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critérios assumidos em um processo avaliativo revelam as opções 
axiológicas dos que dele participam. (p. 267). 

Desse modo, coadunando com as práticas avaliativas existentes em todo o país 

voltadas para o controle dos resultados, a avaliação externa do Instituto inclui a realização de 

pré e pós testes de Português e Matemática, aplicados pela Fundação Carlos Chagas. O teste 

do final do ano, conforme o IAS, assegura a compatibilidade com o Saeb equivalente à 4ª 

série do ensino fundamental.  

Organização dos tempos, dos processos e dos espaços escolares 

Do ponto de vista da estrutura, da organização metodológica e do trabalho escolar, os 

programas apresentam-se da mesma forma, tanto em redes estaduais quanto municipais. O Se 

Liga Brasil trabalha com alunos não alfabetizados ainda que não possuam dois anos de 

distorção idade/série. O material didático utilizado é específico, tendo sistematizado todo o 

programa e condensado no livro-texto e caderno de atividades. O Método Dom Bosco48 foi o 

referencial para a elaboração do módulo do programa que contém 42 aulas, que se 

caracterizam por um conjunto de atividades a serem desenvolvidas em um ou mais dias de 

trabalho pedagógico.  

O Se Liga propõe uma dinâmica de organização de classe a ser executada conforme 

uma rotina pré-estabelecida, composta por diversos itens a serem seguidos pelo professor: 1. 

Acolhida - momento em que o professor recebe os alunos com uma história, piada, textos 

bíblicos, etc, 2. Curtindo as leituras - os alunos socializam os livros lidos com a classe, 3. 

Correção do trabalho para casa - todo dia tem atividade para casa, 4. Atividade de 

coordenação motora - desenvolvimento de atividades mínimas propostas para a aula, 5. 

Diálogo sobre o tema da palavra-chave em letra maiúscula e minúscula, 6. Atividades 

complementares, e 7. Revisão do dia e orientação do trabalho para casa.  

                                                 
48 O Método Dom Bosco nasceu de um Método denominado CIMA, surgido na década de 50 em Goiânia, Goiás, 
o qual realizava a alfabetização por meio da imagem, e, de início, trabalhava apenas com a vogal A. Inspirado no 
Método CIMA e através de sua aplicação prática, o Método Dom Bosco foi adquirindo características próprias. 
As características principais desse Método são sua eficácia e rapidez. A aprendizagem da leitura e da escrita 
geralmente é alcançada em trinta ou quarenta aulas de duas horas cada uma. Pensado para alfabetização de 
adultos, o método objetiva que os alunos percebam resultados já na primeira aula (SANTOS, p. 36). Versão on  
line disponível em: http://vsites.unb.br/brasilalfabetizado Acesso em: fevereiro de 2010. 
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Durante o ano letivo, os professores recebem uma visita semanal do supervisor da rede 

e participam de reuniões quinzenais de avaliação, troca de experiências e planejamento das 

atividades com outros professores. Além disso, há as capacitações bimestrais oferecidas pelo 

IAS em parceria com a Seduc e DRE. Ao longo do projeto, são coletadas diariamente e 

consolidadas mensalmente informações a respeito da frequência de alunos e professores, 

abandono de alunos, registro das visitas dos supervisores, participação dos professores nas 

reuniões quinzenais, andamento do ritmo do programa e número de livros lidos pelos alunos. 

Todos esses dados são repassados ao IAS através do Siasi. Sobre esse sistema de informações 

Peroni (2007) sublinha em seus estudos que: 

O Siasi registra as informações educacionais dos municípios parceiros, 
por meio da coleta de dados das escolas e de sua consolidação no âmbito 
das secretarias de educação. Verificamos no município pesquisado que, 
para manter os dados neste cadastro, os municípios pagam R$ 150,00 
mensais. Questionamos o que leva os municípios a terem um trabalho 
enorme para cadastrar, mensalmente, os pormenores dos seus dados no 
Siasi e ainda a pagarem por isso. (p. 119). 

Esse cadastro permite ao Siasi - controle total da execução dos seus programas nos 

sistemas de ensino e, consequentemente, nas escolas. 

O programa Acelera Brasil segue basicamente a mesma dinâmica organizacional do 

Se Liga. Contudo, há algumas mudanças como, por exemplo, no material didático. 

Inicialmente era composto por sete módulos com os conteúdos básicos da 1ª à 4ª série do 

ensino fundamental. O livro introdutório intitulava-se Decolando para o sucesso e tinha como 

objetivo desconstruir a imagem de fracassos vivenciados pelos alunos-alvos dos programas; 

no segundo livro, Quem sou eu?, o professor era orientado a trabalhar os defeitos, qualidades, 

sonhos e desafios dos alunos, bem como seu ambiente familiar. No terceiro livro, Escola – 

espaço de convivência, o aluno tinha a oportunidade da contextualização da escola, além do 

estabelecimento de regras de convívio social e de percepção dos aspectos em que sua escola 

podia melhorar (físicos, humanos e materiais). Já o quarto livro, O lugar onde vivo, propunha 

levar o aluno a tomar conhecimento dos aspectos físicos, geográficos, culturais, sociais, entre 

outros, do lugar onde morava. No quinto livro, Minha cidade, o professor trabalhava os 

diversos aspectos do município: economia, serviços urbanos como fornecimento de água, 

energia elétrica, saneamento básico e coleta de lixo, entre outros. O sexto livro, Brasil de 

todos nós, tratava da questão da diversidade cultural existente no país, além da utilização de 

mapas para conhecimento e localização espacial. O sétimo e último livro, Operação salva 

terra, tinha como meta desenvolver no aluno a capacidade de observação consciente dos 
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recursos naturais, na busca de meios para a preservação da natureza como alternativa de 

sobrevivência na terra. Entretanto, a partir de 2008 o programa passou a operar com apenas 

quatro módulos, que são a consolidação dos sete temas acima mencionados.  

Outras diferenças são perceptíveis no Acelera, como uma quantidade maior de itens a 

serem observados na ficha de acompanhamento mensal e a quantidade de livros lidos 

previstos como indicadores de sucesso ao final do ano letivo: 40 para cada aluno. 

Critérios de seleção de alunos e professores 

A exemplo da organização metodológica rígida, os critérios para formação das turmas 

dos programas, bem como de seleção de professores, apresentam-se também definidos a 

priori pelo Instituto. O ingresso de alunos portadores de necessidades educacionais especiais 

nos programas é vetado no artigo 4º da Instrução Normativa nº 12, de 2005. De acordo com o 

referido documento e os Procedimentos Administrativos para cada ano letivo emanados pelo 

IAS, “a seleção de alunos para formação de turmas do Se Liga e do Acelera Brasil será feita 

mediante aplicação de prova diagnóstica nas primeiras semanas de aula do ano letivo” 

(INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, p. 1). A esse respeito, esclarece um dos 

entrevistados na DRE-Miracema: 

No início do ano é feita uma seleção aonde a escola, a secretaria vai 
separando as fichas dos alunos que estão dentro do perfil e depois é feita 
uma prova diagnóstica, na qual se avalia a produção textual, sendo 
atribuída uma pontuação de 0 a 5. De 0 a 3 os alunos são encaminhados 
ao Se Liga (não alfabetizados) e de 3 a 5 para o Acelera (já 
alfabetizados). (ENTREVISTA Nº 3, 2009). 

Desse modo, a idade atendida pelos programas é de 9 a 14 anos, sendo orientado pelo 

Instituto que deve ser considerado o ano de nascimento do aluno. Ou seja, os alunos que 

completam 15 anos até 30 de julho não entram nos programas. São encaminhados à Educação 

de Jovens e Adultos – EJA. No entanto, os alunos que completam 15 anos de 1º de agosto a 

31 de dezembro permanecem nos programas (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2009, p. 2). O 

programa Se Liga atende alunos de 1ª à 4ª séries (2º ao 5º ano) do ensino fundamental não 

alfabetizados, enquanto o Acelera atende alunos de 1ª à 3ª séries devidamente alfabetizados, 

visando a aceleração dos estudos. 
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Quanto à seleção de professores, a Instrução Normativa nº 12, de 2005, estabelece 

que: 

O professor lotado nas turmas dos programas Se Liga e Acelera Tocantins 
deverá ser capacitado na metodologia específica, permanecendo, no 
mínimo, 02 (dois anos) no programa, e deverá atender aos seguintes 
critérios:  

I – ser preferencialmente efetivo; 

II – ter disponibilidade nos turnos matutino e vespertino; 

III – ter formação em Normal Superior ou Pedagogia, habilitação em 
Magistério nas séries iniciais. (ESTADO DO TOCANTINS, 2005, p.1, 
artigo 5º). 

Embora os três critérios da Seduc, sobretudo o terceiro, demonstrem certa 

preocupação com o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, há uma contradição nos 

documentos oficiais, visto que os Procedimentos Administrativos orientam em seu item 4 que 

as turmas formadas “serão imediatamente assumidas por professores que atuarão nos 

programas durante o ano, antes mesmo da capacitação inicial” (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2009).  No item 5, o referido documento complementa que:  

Os professores dos dois programas, em regência nas condições acima, 
receberão orientações escritas, encaminhadas pela Seduc e Agência 
Técnica Candeia49, quanto ao trabalho em leitura, escrita e matemática a 
ser desenvolvido nesse período que antecede a capacitação programada 
(subsídios).  

Dessa forma, os professores são forçados a iniciar os trabalhos sem ter passado por 

capacitação, o que ocorre unicamente por questões financeiras, como é explicitado em uma 

das entrevistas realizadas na DRE-Miracema. Quando questionado sobre a gestão da educação 

do estado do Tocantins, o entrevistado afirmou: 

Em relação aos programas há ingerências, como, por exemplo, os 
recursos financeiros para acompanhamento das turmas nas escolas estão 
chegando com atraso. A proposta dos programas é de acompanhamento 
quatro vezes por mês pelo supervisor e uma vez ao mês pelo coordenador 
da DRE. Contudo, nesse ano temos acompanhado bimestralmente. 
(ENTREVISTA Nº 2, 2009). 

                                                 
49 Agencia técnica do IAS radicada no estado do Tocantins para coordenação dos programas junto à Seduc -TO. 
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Entretanto, a despeito das possíveis dificuldades de operacionalização dos programas 

no estado do Tocantins, a meta do IAS para o final do ano letivo é de 100% de alfabetização 

no Se Liga e 100% de aceleração no Acelera. Vale ressaltar que essa meta não considera as 

peculiaridades dos sistemas de ensino parceiros, tratando a todos de forma homogênea, como 

se a educação fosse uma questão de “receita” aplicável a qualquer realidade e seus 

profissionais meros “robôs” programados para executar tarefas. 

Como a parceria da Seduc-TO com o IAS na oferta dos programas de correção de 

fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil tem impactado a organização da escola no estado do 

Tocantins, observando a particularidade da DRE-Miracema, é a questão examinada no 

terceiro e último capítulo deste estudo. 
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CAPÍTULO III 
 

IMPACTOS DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR SE LIGA 
E ACELERA BRASIL NA REGIONAL DE MIRACEMA – TO 

Neste capítulo, discutimos os impactos reais da parceria do IAS e da Seduc-TO na 

oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil. Com base na 

pesquisa empírica, apresentamos o posicionamento dos sujeitos envolvidos no processo, 

profissionais da Seduc-TO (sede), da DRE-Miracema e das escolas, confrontando-o com a 

teoria e estudos realizados por outros autores acerca do Instituto Ayrton Senna.  

Quanto aos sujeitos deste estudo, informamos que, previamente, era nossa intenção 

entrevistar o coordenador geral do IAS no estado do Tocantins, no entanto isso não foi 

possível pela dificuldade de contatar esse profissional. Assim, consideramos relevante 

substituí-lo pelo ex-coordenador regional dos programas na DRE-Miracema, pelo fato deste 

profissional ter vivenciado a implantação da parceria e, assim, ter condições de nos fornecer 

informações importantes para o estudo. Além disso, um dos coordenadores das escolas 

pesquisadas (escola E)50 não participou da pesquisa sob a alegação de falta de disponibilidade 

de tempo. As entrevistas foram realizadas na sede da Seduc em Palmas, na DRE-Miracema e 

nas cinco escolas que trabalham com os programas no município de Miracema.  

Todas as escolas encontram-se situadas em áreas urbanas, ressaltando que as escolas B 

e C se acham em áreas periféricas da cidade. A escolha das Unidades de Ensino atendeu ao 

critério único de elas trabalharem com os programas em estudo. As escolas pertencem à rede 

estadual de ensino, jurisdicionadas à Diretoria Regional de Ensino de Miracema - TO. 

Contextualizando a DRE – Miracema 

A Diretoria Regional de Ensino de Miracema localiza-se na cidade de Miracema do 

Tocantins, a 70 km de Palmas, a capital do estado. O município foi a primeira capital do 

Tocantins (1989-1990). Situado à margem esquerda do rio Tocantins, o município recebeu 

antes de sua emancipação outros dois nomes: Bela Vista e Xerentina. A origem desse nome é 

em virtude do município localizar-se próximo à reserva indígena da etnia Xerente. 
                                                 
50 Classificamos a escolas pelas letras A, B, C, D e E para preservar o anonimato das escolas e dos sujeitos da 
pesquisa. 
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Segundo historiadores da região, a origem do nome Miracema vem do tupi-guarani 

mirare – do verbo ver, olhar, mais o sufixo cema – que significa água. Logo, Miracema, a 

cidade que mira a água do rio. Sua população atual, de acordo com o IBGE, é estimada em 

28.000 habitantes. A rede escolar do município conta com 16 estabelecimentos de ensino, 

sendo 09 da rede estadual, 02 da rede municipal e 05 da rede privada51. Embora a maioria das 

escolas de educação básica em Miracema seja da rede estadual, nota-se que o ensino privado 

encontra-se em franca expansão, superando as escolas municipais, atuando, sobretudo, na 

educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. 

Em relação ao ensino superior, o município conta com um Campus da Universidade 

Federal do Tocantins – UFT, oferecendo os cursos de Pedagogia (Supervisão e Administração 

dos anos iniciais do ensino fundamental) e Serviço Social. A UFT oferece para o município 

de Miracema apenas dois cursos, o que não supre a demanda acadêmica do município, uma 

vez que há estudantes miracemenses deslocando-se para cidades vizinhas (Palmas, Paraíso, 

Guaraí, Gurupi, Colinas), onde encontram maiores opções de cursos. Completando o quadro do 

ensino superior, o município conta ainda com telessalas da Educon/Unitins na modalidade tele 

presencial, ofertando os cursos de Pedagogia e Serviço Social. 

Para atender à educação infantil existem três creches municipais: Maracaípe, Isis 

Sardinha e Dona Regina, que recebem crianças de dois a cinco anos de idade. 

No âmbito social, o município possui a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, os programas Pioneiros Mirins (estadual), Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI - Municipal) e o Bolsa Família (Federal) atendendo crianças de 7 a 14 

anos. Para o público da terceira idade, há a Casa do Idoso Pedro Pires, de administração 

municipal. 

As atividades econômicas estão concentradas na pecuária (bovinos, suínos, equinos), 

na agricultura (arroz, feijão, milho, mandioca e abacaxi) e na extração de cristal, caulim e 

fosfato. Miracema dispõe de um comércio diversificado. Contudo, sua economia tem como 

principais fontes a agricultura e a pecuária, com maior destaque para o plantio do abacaxi. 

Dentro desse contexto, situa-se a DRE-Miracema, possuindo 07 municípios sob sua 

jurisdição, com um total de 59 escolas que atendem 11.325 alunos. Para fins desta pesquisa, foram 

observadas apenas as escolas da sede (Miracema), sendo que das 09 Unidades de Ensino 

existentes no município apenas 05 trabalharam com os programas em estudo no ano de 2009. 

                                                 
51 Informações obtidas no Departamento de Recursos Humanos da DRE-Miracema. 
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De acordo com a Coordenadora Regional dos programas, os critérios para a escolha 

das escolas que ofertam os programas são os índices de distorção idade/série e o espaço físico 

da Unidade de Ensino, uma vez que os alunos diagnosticados mediante teste padrão do IAS 

são retirados de suas turmas para compor uma nova (Se Liga ou Acelera Brasil). 

A ação da DRE-Miracema pode ser compreendida como uma extensão da Seduc na 

região em que atua, visto que as regionais de ensino exercem basicamente uma ação 

reprodutora junto às escolas das políticas educacionais emanadas pela Seduc. 

A história da DRE-Miracema pode ser contada considerando dois momentos históricos 

e politicamente distintos – um que vai até o final da década de 80, quando esta região 

pertencia ainda a Goiás, e outro que tem início com a emancipação política do estado, a partir 

do primeiro ano da década de 1990. Os municípios que fazem parte na atualidade da 

jurisdição desta Regional pertenceram até 1983 à Delegacia de Ensino de Pedro Afonso. Em 

1994 foi criada a DRE-Miracema, por meio da Portaria nº 4.723/84, emitida pela Secretaria de 

Educação do Estado de Goiás. Conforme Nascimento (2008), na década de 1980 Goiás 

possuía apenas 35 Delegacias de Ensino, o que dificultava um atendimento efetivo às escolas, 

devido às grandes distâncias, deficiências na comunicação e nos meios de transporte. Assim, 

este primeiro período é marcado pelas dificuldades geradas por anos de abandono do centro 

administrativo, o que se reflete também na falta de profissionais com formação adequada para 

atuar na educação no norte goiano. 

Nesse contexto, desenvolveram-se de forma fecunda práticas patrimonialistas e 

clientelistas na educação e, embora o estado tenha avançado nas décadas seguintes no sentido 

de formação dos profissionais da educação, tais práticas ainda podem ser percebidas no 

interior das escolas tocantinenses. 

Todavia, com a criação do estado do Tocantins, ocorreu a criação de novas delegacias 

regionais de ensino, visando atender mais efetivamente o fluxo educacional do estado. Desse 

modo, a atual organização das DREs pela Seduc subdivide o atendimento aos 139 municípios 

entre treze diretorias regionais: Palmas – sede, Araguatins, Tocantinópolis, Araguaína, 

Colinas, Guaraí, Miracema, Paraíso, Pedro Afonso, Dianópolis, Gurupi, Arraias e Porto 

Nacional.  

As DREs, do ponto de vista orgânico, são distribuídas geograficamente com o objetivo 

de superar as dificuldades de comunicação entre a rede estadual de ensino das décadas 

anteriores à criação do estado do Tocantins. Porém, alguns aspectos são perpetuados, como a 

falta de autonomia, materializada nas poucas possibilidades das DREs elaborarem suas 



99 
 

políticas e/ou fazer adequações nas políticas implementadas pela Seduc no sentido de atender 

melhor suas especificidades.  Esse “engessamento” da DRE fica evidente nas ações previstas 

no Plano Operacional (PO), um documento inspirado no Planejamento Estratégico da 

Secretaria (PES da Seduc). Aquele obedece à mesma constituição por objetivos e metas 

direcionados por este, sobretudo na supervalorização dos resultados escolares, materializada 

na excessiva preocupação com os índices educacionais. Percebe-se na análise do PO que 37% 

das ações estão voltados para a melhoria dos índices, enquanto outras questões que deveriam 

ser priorizadas, como políticas de valorização dos profissionais em educação e iniciativas para 

a inclusão social, são minimizadas – 19% e 5% das ações, respectivamente (TO 

SEDUC/DRE, 2009). Nesse sentido, as DREs – bem como seus profissionais – podem ser 

caracterizadas como “intelectuais orgânicos”, disseminando e dando sustentação na escola, 

em última instância, às políticas e/ou programas instituídos pela Seduc.  

Conforme Oliveira (2001) esclarece, na década de 1990 houve uma desastrosa 

combinação de expansão da oferta da educação básica com a adoção dos princípios 

economicistas que passaram a permear a administração educacional. Esse processo colocou 

em evidência alguns dos velhos e conhecidos problemas da educação no país: evasão, 

repetência e reprovação, contribuindo para uma distorção idade/série alarmante no ensino 

fundamental do país – 64,1% em 1991, saltando para 68,7% em 1996 (PARENTE & LUCK, 

2004, P. 30). A preocupação com a qualidade passaria a dar o tom da discussão acerca da 

educação nacional a partir de então. Os programas de aceleração da aprendizagem surgem 

como a única solução possível para reverter o quadro nada animador da educação brasileira, 

sobretudo nos anos iniciais do ensino fundamental. Atrelada a essa discussão, surge o privado 

como parâmetro de qualidade para o serviço público. A partir de então, a parceria entre essas 

duas esferas de poder daria a tônica dos discursos e práticas no campo social, notadamente na 

educação.  

Neste estudo, o IAS constitui-se em um dos exemplos da introdução da lógica privada 

na educação pública, por meio de parcerias para implantação de programas específicos e 

focalizados. Todavia, a adoção desses programas gera controvérsias e divide opiniões acerca 

das suas reais chances de cumprir o que prometem. Desse modo, explicitaremos nos tópicos a 

seguir os desdobramentos, impactos, mitos e realidades dos programas de correção de fluxo 

escolar Se Liga e Acelera Brasil desde a visão da Seduc, DRE-Miracema, às cinco escolas 

pesquisadas na Regional de Miracema. 
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Os programas Se Liga e Acelera Brasil na visão da Seduc – TO 

A Seduc-TO sempre procurou manter suas ações alinhadas com os acontecimentos do 

restante do país e/ou do contexto global. Desse modo, não foge à regra quando a discussão é 

correção do fluxo escolar. O estado tem trabalhado a aceleração da aprendizagem como 

estratégia para correção do fluxo nos anos iniciais do ensino fundamental desde o final da 

década de 1990. Em 2003, resolve efetivar parceria com o IAS para a oferta dos programas Se 

Liga e Acelera Brasil, movimento que, importa salientar, foi efetivado em diversas redes de 

ensino por todo o país. Sobre essa parceria, a então secretária de Estado da Educação e 

Cultura, Maria Auxiliadora Seabra Rezende52, em entrevista à Revista Educação em Cena, 

publicação do próprio Instituto, afirma: 

A educação no estado tem passado por transformações, desde 2003, 
quando procuramos o Instituto Ayrton Senna para firmar uma parceria. 
Isso foi feito porque as propostas do Instituto vinham ao encontro do que 
buscávamos. Fizemos uma avaliação, levantamos as deficiências e 
montamos um planejamento estratégico. O Tocantins é um Estado jovem, 
mas com problemas antigos, como analfabetismo, repetência e distorção 
entre idade e série, o que nos fez trabalhar a aceleração, com bons 
resultados. Mas, queríamos mais. Começamos com os Programas Se Liga 
e Acelera e, agora, temos também o Circuito Campeão, com ações até a 
5ª série. Hoje, esses programas fazem parte da política pública de 
educação do Tocantins. (REZENDE, 2007)53. 

Esta análise evidencia que a Seduc-TO aposta na necessidade da parceria da esfera 

pública estatal com o setor público não-estatal, intensificada no Brasil a partir da década de 

90. Na visão desse órgão, o IAS apresenta-se como um “indutor” da qualidade da educação no 

estado, uma vez que parte do planejamento dos anos iniciais do ensino fundamental foi sendo 

repassada gradativamente para a responsabilidade do Instituto. Para a Seduc, a introdução de 

parcerias com organizações da sociedade civil é sinônimo de modernidade e, sobretudo, de 

qualidade, alinhando-se aos postulados de Bresser Pereira (1998) quando este defende que: 

[...] O Estado social-burocrático do século vinte, como o Social-Liberal, 
do século vinte e um, continuará a ser um forte promotor ou subsidiador 
das atividades sociais e científicas, com a diferença que sua execução no 
Estado que está surgindo caberá principalmente a entidades públicas não-
estatais. [...] (p. 72). 

                                                 
52 Permaneceu à frente da Seduc-TO por doze anos. Entretanto, em 2009 foi substituída, devido à mudança de 
governo no estado. Leomar Quintanilha, político e senador pelo estado do Tocantins, foi o primeiro nome a 
assumir a Pasta. Entretanto, em 2010 houve nova mudança, assumindo Suzana Salazar de Freitas Morais, do 
quadro funcional da DRE de Araguaína.  
53 Revista Educação em Cena. Publicação do Instituto Ayrton Senna. Ano 1, número 1, jul. 2007. Disponível em: 
WWW.senna.com.br Acesso em: 20 de novembro de 2009. 
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Em outras palavras, a execução dessas atividades será por meio de parcerias com o 

Terceiro Setor. Seguindo essa prerrogativa, no afã de introduzir a parceria com o IAS no 

estado, a Seduc desrespeitou os princípios democráticos da gestão da educação defendidos na 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) e LDB/96 (BRASIL, 1996), realizando todas as 

discussões sobre a implementação da parceria apenas no âmbito da própria Secretaria, não 

estendendo o direito de participação aos envolvidos na questão: educadores e comunidade 

escolar. Sobre esse ponto, vale dar voz a um dos entrevistados na DRE-Miracema, que 

vivenciou a chegada do IAS na educação tocantinense. Quando questionado acerca do 

processo de implantação da parceria no estado, esclarece: 

Foi feito um convênio entre o governo (estadual) e o Instituto Ayrton 
Senna. Não houve discussão prévia com as DREs, havendo participação 
apenas no momento da assinatura do convênio, no qual esteve presente a 
presidente do IAS, Viviane Senna. (ENTREVISTA Nº 6, 2009). 

Esta fala indica a preocupação da Seduc em aderir ao modismo das parcerias entre 

esfera pública estatal e entidades privadas, embora de interesse público, que já era prática em 

diversas redes de ensino espalhadas por todo o país. Entretanto, esse processo prescindiu da 

participação dos profissionais que fazem a educação de fato, tratando-os apenas como 

executores e não como participantes da gestão da educação no estado. 

Embora a discussão em torno da autonomia não constitua o principal foco deste 

estudo, é importante lembrar que esses programas externos são introduzidos na escola 

minando cada vez mais a já relativa autonomia dos seus profissionais e intensificando a carga 

de trabalho. No caso específico dos programas do IAS, há uma infinidade de fichas de 

acompanhamento do desempenho que são preenchidas por todos os profissionais envolvidos.  

A esse respeito, um dos técnicos estaduais da Seduc-TO, quando questionado se a 

Seduc possui autonomia didática e pedagógica diante do Instituto, revela: 

Não totalmente, porque nós temos, por exemplo, matrizes de habilidades 
(Elaboradas pelo IAS) para os alunos desenvolverem. Então, dentro 
dessas habilidades tem o material que é bem específico, fechado, mas o 
professor tem abertura para implementar, acrescentar [...]. 
(ENTREVISTA Nº 1, 2009). 

Ao analisarmos a redução do índice de distorção idade/série no período de 2004 a 

2007, que corresponde aos primeiros quatro anos da parceria no estado, constata-se que a 

redução foi significativa. A meta estabelecida no PES em relação à distorção idade/série dos 
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anos iniciais do ensino fundamental era reduzir de 35,45% para 15,98% até 2007, chegando a 

atingir o índice de 17,93%54.  

Os anos finais do ensino fundamental – destino dos alunos dos programas – também 

merecem análise, uma vez que, mesmo havendo uma queda significativa, o índice de 

distorção ainda se manteve alto (redução de 52,2% para 29,69% até 2007). O convênio com o 

estado seria pelo período de quatro anos inicialmente. No entanto, o Instituto encontra formas 

de se reinventar e continuar sendo visto como uma alternativa necessária à correção do fluxo 

escolar no estado. A partir de 2009, reformulou seus procedimentos administrativos, passando 

a trabalhar com alunos que apresentam apenas um ano de distorção, o que lhe dá garantia de 

público-alvo por mais alguns anos no estado. 

A Seduc acredita que a busca de parcerias na oferta do ensino tem como objetivo 

“melhorar o rendimento dos alunos, corrigir a distorção, proporcionar a qualidade na 

educação” (ENTREVISTA Nº 1, 2009). Para tanto, o modelo de gerenciamento do processo 

educativo desenvolvido pelo IAS e que orienta os programas é considerado o ideal.  

Em Tocantins, esse processo é feito por uma equipe formada por um coordenador e 

sete técnicos estaduais, que realiza em média três acompanhamentos e/ou monitoramentos 

anuais às Diretorias Regionais de Ensino in loco. Os técnicos da Seduc acompanham as DREs 

rigorosamente, observando o cumprimento da metodologia estabelecida pelo IAS quanto à 

rotina de sala de aula: leitura, escrita, “para casa” feito, planejamento do professor, além de 

análise dos dados quantitativos disponibilizados no Siasi, para possíveis intervenções. Cada 

Regional de ensino conta com um coordenador que gerencia os programas na rede estadual e 

municipal e acompanha o trabalho dos técnicos (supervisores), através de reuniões, 

planejamento, inserção e análise de dados, bem como toda a parte pedagógica e operacional 

dos programas (SEDUC-TO, 2009)55. 

A Seduc, diante da dinâmica organizacional dos programas do IAS, deixa de ser 

formuladora de políticas para transformar-se em um mero órgão executor/coordenador das 

políticas definidas por essa entidade. Nas palavras de Adrião e Peroni (2005), é “o Estado na 

Berlinda”, aceitando o discurso da sua ineficiência, introduzindo parcerias que, na verdade, 

alteram sua função essencialmente pública no trato das políticas sociais. 

Nessa perspectiva, a parceria da Seduc com o IAS encaixa-se perfeitamente na 

modalidade de privatização apresentada por Gentilli (1998), “privatização do fornecimento”, 

                                                 
54 Dados constantes do Planejamento da Secretaria (PES, 2007). 
55 Disponível em: WWW.seduc.to.gov.br Acesso em: 22 de novembro de 2009. 
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uma vez que é o governo estadual quem financia a atuação do Instituto na educação 

tocantinense. 

No estado do Tocantins, como no resto do país, as vantagens do IAS são amplamente 

divulgadas. No entanto, o custo da parceria para o governo estadual é um dos aspectos que 

também merece atenção. Neste estudo, esse aspecto apresenta-se pouco claro, pois nenhum 

dos sujeitos da pesquisa soube precisar qual é o gasto do estado com a parceria. Todavia, 

observando todos os recursos (físicos, humanos e materiais) exigidos pelo IAS dentro da 

Secretaria, DREs e escolas, cogita-se que os gastos não sejam poucos para as redes de ensino 

parceiras.  

O custo anual por aluno nos programas é de R$ 100,00 no Se Liga e R$ 160,00 no 

Acelera, conforme informações do próprio site do Instituto. Considerando que novas turmas 

são formadas para compor os programas, isso significa um aumento no quadro de 

funcionários, uma vez que a parceria requer profissionais específicos para o acompanhamento 

e desenvolvimento desde a Seduc até a escola. Assim, analisando alguns aspectos relevantes, 

como salário do professor da educação básica no estado, diária para deslocamento em serviço 

(formação contínua e assessoramento), acreditamos que os recursos investidos nesta parceria 

anualmente não são poucos para o governo estadual.  

Existe no Brasil uma forte vinculação entre o financiamento público da educação e a 

situação econômica do país, uma vez que as principais fontes de recursos destinadas à 

educação são oriundas da arrecadação de impostos e de contribuições sociais, que, em maior 

ou menor medida, é afetada pelas mudanças na economia. Nesse sentido, um importante 

aspecto da política econômica, levado a cabo por sucessivos governos no Brasil, refere-se à 

contenção de gastos, sobretudo na área social, para reequilibrar as contas públicas, bem como 

pagar as dívidas externa e interna. 

Seguindo a linha de racionamento na educação, presente nas orientações disseminadas 

a partir da década de noventa do século XX, a questão da distorção idade/série é apresentada 

como um desperdício de verbas públicas, uma vez que o Estado gastaria duas ou três vezes 

mais com alunos repetentes. Dessa forma, a aceleração da aprendizagem passa a ser 

valorizada, sobretudo com a introdução de parcerias com organizações que têm investido 

nessa área, como o IAS.   

As análises de Oliveira (2002) sobre os programas de aceleração da aprendizagem 

(PAB) e alfabetização do IAS no período de 1997 a 2000 afirmam que a adoção destes, pelos 

sistemas de ensino, leva a uma economia superior a 50 milhões de reais para os municípios 
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envolvidos56. Desse modo, o Instituto é apresentado como o parceiro ideal para sanar os 

problemas de correção de fluxo escolar, além de se encaixar a priori na busca pela redução 

dos gastos com educação e de focalização do atendimento às demandas que passa a permear a 

política educacional do país a partir dos anos 1990.  

Porém, Montaño (2002) alerta que o novo trato à questão social constitui-se em mera 

formulação ideológica, pois é o Estado que contribui para a atuação do Terceiro Setor e/ou 

organizações da sociedade civil na execução de políticas públicas. 

As percepções da Diretoria Regional de Ensino de Miracema - TO 

A Regional de Miracema trabalha com o ensino fundamental (anos iniciais e finais), 

ensino médio, modalidades como EJA 1º, 2º e 3º segmento (equivale aos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental e ensino médio, respectivamente) e educação especial. Dos 11.325 alunos 

atendidos na DRE em 2009, 03 turmas eram do Programa Acelera, com 39 alunos, e 09 turmas do 

Se Liga Brasil, com 130 alunos, perfazendo um total de 169 alunos nos dois programas. Esse 

quantitativo é expressivo, frente ao universo de alunos da Regional. No entanto, é agindo sobre 

esse número/matrícula de 169 alunos em um universo de 11.325 alunos da rede que o IAS 

materializa a experiência privada no ensino público tocantinense. Um dos pontos altos dos 

programas do IAS é a composição das turmas com, no mínimo, 15 e, no máximo, 25 alunos. 

Entretanto, ressaltamos que dificilmente essas turmas chegam a 20 alunos. Nas escolas 

pesquisadas, encontramos sala com apenas 10 alunos. Assim, não há como comparar as condições 

de trabalho do professor das turmas regulares e do professor dessas turmas. Nesse caso, a 

probabilidade de que a ação privada seja mais eficaz que a pública é evidente. 

De acordo com o departamento que coordena os referidos programas na DRE-

Miracema (Coordenação de Educação e Diversidade), o número de turmas dos programas 

reduziu desde o início da parceria. Todavia, da maneira como o estado tem encarado o 

problema da educação, essas medidas focalizadas continuarão por muito tempo ainda no 

Tocantins, pois, não havendo políticas universalistas que ataquem as causas e não somente os 

efeitos, o sistema de ensino estadual continuará a produzir clientela para programas paliativos.  

Na visão da DRE-Miracema, já assinalado que sua ação é reprodutora das políticas e 

determinações da Seduc, a parceria com o IAS é bem aceita e, de acordo com os entrevistados 

                                                 
56 Para acesso à base de cálculo utilizada pelo IAS ver Oliveira, 2002, p. 197-198. 
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tem contribuído para a melhoria da educação na Regional. Um dos entrevistados na DRE-

Miracema, quando convidado a fazer uma análise dessa parceria, nos diz que esta é: 

Muito positiva. A educação no estado não seria a mesma sem a parceria 
com o IAS. Há um suporte muito bom em relação à formação continuada 
e acompanhamento do desempenho dos alunos pela Fundação Carlos 
Chagas. Outro ponto positivo é que as intervenções são imediatas quando 
são detectados problemas. (ENTREVISTA Nº 2, 2009). 

Em outro momento, o mesmo entrevistado menciona que há pontos na parceria que 

poderiam ser mais bem explicitados, “pois não temos conhecimento dos trâmites da Seduc 

com o IAS em relação a essa parceria. A Seduc é quem trabalha diretamente com o IAS. Há 

uma hierarquia” (ENTREVISTA Nº 2, 2009). Esta reflexão revela que os profissionais das 

DREs e escolas não conhecem os detalhes da parceria, mas apenas aspectos relacionados à 

execução dos programas. 

Coadunando com esta fala, as análises empreendidas por Peroni (2007) acerca do IAS 

apontam as mesmas dificuldades para os sistemas de ensino que adotam os programas e 

projetos do Instituto. Para a autora, a gestão democrática fica muito prejudicada, quando, 

desde o secretário de Educação até os professores, as tarefas são definidas por um agente 

privado. Que significado há para o sistema público abrir mão de suas prerrogativas com 

relação à oferta de uma educação de qualidade e comprar um produto pronto, desde o 

currículo até a gestão do ensino, transformando os sujeitos que fazem a educação em meros 

burocratas, tarefeiros (há fichas de acompanhamento dos programas que os profissionais 

envolvidos precisam atualizar diariamente)57.  

Segundo um dos sujeitos entrevistados: 

É uma parceria que é como se fosse imposta. Vem de lá (IAS e Seduc) 
para cá (DRE e escolas) e você tem que abraçar a causa. Eu às vezes até 
me questionava muito com relação à questão de aprovação. Eu perdi meu 
cargo devido à minha posição ter chocado a gestão da Diretoria de Ensino 
naquele período, porque fui falar pelo aluno. O aluno que não sabia ler 
tinha que ficar naquela série, mas fui questionada que esse aluno tinha 
que passar para frente. Eu não aceitei e fui tirada do cargo por isso. 
Porém, me senti feliz, porque, na auto-avaliação da escola, toda a equipe 
de acompanhamento assinou um documento validando a minha posição. 
Mas, ressalto, a Secretaria (Seduc) queria que o aluno passasse e tivemos 
a cabeça “cortada” por esse resultado. Acho isso um crime, passar o 
aluno sem ter conhecimentos, competências e habilidades necessárias. 
(ENTREVISTA Nº 6, 2009). 

                                                 
57 Anexos. 
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Para apreendermos melhor a questão, realizamos um comparativo do percentual da 

distorção idade/série na Regional de Miracema onde é possível perceber a real situação da 

correção de fluxo nas séries iniciais do ensino fundamental no período de 2005 a 2009. 

Tabela 3 - Distorção idade/série nos anos iniciais do ensino fundamental na DRE-
Miracema (2005-2009) 

 
Ano 2005 em % 2006 em % 2007 em % 2008 em % 2009 em % 

1º 21.57  35 0 0.35 0.72 

2º 25.98 25.2 14.78 11.96 9.83 

3º 32.02 27.79 21.46 17.5 18.77 

4º 26.42 31.44 24.52 24.54 25 

5º - 28.15 26.17 27.12 24.16 

Total 26.65 28.62 20.25 19.02 18.17 

Fonte:  P lanejamento Est ratégico da Secre tar ia  –  PES – Relatór io  –  10 /03 /2010 (Anexo) .  

Os dados acima mostram que a redução da distorção idade/série na Regional 

aconteceu. Todavia, houve turmas em que ainda permaneceram índices expressivos (3º, 4º e 

5º ano). Nas que o índice apresenta-se quase controlado (1º ano), tal fato é creditado à 

aprovação da Lei do Ensino Fundamental de nove anos, que insere crianças com seis anos no 

primeiro ano. Essa constatação nos leva a questionar a real contribuição do IAS para a 

melhoria da qualidade da educação tocantinense. O discurso da ineficiência estatal não se 

sustenta e parece inadequado, uma vez que também o Terceiro Setor não consegue resultados 

expressivos na educação no estado.  

Nestes termos, Montaño (2002) afirma que: 

[...] o objetivo de retirar o Estado (e o capital) da responsabilidade de 
intervenção na “questão social” e de transferi-los para a esfera do 
“terceiro setor” não ocorre por motivos de eficiência (como se as ONGs 
fossem naturalmente mais eficientes que o Estado), nem apenas por 
razões financeiras: reduzir os custos necessários para sustentar essa 
função estatal. O motivo é fundamentalmente político-ideológico: retirar 
e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão quanto às políticas 
sociais (estatais) de qualidade; criar uma cultura de auto-culpa pelas 
mazelas que afetam a população e de auto-ajuda e ajuda mútua para seu 
enfrentamento; desonerar o capital de tais responsabilidades, criando, por 
um lado, uma imagem de transferência de responsabilidades e, por outro, 
a partir da precarização e focalização (não-universalização) da ação 
social estatal e do “Terceiro Setor”, uma nova e abundante demanda 
lucrativa para o setor empresarial. (p. 23). 
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Concordando com o exposto, a experiência do IAS envolve poucos alunos na Regional, 

podendo mesmo ser considerada positiva e restrita, mas irrelevante para a melhoria da 

qualidade da educação no estado, contrariando a visão da Seduc. Não dá para afirmar uma 

superioridade do Instituto frente à ação estatal, uma vez que as condições de trabalho do estado 

nas turmas regulares estão longe de se equipararem às condições das turmas dos programas. É 

uma experiência focalizada que prima pela defesa da redução dos gastos no campo educacional, 

na qual quem é beneficiado, em última instância, é o privado: o IAS, que continua a ter público-

alvo para seus programas pela falta de investimento estatal nas turmas regulares. 

Outra forma de analisar a contribuição dos programas é observar o índice de distorção 

idade/série dos anos finais do ensino fundamental. A tabela a seguir mostra os dados do 

período de 2005 a 2009. 

Tabela 4 - Distorção idade/série nos anos finais do ensino fundamental na DRE-
Miracema (2005-2009) 

Ano 2005 em % 2006 em % 2007 em % 2008 em % 2009 em % 

6º 41.92 43.63 32.26 40.2 34.43 

7º 44.71 41.27 32.53 35.05 37.36 

8º 36.77 32.4 28.74 31.95 32.32 

9º 36.43 34.63 24.51 30.46 30.33 

Total 40.45 38.94 30.03 35.04 33.94 

Fonte:  P lanejamento Est ratégico da Secre tar ia  –  PES – Relatór io  –  10 /03 /2010 (Anexo 4) .  

Os dados nos revelam que a distorção idade/série nos anos finais do ensino 

fundamental no período analisado sofreu pouca alteração. O ano em que esteve mais baixa foi 

2007. No sexto e sétimo ano, que são o destino dos alunos egressos dos programas Se Liga e 

Acelera, observa-se que o índice se manteve sempre alto. O que nos leva a crer que os 

programas, apesar de trabalhar em condições evidentemente melhores, não conseguem 

cumprir com os objetivos propostos.  

A DRE, tal como a Seduc, incorpora o discurso da necessidade de parcerias para a 

eficácia da educação pública no estado. Nesse sentido, um dos supervisores entrevistados 

acredita que a parceria com o IAS “[...] tem ajudado muito quanto à correção da distorção 

idade/série” (ENTREVISTA N° 4, 2009). Esta reflexão reitera o apoio da DRE-Miracema à 

visão da Seduc de que o Instituto tem melhorado a qualidade da educação no estado. 
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A esse respeito, Neves (2002, p. 112) alerta que a viabilização de parceria entre Estado 

e sociedade na área da educação responde a dois objetivos: “a conformação do cidadão à 

visão burguesa de mundo e a despolitização das demandas de grande parte dos aparelhos 

privados de hegemonia que, nos anos 1980, direcionavam-se para a defesa de interesses 

globais, de natureza pública”. Além disso, a autora complementa que: 

[...] Essa parceria entre Estado e organizações sociais na execução das 
políticas educacionais para as massas trabalhadoras vem contribuindo, em 
grande parte, para a introdução de uma nova forma de participação, que 
aprisiona a ação social aos limites do consentimento do bloco no poder, e 
também para suavizar os efeitos de desemprego, uma vez que vem 
contribuindo para o ingresso de segmentos médios da sociedade no 
mercado de trabalho. (NEVES, 2002, p. 112). 

A questão levantada pela autora é pertinente, embora não seja a central neste estudo, 

tendo em vista que a composição do quadro de funcionários que dá suporte aos programas no 

estado é, em sua maioria, constituída por funcionários contratados. Esse fator pode constituir-

se, dentre outros, num empecilho para manifestações contrárias à manutenção dos programas 

do IAS na educação tocantinense.  

A voz e a vez da escola:  
impactos da implantação dos programas  

Nesse momento da discussão, procuramos dar voz à escola, através de seus 

professores e coordenadores, explicitando sua visão acerca dos programas Se Liga e Acelera 

Brasil e quais os impactos destes para a escola. Para tanto, caracterizamos de forma breve as 

escolas pesquisadas. 

Quanto à infraestrutura, quatro das escolas observadas funcionam em prédios 

construídos pela prefeitura e doados para o governo estadual. Apenas a escola E funciona em 

prédio construído pelo governo do estado. Os prédios em geral apresentam boas condições de 

conservação, possuindo abastecimento de água, energia elétrica, contando com dependências 

básicas, destinadas à diretoria, coordenação, sala de professores, biblioteca, sala de vídeo, 

laboratório de informática, cozinha, sanitários e salas de aula. Apenas a escola C possui 

refeitório, devido a esta funcionar desde 2006 em regime de tempo integral.  

As cinco escolas pesquisadas atendem 2.311 alunos, sendo que, desse total, 96 são dos 

programas Se Liga e Acelera. Os professores, em sua maioria, possuem graduação, mostrando 
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que o estado vem procurando cumprir com as determinações da LDB, Lei nº 9.394/96, artigo 

62, que preconiza a necessidade da formação em nível superior para atuação na Educação 

Básica, embora a referida lei ainda abra a possibilidade da atuação de profissionais de nível 

médio, na modalidade normal.  

As escolas A e B encontram-se em desvantagem em relação à formação acadêmica de 

seus professores, sendo que 02 desses profissionais nas respectivas escolas possuem apenas o 

ensino médio, o que nos remete a suscitar que a Regional precisa dar mais atenção à formação 

inicial do professor, sob pena de comprometer o processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme informações constantes nos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) das 

escolas analisadas há uma quantidade significativa de pessoal técnico-administrativo com 

ensino fundamental incompleto (10). Dessas escolas, duas trabalham com a EJA (escolas B e 

D), o que nos remete a cogitar que possa faltar incentivo aos funcionários, sobretudo 

auxiliares de serviços gerais e vigias, para que retomem seus estudos, o que incidirá tanto no 

crescimento pessoal do funcionário quanto na melhoria da qualidade do serviço prestado. 

Quanto aos alunos atendidos, a maioria é oriunda de bairros próximos às escolas. 

Estas, de modo geral, recebem alunos de outros bairros, além de alunos da zona rural, para os 

quais é oferecido transporte escolar público municipal. A condição socioeconômica das 

famílias desses alunos é considerada na maioria dos casos de baixa renda, sendo composta 

basicamente por assalariados ou de renda informal. 

Nos PPPs analisados a população discente em sua maioria é considerada subnutrida e 

pertencente a famílias com grandes carências sociais. Alguns se encarregam de trabalhos 

braçais para o seu sustento e de seus familiares, sendo que grande parte desses alunos são 

beneficiados com programas assistenciais como o Bolsa Família (Governo Federal), PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Governo Municipal) e Pioneiros Mirins 

(Governo Estadual). Há muitos pais desempregados e não possuem renda fixa. Outro aspecto 

que caracteriza essas famílias, de acordo com informações constantes nos PPPs dessas 

escolas, é que há muitos alunos que moram com avós, tios ou pais separados. Tal situação é 

peculiar, sobretudo, nas escolas B e C.  

Esses problemas sociais, embora externos à escola, refletem diretamente na 

aprendizagem, contribuindo para a evasão escolar, repetência, indisciplina e, 

consequentemente, para a distorção idade/série. Esses problemas, que têm marcado a 

trajetória de muitas crianças e jovens brasileiros, apontam para um grande desafio do sistema 

educacional contemporâneo: assegurar a conclusão da escolaridade básica de qualidade para 
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todos. Esse processo pressupõe o rompimento de um círculo vicioso em nosso país, composto 

pelo binômio exclusão social – escolaridade precária.  

Nesse aspecto, oportuno salientar ainda que nos bairros em que as escolas encontram-

se situadas não há condições efetivas de lazer, cultura, desporto, além de condições de infra-

estrutura básicas como rede de esgoto e completa pavimentação asfáltica (situação mais 

evidente nas escolas B e C). Essas escolas, com todas as suas carências, são alvos fáceis para 

a implantação de projetos e programas que prometem sanear seus problemas de 

aprendizagem, materializando-se, desse modo, o “aligeiramento” dos estudos, destinado 

unicamente às camadas populares, conforme assinalado por Saviani (1999), como é o caso 

dos programas Se Liga e Acelera Brasil.  

Sobre a canalização de gastos e/ou programas sociais para os grupos mais carentes, 

Laurell (2002) esclarece: 

A estratégia de centralizar os gastos sociais em programas seletivos 
dirigidos aos pobres ultrapassa, na América Latina, objetivo de 
incrementar o domínio do mercado mediante a retirada dos fundos 
públicos para o financiamento de benefícios sociais universais. Desta 
maneira, para apreciar plenamente o significado dessa estratégia, é 
preciso analisar o contexto global do projeto neoliberal e particularmente 
no que se refere à dinâmica gerada pelo processo de privatização seletiva. 
Teoricamente, ninguém pode se opor a uma política que canalize recursos 
aos que menos ou nada têm, mas adquire um significado diverso quando, 
concretamente, tal política implica remercantilizar os benefícios sociais, 
capitalizar o setor privado, deteriorar e desfinanciar as instituições 
públicas. (p. 172). 

Coadunando com o exposto, o público-alvo desses programas é produto da pouca 

atenção dispensada à questão social no Brasil. No caso dos programas Se Liga e Acelera, os 

alunos são o produto da ineficiência estatal na oferta da educação durante séculos. Os alunos 

vão ficando para trás, excluídos do sistema (alunos com distorção idade/série) e permanecem 

nessa condição, uma vez que são encaminhados para políticas cada vez mais focalizadas e 

imediatistas, que, na sua essência, não resolvem o problema, pois não são formuladas para 

atacar as causas, mas apenas os efeitos. 

Embora a divulgação em torno do IAS e a promessa de bons resultados de seus 

programas seja espetacular, as entrevistas com os sujeitos da escola permitiu a percepção de 

que essa parceria afeta diretamente o cotidiano da escola, uma vez que introduz a lógica de 

gestão privada através de gerenciamento do processo educativo em turmas específicas 

explicitando uma dicotomia de metodologia entre o público e o privado onde este último 

aparece como sinônimo de eficiência e qualidade. Um dos primeiros pontos observados, 
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embora este não se constitua no foco central da discussão deste estudo, é a questão da 

autonomia dentro dessas escolas.  

O conceito de autonomia é construído historicamente pelas diferentes características 

culturais que perpassam as sociedades e, tal como aconteceu com os conceitos de democracia 

e cidadania, correlatos, também o conceito de autonomia é apropriado pelo capital, sofrendo 

mutações em seu conteúdo e prática, sobretudo nas várias orientações da década de 1990 para 

a educação. 

De acordo com Martins (2002), a demanda pela autonomia da escola no Brasil emerge 

em fins dos anos 1970, em contraposição aos mecanismos burocráticos e centralizadores que 

configuravam o planejamento da área em pleno Regime Militar. Todavia, não obstante o 

debate em torno do tema tenha evoluído, e até mesmo a legislação em vigor tenha dispensado 

certa atenção ao tema, na prática, a tão desejada autonomia escolar ainda não se efetivou. Ao 

contrário, forjou-se um novo significado jogado verticalmente para dentro das escolas.  

A LDB (1996) estabelece em seu artigo 15: “Os sistemas de ensino assegurarão às 

unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira [...]”. Apesar do texto da lei 

mencionar o aspecto pedagógico, é justamente esse ponto que fica prejudicado quando os 

sistemas de ensino aderem às parcerias público-privadas na oferta da educação.  

Nas cinco escolas pesquisadas, percebeu-se que esse aspecto é pouco valorizado pela 

gestão da educação estadual. Nestes termos, o coordenador pedagógico da escola A, quando 

perguntado sobre o processo de tomada de decisão na gestão da educação no estado do 

Tocantins, sublinha: 

Acho que ainda está muito centralizado. As decisões tomadas sem uma 
mobilização da categoria (profissionais da educação), porque nós estamos 
dentro de um processo e não somos consultados, muitas vezes recebemos 
alguns programas, como você está analisando. Os programas foram 
adotados alguns há oito anos, outros são mais recentes. Não tem um que 
tenha passado pela escola antes para depois voltar para a Seduc para ser 
analisada sua implantação ou não. Pelo contrário, já vem de lá (Seduc). 
Quando se sabe, quando se toma conhecimento já foi adotado tal 
programa. Então, ainda está muito centralizado. Eles (a Seduc) têm que 
ouvir mais a escola, as pessoas que estão dentro da escola. 
(ENTREVISTA Nº 7, 2009). 

Esta fala confirma um aspecto que tem predominado na gestão da educação no estado. 

A escola não tem voz nem vez na formulação e discussão das políticas adotadas pela rede 
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estadual. A parceria da Seduc com o IAS é uma prova cabal dessa subordinação a que as 

DREs e, em última instância, as escolas são submetidas. 

Nesse ponto, convidado a fazer uma análise da parceria IAS e Seduc na oferta dos 

programas em estudo, o coordenador pedagógico da escola C pondera: 

Bem, tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Acho muito bom 
porque o programa é bem sistematizado, bem organizado, mas tem coisas 
que poderiam ser melhor. Por exemplo, um ponto que eu não acho muito 
bom é o fato de ficar mais bitolado nos livros específicos do programa, 
porque quando os alunos saem para outras séries têm coisas que eles 
deixaram de ver. Os conteúdos são programados. (ENTREVISTA Nº 9, 
2009). 

Esta fala evidencia que nem todos os sujeitos da escola são totalmente contra os 

programas, havendo aspectos que devem ser considerados relevantes para o processo de 

ensino e aprendizagem, como a ênfase na leitura e escrita, o conhecimento da situação do 

aluno no dia-a-dia por toda a equipe pedagógica, o quantitativo de alunos em sala (mínimo 15 

e máximo 25).  

Compartilhando dessa visão, um dos professores da escola C complementa: 

Os meus alunos estão evoluindo bastante. Teve aluno de 4º ano que chegou aqui e 
está evoluindo. Temos mais oportunidade de trabalhar porque são menos alunos e 
geralmente a gente assume a turma com 15 ou 16 alunos, então tem como fazer um 
bom trabalho. (ENTREVISTA Nº 14, 2009). 

 

A análise que nos propomos a empreender, no entanto, vai além da questão 

metodológica dos programas. Segue no sentido de apreender os programas como produtos de 

políticas focalizadas que, de resto, não vão sanear os problemas educacionais do estado, 

sobretudo porque seu raio de alcance é pequeno em relação ao todo. Desse modo, é 

fundamental que as escolas discutam a que projeto político, econômico e social esses 

programas, e, consequentemente, a parceria com o IAS, atendem. 

Nessa perspectiva, a proposta do primeiro governo FHC – Mãos à Obra Brasil – já 

anunciava um novo papel para as instâncias de governo – coordenação e avaliação. A 

execução das políticas sociais passa a se localizar cada vez mais no público não-estatal – ou 

Terceiro Setor. Luiz Carlos Bresser Pereira também defende essa transferência de 

responsabilidades no Plano Diretor (1995), classificando a educação como uma atividade 

competitiva, podendo, portanto, ser controlada através da administração gerencial, mas 

também e, principalmente, por meio do controle social e da constituição de quase mercados. 
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Entretanto, importante atentar que a noção de quase mercado corresponde à introdução da 

lógica privada na gestão pública. 

Dentro desse pressuposto localiza-se a parceria com o IAS, cujas interferências na 

organização escolar extrapolam a gestão. O Instituto interfere diretamente no currículo, já que 

este pré-estabelece os conteúdos, a didática e a metodologia a serem utilizados em sala de 

aula, além de capacitar os professores dos programas para executar a proposta, em forma de 

“réplica”, em todas as redes de ensino parceiras. Nesse sentido, a entrevista do coordenador 

pedagógico da escola B é bem ilustrativa: 

[...] o material já vem programado, até as aulas. Por exemplo, hoje, dia... 
Está acontecendo a centésima aula. Então, em toda a Regional, em todas 
as salas do Se Liga é para estar acontecendo a mesma aula. Já vem tudo 
programado. (ENTREVISTA Nº 8, 2009). 

O planejamento do processo pedagógico é subtraído da escola em relação às turmas 

dos programas conforme este relato. É o Instituto, ou seja, um ente privado, que planeja parte 

da educação da rede pública no estado, cabendo aos professores apenas a execução das 

tarefas. Nesse aspecto o professor da escola B esclarece: 

Olha no programa Se Liga a gente trabalha 30 horas, mas seria bem melhor se 
fossem 40, porque praticamente eu moro aqui dentro da escola. Eu venho de manhã e 
à tarde, porque pela manhã a gente vem organizar e à tarde vem atuar na sala. Nós 
temos dois dias para reforço (com os alunos de fraco desempenho) e um dia para 
planejamento, mas não é o suficiente, sempre a gente vem a mais. (ENTREVISTA 
Nº 13, 2009). 

 

Outro item que merece atenção é a formação contínua (capacitação) oferecida aos 

professores dos programas. Sobre isto, o professor da escola E retrata bem a natureza desse 

processo, que é gerenciado pelo IAS, Seduc e/ou DRE: “São trabalhados conteúdos mais 

práticos do que teóricos. Trabalhamos muitos conteúdos de matemática e português”. 

(ENTREVISTA Nº 17, 2009). A formação teórica, que deve compor a prática docente, fica 

prejudicada, de acordo com este relato, revelando uma proposta de formação docente com 

pressupostos rígidos, de forte viés tecnicista e produtivista e, desse modo, despolitizada no 

sentido da emancipação da prática em sala de aula. 
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Correção de fluxo escolar nas escolas pesquisadas: mito e realidade 

Os alunos brasileiros levam em média dez anos para completar com sucesso os anos 

iniciais do ensino fundamental. Muitos não conseguem nem mesmo concluir os nove anos 

correspondentes a esse nível de ensino. De acordo com Sampaio (2007) 58, daqueles que 

conseguem, um número expressivo o faz com idade superior à considerada adequada e nem 

sempre ingressa no ensino médio.  

O sistema educacional brasileiro tem como obrigatoriedade constitucional assegurar 

que todas as crianças, aos seis anos de idade ingressem no ensino fundamental e exige a 

frequência escolar para todos aqueles na faixa etária de 7 a 17 anos (EMENDA 

CONSTITUCIONAL N° 59, 2009). Teoricamente, a legislação em vigor garantiria a 

conclusão do ensino fundamental para jovens de até 15 anos. Todavia, a despeito das amplas 

garantias legais do direito à educação, a realidade da educação pública brasileira está longe de 

corresponder às demandas da sociedade, principalmente das camadas populares.  

Nessa ótica, o problema da distorção idade/série, e, por sua vez, a correção do fluxo 

escolar, tem se apresentado como um dos grandes desafios do sistema educacional no país, 

particularmente nos estados do Norte e Nordeste, onde os índices permanecem significativos.  

Esse problema vem sendo tratado pelos sistemas de ensino desde a década de 1990 apenas 

pelo aspecto metodológico, uma vez que classes de aceleração da aprendizagem proliferaram 

pelo país como solução para o problema. Posteriormente, o IAS passaria a se encarregar do 

planejamento e da execução de programas de correção de fluxo escolar, disseminando-os por 

todo o país. Entretanto, essas medidas não são garantia de melhoria na qualidade na educação 

em relação ao todo, visto que os resultados observados são ainda modestos. A seguir, 

podemos contemplar a evolução dos dados de distorção idade/série no ensino fundamental nas 

cinco escolas pesquisadas da Regional de Miracema no período de 2006 a 2009.  

 

 

 

 

 

                                                 
58 Pesquisa publicada pelo IPEA que revela a situação educacional dos jovens brasileiros na faixa etária de 15 a 
17 anos. Disponível em: WWW.ipea.gov.br Acesso em: junho de 2010. 
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Gráfico 1 - Comparativo da distorção idade/série nas cinco escolas pesquisadas na 
Regional de Miracema - 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Planejamento Estratégico da Secretaria (PES/Seduc/DRE – 2006). 

 

O gráfico nos mostra índices altos no 2º ano da escola B, no 4º ano da escola D, 6º e 9º 

anos da escola E e 7º ano da escola A. 

 

Gráfico 2 - Comparativo da distorção idade/série nas cinco escolas pesquisadas na 
Regional de Miracema - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  P lanejamento Est ratégico da Secre tar ia  (PES/Seduc/DRE – 2007) .  

Os dados evidenciam que no ano de 2007 houve uma redução nos índices, contudo no 

6º, 7º e 8º ano ainda persistem índices consideráveis de distorção.  
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Gráfico 3 - Comparativo da Distorção idade/série nas cinco escolas pesquisadas na 
Regional de Miracema – 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  P lanejamento Est ratégico da Secre tar ia  (PES/Seduc/DRE – 2008) .  

Conforme o gráfico, este foi o ano em que os índices permaneceram mais baixos, 

entretanto, nos anos finais do ensino fundamental percebe-se taxas ainda elevadas, sobretudo 

na escola D.   

Gráfico 4 - Comparativo da distorção idade/série nas cinco escolas pesquisadas na 
Regional de Miracema – 2009 
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Fonte:  P lanejamento Est ratégico da Secre tar ia  (PES/Seduc/DRE – 2009) .  
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Os dados evidenciam que os índices de distorção idade/série nessas escolas 

mostraram-se elevados, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, que é o destino 

dos alunos egressos dos programas. Na comparação das escolas que trabalham com os 

programas em foco, com a situação da DRE Miracema como um todo apresentada nas tabelas 

3 e 4, percebe-se que não há uma correção de fluxo significativa. 

Os números revelam que não é uma ação focalizada que mudará a situação desses 

alunos. Ressaltamos que só a mudança do estado na forma de encarar o problema – ou seja, a 

implantação de políticas universais que atendam o todo – poderá amenizar o quadro. 

Reforçando essa premissa, em relação aos indicadores de desempenho escolar dos 

alunos dos referidos programas, o coordenador pedagógico da escola A revela: 

Com relação ao desempenho é um dos pontos que merece ser mais bem 
analisado, porque os programas estão aí. O trabalho com os alunos, o 
professor é fechado, não dão muita abertura para o professor criar. É o 
que eles (IAS) querem e pronto. No entanto, o resultado, infelizmente, 
não é como eles acham que é. A prova disso ocorre quando os alunos 
saem dos programas, pois aí percebemos a situação. O que eu 
particularmente tenho analisado é que o aluno acelera e para na série 
seguinte. Por que ele parou? E o aprendizado, ficou aonde? É visível 
mesmo quando você pega um aluno dos programas. [...] (ENTREVISTA 
Nº 7, 2009). 

Observa-se nesta reflexão a dicotomia entre a posição da Seduc e/ou DRE e a posição 

da escola, que sofre os efeitos, em última instância, dessa parceria.  

A análise do professor do Acelera da escola A dá a dimensão da lacuna existente entre 

o trabalho nas turmas dos programas e das turmas regulares, quando afirma: 

Analiso o programa como positivo. A metodologia de ensino é positiva, 
principalmente no quesito de estratégia de matrícula pelo quantitativo de 
alunos por sala. Agora nossos alunos são de foco bem diferente, tem que 
ser trabalhada a auto-estima. Contudo, quando eles retornam para as 
turmas regulares, não tem sequência esse trabalho pela diferença de 
quantitativo de alunos nessas turmas, o que dificulta o trabalho do 
professor. (ENTREVISTA Nº 11, 2009). 

Esta fala retrata bem a forma como o estado tem encarado a educação, como se o 

problema fosse apenas metodológico. Adota-se uma metodologia nova e tudo resolvido. O 

problema é quando esses alunos são inseridos nas turmas regulares. A escola é mais que um 

somatório de sala de aula onde os professores são individualmente responsáveis pela prática 

pedagógica. É preciso que lhes sejam garantidas condições de trabalho efetivas e a 

participação na elaboração e não apenas na execução de políticas. 
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Oliveira (2002), a despeito do discurso do IAS enfatizando a ineficiência estatal na 

educação é inclinado a reconhecer, após balanço dos programas do Instituto no período de 

1997 a 2000, que os alunos egressos desses programas no período pesquisado apresentaram 

um desempenho sempre inferior ao da média geral das turmas que freqüentaram59. 

Nessa perspectiva, analisamos o desempenho de dez alunos egressos dos programas na 

escola A no ano de 2009 em Língua Portuguesa60, constatando que desse universo apenas três 

alunos conseguiram média superior a 7,061, o que coaduna com a percepção exposta pelo 

próprio Oliveira, um dos idealizadores e defensores desses programas, de que o desempenho 

dos alunos dos programas é aquém do proposto pelo IAS. 

Nesse sentido, o mesmo professor complementa: 

Nós temos alunos do programa no ano passado que é referência nesse ano. Porém, 
temos alunos que não desenvolveram bem. É aquela questão: tem aluno com mais 
maturidade para avançar e acompanhar uma turma de 32 alunos, outros, contudo, 
acabam se perdendo nas turmas regulares. (ENTREVISTA Nº 11, 2009). 

 

Observando a escola com um olhar mais atento, percebe-se que não há uma avaliação 

da eficácia desses programas junto à comunidade escolar. A parceria com o IAS é vigente 

desde 2004 sem, no entanto, passar por qualquer avaliação que levasse em conta a voz da 

escola. Nesse ponto, um dos professores do Se Liga da escola C, ao ser questionado se a 

Seduc e/ou DRE realiza avaliação no sentido de perceber o grau de aceitação/satisfação das 

escolas em relação aos programas, afirma: “Não, na escola nunca fizeram e também nunca me 

falaram nada” (ENTREVISTA Nº 14, 2009). 

Para apreender a dimensão da análise dos dados acima, o coordenador da escola A 

revela ainda a dinâmica de avaliação dos programas: 

Uma coisa é avaliar o aluno com atividades, com a prova que vem de lá 
(IAS). Aplicar e corrigir essa prova, dando aquela “ajudinha” para o 
aluno. Outra coisa é pegar o aluno e sentar com ele e ver qual o 
conhecimento que ele adquiriu e fazer uma avaliação real dele, que é o 
que a gente tenta fazer muitas vezes, devido à preocupação com os 
índices, pois tem as metas a serem alcançadas. Tem uma certa pressão de 
todas as formas: técnicas da DRE, da Seduc. Alunos são acelerados sem 
estar no nível realmente que deveriam. O aluno está no 4º ano (Acelera) e 
a gente percebe que ele não lê com fluência como deveria. Daí começa 
(supervisores dos programas): “esse aluno está na fluência. Esse aluno 
precisa avançar. Não tem porque ele não avançar tanto na ficha (de 
acompanhamento mensal) como no resultado final”. Então, tem certa 

                                                 
59 Para o balanço completo, ver Oliveira (2002, p. 189-190). 
60 Utilizamos essa disciplina como referência, devido à leitura e escrita constituírem-se no principal foco de 
atenção da ação do IAS.  
61 Anexos. 
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preocupação exagerada com a questão da quantidade, do índice, do 
percentual. (ENTREVISTA Nº 7, 2009). 

Esta análise ilustra que a execução dos programas é cercada de pontos questionáveis, 

que põem em dúvida sua eficácia para a qualidade da educação no estado. Nessa perspectiva, 

analisando a parceria do IAS com a Seduc na oferta dos programas em estudo, o mesmo 

coordenador assinala: 

Eu acho interessante programas de correção de fluxo, porque eles têm que 
estar voltados para corrigir essa situação. Algo tem que ser feito nesse 
sentido. Tem alunos com dois, três, quatro anos de defasagem em relação 
à série em que está. Em relação à parceria, o programa já tem bastante 
tempo e eu acho que o estado já tem condições de pensar em suas 
próprias soluções, uma proposta de trabalho para esses alunos. Não 
precisa de uma parceria com o Instituto (IAS) que tem que monitorar e 
gerenciar tudo e muitas vezes com um olhar muito distante, porque eles 
(o IAS) estão lá em São Paulo e analisam os dados, na maioria das vezes, 
preocupados com quantidade, com índices e não vêm in loco saber se está 
surtindo efeito ou não. (ENTREVISTA Nº 7, 2009). 

Esta fala demonstra a preocupação da escola em ter um agente externo interferindo na 

educação do estado. Todos os sujeitos da pesquisa concordam que o estado teria condições de 

elaborar e implementar suas próprias propostas para a correção de fluxo escolar. No entanto, 

destacamos que isso depende de muita vontade política dos que administram a educação, bem 

como do engajamento dos profissionais envolvidos na defesa de uma educação pública de fato 

e de qualidade. As ações pontuais e/ou emergentes não podem ser consideradas como política 

permanente como vem acontecendo com a perpetuação dos programas de correção de fluxo 

escolar no estado. 

Diante disso, em conformidade com os postulados de Montaño (2002) e Gentilli (1998), 

percebe-se que a educação no Tocantins não se desvincula dos debates e influências nacionais e 

internacionais no que se refere à transferência da educação da esfera pública para a esfera do 

mercado, negando sua condição de direito social. A parceria do IAS com a Seduc parece atender a 

esse parâmetro, uma vez que os resultados e a opiniões dos que trabalham em última instância 

com os programas evidenciam que a ação do Instituto pode parecer à priori mais eficiente que a 

do estado. Esta opinião tem sua razão de ser, tendo em vista que o programa atende a um número 

pequeno de alunos nas turmas, as quais são beneficiadas com condições especiais de tempo de 

trabalho do professor. Entretanto, a despeito das vantagens das turmas do IAS, este não tem se 

sustentado como solução para o problema de correção de fluxo da rede. Na Regional de 



120 
 

Miracema os resultados em relação à distorção idade/série são ainda expressivos em seis anos de 

parceria. 

Os alunos estão ficando para trás dentro da escola e esse é um problema de eficiência 

interna do sistema. É preciso que este tenha políticas para que os alunos consigam aprender na 

idade adequada. Aprender na idade certa é, sem dúvida, um elemento fundamental para que 

haja a efetividade de políticas nas outras etapas e/ou níveis da educação básica. A experiência 

aqui evidenciada comprova que investir de forma focalizada não é a solução para o problema 

da correção de fluxo escolar.  

Desse modo, questionamos que os recursos utilizados na parceria deveriam ser 

direcionados para políticas permanentes e/ou universalistas, como investir mais em formação 

contínua dos professores, ampliação de escolas, além de rever a proporção de alunos por sala 

de aula, para que o professor tenha condições efetivas de realizar um bom trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve por objetivo compreender o papel atribuído ao Terceiro Setor 

nas políticas públicas educacionais brasileiras a partir da década de 1990. Desse modo, 

procurou-se desvendar quais são os fundamentos da participação do Terceiro Setor na 

implementação de políticas sociais e qual a sua relação com as reformas implementadas no 

Brasil a partir de 1990, utilizando-se do discurso da falência e ineficiência do Estado no 

provimento de bens e serviços sociais, amplamente difundido pela mídia, pelo capital e pelos 

próprios governos. 

A pesquisa teve como referência a parceria estabelecida entre o Instituto Ayrton Senna 

e a Seduc-TO na oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil, 

há seis anos vigente no estado do Tocantins. A análise buscou desvelar os princípios, a 

dinâmica e a relação do IAS com a Seduc-TO, representada pela Diretoria Regional de Ensino 

de Miracema (DRE-Miracema).  

Partimos de uma abordagem mais ampla, focalizando as políticas sociais decorrentes 

da ascensão da política neoliberal nas décadas de 1980-1990 e a emergência do novo padrão 

de intervenção estatal. Relacionamos tais mudanças a contextos político-econômico-sociais 

como a reestruturação produtiva, a globalização, as reformas neoliberais e, no bojo destas, a 

crise estatal que alterou substantivamente as políticas sociais, notadamente no campo da 

educação. A seguir, o estudo voltou-se para o nível local, discutindo as políticas educacionais 

executadas no Tocantins a partir da década de 1990, bem como o seu alinhamento com as 

orientações de organismos multilaterais na condução de uma nova proposta de Estado e de 

educação para os países em desenvolvimento. A partir dessa visão macro, foram analisadas as 

parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil – ou Terceiro Setor, 

representado na educação tocantinense pelo Instituto Ayrton Senna (IAS). Por fim, tratamos 

dos desdobramentos dessas políticas na DRE-Miracema e, em última instância, nas escolas, 

sobretudo no tocante à parceria da Seduc com o IAS na oferta dos programas de correção de 

fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil. 

Os resultados da pesquisa mostram que as ações de entidades do Terceiro Setor – aqui 

representado pelo IAS – se apresentam à priori mais eficientes do que a ação estatal de cunho 
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eminentemente público devido à falta de investimento nas turmas regulares. O próprio IAS 

reconhece em sua organização metodológica que é muito mais fácil obter bons resultados 

numa turma com quinze alunos do que numa superlotada. O Público exclui o e privado 

“inclui”. 

O exame dos dados empíricos confirma que a defesa dessa “eficiência” do Terceiro 

Setor no trato das políticas sociais é uma formulação com objetivos político-ideológicos bem 

definidos. É um movimento que faz parte da atual construção da “subjetivação da 

desnecessidade do público”, evidenciada por Oliveira (1999), e um consequente esvaziamento 

da dimensão de direito universal do cidadão frente às políticas públicas com o retorno da 

ideologia liberal. 

A reforma do Estado, tida como a principal tarefa política dos governos na década de 

1990, apresenta-se, na nossa concepção, como o ponto de partida para consolidar o novo trato 

da questão social, em que as fronteiras do público com o privado são aparentemente diluídas 

numa pretensa “beatificação” da ação privada. No Brasil, o Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado (1995) apontou a direção das ações. Os processos de privatização, 

terceirização e publicização constituíram-se em hábeis estratégias para desonerar o Estado de 

suas responsabilidades, redefinindo sua área e forma de atuação, inclusive nas políticas 

sociais.  

Esse projeto reivindicou um novo modelo de governança gestado com base nas 

propostas e atuação de atores multilaterais como o FMI, BID, BM, a ONU e o Terceiro Setor, 

buscando, através de grandes conferências, fóruns e ofertas de financiamentos, adaptar as 

organizações a seus propósitos, de forma que elas se tornassem funcionais ao capital como co-

responsáveis pela questão social. Essa nova governança não almeja o exercício da cidadania 

em seu conceito genuíno, mas no conceito forjado pela democracia liberal. 

Nesse sentido, a característica essencial das políticas educacionais no Brasil dos anos 

1990 se traduz num claro alinhamento com os planejamentos e agendas organizados por 

organismos multilaterais. Entendemos, desse modo, que as reformas empreendidas na 

educação do país nessa década são, na sua maioria, congruentes com os compromissos 

assumidos na Conferência Mundial de Educação Para Todos (Jomtien, Tailândia – 1990) e na 

Declaração de Nova Delhi (1993), relacionados à universalização e à melhoria da qualidade 

da educação básica. Esses eventos, vale lembrar, traziam entre suas orientações a defesa da 

parceria do poder público com entidades da sociedade civil e/ou privadas na oferta e 

manutenção das políticas sociais, notadamente a educação. 
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O argumento mais utilizado, de cunho essencialmente neoliberal, é o da ineficiência, 

pouca eficácia e improdutividade do sistema educacional público, justificando, assim, a 

abertura do espaço público ao privado, como se este fosse mais eficiente por natureza do que 

/aquele. Referendando essa discussão, Gentilli (1998) argumenta que: 

Na ótica neoliberal, essa crise expressa a incapacidade estrutural do 
Estado para administrar as política sociais. Esse fato, sendo um atributo 
geral do assistencialismo estatal, expressa-se com uma peculiaridade 
própria no campo educacional: a crise de produtividade da escola não 
sintetiza outra coisa senão a crise do centralismo da burocratização, 
própria de todo Estado interventor. Os governos foram, segundo essa 
perspectiva, incapazes de assegurar a democratização mediante o acesso 
das massas às instituições educacionais e, ao mesmo tempo, a eficiência 
produtiva que deve caracterizar as práticas pedagógicas nas escolas de 
qualidade. (p. 17). 

Nesse aspecto, o desmonte das políticas sociais efetivado pela política neoliberal 

instituiu a emergência de um setor público não-estatal – ou Terceiro Setor, cujas 

transformações têm alterado o papel social do Estado, assim como as relações deste com a 

esfera privada e com a sociedade civil. Segundo Falconer (1999); Gohn (2008), o setor que se 

formou difere das organizações existentes desde tempos remotos com fins assistenciais no 

Brasil. O novo setor insere-se numa redefinição da velha filantropia, na qual a 

responsabilidade social empresarial é chamada a dividir, e, em muitos casos, substituir, a ação 

estatal no tocante às políticas públicas. 

Falconer (1999) complementa que as entidades que compõem o Terceiro Setor não são 

novas no Brasil. No entanto, o novo formato em que essas organizações reivindicam 

igualdade perante o Estado na elaboração e execução de políticas públicas constitui-se em 

uma formulação iniciada na década de 1990.  

No estado do Tocantins – recém-criado (1988) – observa-se no período uma tendência 

de alinhamento às orientações de cunho econômico, político e social predominantes no 

cenário nacional e internacional na década de 1990. A adesão ao modelo da parceria como 

inovação da política educacional constitui-se em um dos eixos dessas orientações. A 

aceleração da aprendizagem foi iniciada no estado em 1999, numa formulação que envolvia 

vários parceiros, como o MEC, Ceteb, o Cenpec e ainda o IAS. Em 2003, já convencido da 

“necessidade” de parcerias para melhorar a qualidade da educação tocantinense, o governo 

estadual firma parceria com o IAS para a oferta dos programas Se Liga e Acelera Brasil, que 

começaram a ser desenvolvidos em 2004.  
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Os dados de nossa pesquisa apontam que a parceria da Seduc com o IAS foi 

implementada de forma vertical na rede estadual de ensino, não havendo participação dos 

profissionais que estariam diretamente envolvidos no processo: DREs e escolas. A questão da 

autonomia escolar, tão discutida tanto no meio acadêmico como nos discursos oficiais, é mais 

uma vez prejudicada com a adesão a uma parceria que traz, em seu bojo, concepções rígidas 

de controle do processo educativo, com clara ênfase nos resultados, retirando da escola a 

liberdade de elaboração e planejamento do seu trabalho didático e pedagógico. Os professores 

dos programas são tratados, dentro dessa premissa, como incapazes de planejar suas próprias 

tarefas, e isso justifica a proposta pronta e acabada repassada às escolas pelo IAS. 

Corroborando esse pressuposto, Viviane Senna argumenta: 

Os materiais são fortemente estruturados, de maneira a assegurar que 
mesmo um professor inexperiente, ou com preparação insuficiente – 
como é o caso de muitos professores no Brasil –, seja capaz de 
proporcionar ao aluno um programa de qualidade, com elevado grau de 
participação dos alunos na sala de aula, na escola e na comunidade. 
(SENNA, 2002, p. 146).  

Sobre essa reflexão, ressaltamos que uma das grandes lutas do período de 

democratização da sociedade e da educação brasileiras foi a gestão democrática. Conquista 

esta inscrita como um princípio constitucional. Entretanto, a gestão educacional, como outras 

políticas sociais, sofreu modificações com a redefinição do papel do Estado a partir da década 

de 1990. O diagnóstico neoliberal, considerando as políticas públicas como ineficientes e 

onerosas para o Estado, preconiza a introdução da lógica mercantil na gestão pública, 

configurando a gestão gerencial ou quase mercado. 

Outro ponto observado, apesar de não ser o foco central do estudo, diz respeito à 

pouca autonomia da DRE-Miracema em relação às novas perspectivas educacionais voltadas 

para as especificidades locais. Foi possível perceber, por meio das entrevistas realizadas no 

âmbito desta pesquisa, que este órgão funciona como uma extensão da Seduc, exercendo 

função basicamente mediadora e reprodutora entre a Seduc e as escolas. Ou seja, a ação das 

DREs no estado é a garantia de que as políticas e os programas propostos serão 

implementados.  

Neste estudo, concebemos os projetos e programas externos à escola como funcionais 

às políticas de cunho neoliberal que se instalaram no Brasil na década de 1990. Com 

promessas de melhoria na qualidade do ensino, essas propostas adentram o espaço das 

políticas públicas, subordinando a escola, em última instância, a uma lógica de gestão privada, 
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como se essa fosse a única alternativa possível. Porém, alertamos que a educação aberta a 

essas interferências perde seu caráter essencial de política pública, e a escola, em 

contrapartida, torna-se mera executora de projetos nos quais quem dita as regras são os 

agentes privados. Esse processo encaixa-se perfeitamente no que Oliveira (1999, p. 68) 

denominou de “privatização do público, sem a correspondente publicização do privado”. 

Assim, propõe-se que, para reverter tal situação, é necessário e profícuo muito mais do 

que aderir a ações pontuais e focalizadas como o estado vem fazendo. O que era, em 

princípio, uma “política” emergencial, vem se firmando cada vez mais como ação permanente 

na educação básica tocantinense. O estado precisa implementar políticas universalistas, que 

saneiem a longo prazo o problema da correção de fluxo escolar, do contrário continuará a se 

utilizar de medidas paliativas, constituindo-se, desse modo, em campo fértil para a ação do 

Terceiro Setor. Para reverter o quadro delineado é preciso, sobretudo, muita vontade política 

daqueles que administram a educação no estado, mas, na mesma proporção, uma urgente 

politização dos profissionais da escola, que fazem a educação de fato, no sentido de não 

aceitar as decisões tomadas verticalmente. É na escola que ocorre a percepção dos maiores 

impactos. Portanto, é da escola que devem partir as sugestões de políticas e de ações para 

sanear os problemas educacionais, tais como a correção de fluxo escolar. 

Em última análise, a intenção que marcou o esforço empreendido nesta pesquisa foi 

contribuir para o desvelamento de uma realidade específica: os impactos dos programas de 

correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil na DRE-Miracema, ofertados pelo Instituto 

Ayrton Senna em parceria com a Seduc-TO. Como tal, o estudo, empreendido na sede da 

Seduc em Palmas, na DRE-Miracema e em cinco escolas da rede estadual de ensino, não tem 

a pretensão de constituir-se em um julgamento final sobre esses programas, tampouco sobre a 

ação do Instituto. No entanto, esperamos que os resultados obtidos possam sinalizar a 

necessidade de discussões futuras, nas quais a Seduc, DREs e escolas, conjuntamente, 

reflitam sobre as reais contribuições desses programas para a educação no estado. Esperamos 

também que as reflexões aqui explicitadas sejam um estímulo para a elaboração de futuras 

pesquisas nesse campo educacional. 

 



126 
 

REFERÊNCIAS 

ABONG. ONGs no Brasil: perfil e catálogo das associadas à ABONG. São Paulo: Abong, 
2002. 

ADRIÃO, Thereza; PERONI, Vera (Org.). O público e privado na educação: interfaces 
entre Estado e sociedade. São Paulo: Xamã, 2005. 

ALBUQUERQUE, Antonio Carlos Carneiro. Terceiro setor: história  e gestão de 
organizações. São Paulo: Summus Editorial, 2006.  

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. São Paulo: Boitempo, 1999. 

______. Reestruturação produtiva e mudanças no mundo do trabalho numa ordem neoliberal. 
In: DOURADO, Luiz Fernandes; PARO, Vítor Henrique (Org.). Políticas públicas e 
educação Básica. São Paulo: Xamã, 2001. 

AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. 3. ed. Campinas: Autores 
Associados, 2004 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

BOITO JR., Armando. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil. São Paulo: Xamã, 1999. 

BRASIL. Educação Para Todos: avaliação da década. Brasília: MEC/INEP, 2000.  

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN. Brasília: MEC, 1996. 

______. Lei n. 9.608, de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a atividade não remunerada 
realizada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza. Brasília, 1998. 

______. Lei n. 9.637, de 15 de março de 1998. Estabelece critérios para a constituição de 
Organizações Sociais (OS). Brasília, 1998. 

______. Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Dispõe sobre instituições filantrópicas. 
Brasília, 1998. 

______. Lei n. 9790, de 23 de março de 1999. Institui o conceito de Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Brasília, 1999. 

______. Ministério da Administração e Reforma Estatal. Plano Diretor da reforma do 
Aparelho de Estado. Brasília: MARE, 1995. 

______. Plano Decenal de Educação para Todos. Brasília: MEC, 1993. 136 p. 



127 
 

______. Plano Nacional de Educação/PNE. Brasília: MEC, 2000. 

BRUNO, Lúcia. Poder e administração no capitalismo contemporâneo. In: OLIVEIRA, 
Andrade de (Org.). Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 8. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2008.  

______. Reestruturação capitalista e Estado nacional. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade de; 
DUARTE, Marisa R. T. Política e trabalho na escola: administração dos sistemas públicos 
de Educação Básica. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 

CARVALHO, Roberto Francisco de. A gestão da educação básica no Tocantins: concepção 
e lógica do programa escola autônoma de gestão compartilhada. 2004.   Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Goiás – UFG/ Faculdade de educação. 
Goiânia, GO. 

CORAGGIO, José Luís. Desenvolvimento humano e educação: o papel das ONGs latino-
americanas na iniciativa da Educação para todos. São Paulo: Cortez, 2000. 

CRUZ, José Adelson da. Organizações não governamentais, reforma do Estado e política 
no Brasil: um estudo com base na realidade de Goiás. 2005. 205 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP.  

FALCONER, Andrés Pablo. A promessa do terceiro setor: um estudo sobre a construção do 
papel das organizações sem fins lucrativos e do seu campo de gestão. 1999. 152 f. Dissertação 
(Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, SP. 

SANTOS, Itamar Diogo dos. Método Dom Bosco de Educação de Base. In: FARIA, Dóris 
dos Santos. Alfabetização: práticas e reflexões; subsídios para o alfabetizador. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2003. Versão on-line, disponível em: 
<http://vsites.unb.br/brasilalfabetizado>. Acesso em: 10 fev. 2010. 

FONSECA, Marília. O Banco Mundial com referência para justiça social no terceiro mundo: 
evidências do caso brasileiro. Revista da Faculdade de Educação. v. 24, n.1 São Paulo, 
jan/jun. 1998. Versão on-line. Acesso em: 10 fev. 2010. 

______. O Projeto Político-pedagógico e o Plano de desenvolvimento da Escola: Duas 
concepções antagônicas de gestão escolar. Cad. Cedes, Campinas, v. 23, n. 61, p. 302-318, 
2003. Versão on-line. Acesso em: 12 de ago. 2010. 

______. O Banco Mundial e a gestão da educação brasileira. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade 
de (Org.) Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 8. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2008.  

GADOTTI, M. Uma só escola para todos: caminhos da autonomia escolar. Petrópolis: 
Vozes, 1990. 

GENTILI, Pablo. A complexidade do óbvio. Os significados da privatização no campo 
educacional. In: GENTILI, Pablo. A falsificação do consenso: simulacro e imposição na 
reforma educacional do neoliberalismo. Petrópolis: Vozes, 1998. 

GERMANO, José Wellington. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 



128 
 

GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e 
redes solidárias. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

IBGE. As fundações privadas sem fins lucrativos no Brasil 2002. Rio de Janeiro: IBGE, 
2004. CD-ROM. 

_________. As fundações privadas sem fins lucrativos no Brasil 2006. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2010. CD-ROM. 

INSTITUTO AYRTON SENNA. Procedimentos Administrativos para 2007. São Paulo, 
2007. Disponível em: <www.senna.com.br>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2009. 

___________. Procedimentos Administrativos para 2009. São Paulo, 2009. Disponível em: 
<www.senna.com.br>. Acesso em: 28 de fevereiro de 2009. 

KASIL, Marcos. Entrevista. Disponível em: WWW.solidariedade social.com acesso em: 
fevereiro de 2009. 

LAURELL, Asa Cristina (org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. 3.ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 

LIMA, Kátia Regina de S. Organismos internacionais: o capital em busca de novos campos 
de exploração. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley (org.). O empresariamento da 
educação: Novos contornos do Ensino Superior no Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 
2002. 

MARTINS, André Silva. Estratégias burguesas de obtenção do consenso nos anos de 
neoliberalismo da Terceira Via. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley. (org.). A nova 
pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 
2005. 

MARTINS, Ângela Maria. Autonomia da escola: a (ex) tensão do tema nas políticas 
públicas. São Paulo: Cortez, 2002. 

MELO, Marcelo Paula de, FALLEIROS, Lalê. Reforma da aparelhagem estatal: novas 
estratégias de legitimação social. In: NEVES, Lúcia Maria Wanderley. (org.).  A nova 
pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 
2005. 

MINAYO. M. C. S. Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. Rio de Janeiro. 
Ed.Vozes. 1994 

MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

NASCIMENTO, Maurício Reis. O programa escola comunitária de gestão 
compartilhada: descentralização ou desconcentração nas escolas públicas estaduais de 
Miracema – TO? 150 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de 
Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Educação, Uberlândia – MG, 2008.  

NEVES, Lúcia Maria Wanderley. (org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do 
capital para educar o consenso. São Paulo: Xamã, 2005. 



129 
 

_______ (0rg.). O empresariamento da educação: Novos contornos do Ensino Superior no 
Brasil dos anos 1990. São Paulo: Xamã, 2002. 

NOVELO, Frederico V. Estado Keynesiano e estado neoliberal. In: LAURELL, Asa 
Cristina (org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

OLIVEIRA, M. D. de. Prefácio. In: FERNANDES, Rubem César. Privado, porém público. 
O terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994.  

OLIVEIRA, Dalila Andrade de. Política Educacional nos anos 1990: educação básica e 
empregabilidade. In: DOURADO, Luiz Fernandes; PARO, Vítor Henrique (orgs.). Políticas 
Públicas e educação Básica. São Paulo: Xamã, 2001. 

________________. Educação e Planejamento: A escola como núcleo da gestão. In: 
OLIVEIRA, Dalila Andrade de. (org.) Gestão democrática da Educação: desafios 
contemporâneos. 8. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

OLIVEIRA, Francisco de. Privatização do público, destituição da fala e anulação da 
política: o totalitarismo neoliberal. In: OLIVEIRA, F. de, PAOLI, M. C. (orgs.). Os sentidos 
da democracia: Políticas do dissenso e hegemonia global. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes; 
Brasília: NEDIC, 1999. 

OLIVEIRA, João Batista Araújo e. Correção de Fluxo Escolar: um balanço do Programa 
Acelera Brasil (1997-2000). Revista cadernos de Pesquisa: Fundação Carlos Chagas. V. 35 nº. 
124, jan./abr. 2002. 

PAOLI, Maria Célia. Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania no 
Brasil. Versão on line, disponível em: HTTP://WWW.ces.uc.pt. Acesso em: 07/03/10. 

PARENTE, Marta Maria de Alencar; LUCK, Heloísa. Mecanismos e Experiências de 
Correção de Fluxo Escolar no Ensino Fundamental. Brasília, 2004. Disponível em 
WWW.ipea.gov.br acesso em: 22 de agosto de 2009. 

PEREIRA, Carlos Bresser. A Reforma do Estado nos anos 90: lógica e mecanismos de 
controle. Lua Nova, Revista de Cultura Política. Nº 45. São Paulo, 1998. 

PEREIRA, L. C. B. Gestão do setor público: estratégia e estrutura para um novo estado. In: 
PEREIRA, L. C. B.; Spink Peter. (org.). Reforma do estado e administração pública 
Gerencial. São Paulo: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2005. 

PERONI, V. M. O público e o privado na gestão e financiamento de sistemas 
educacionais públicos: um estudo dos programas da Rede Vencer, coordenado pelo Instituto 
Ayrton Senna. In: XXIII Simpósio Brasileiro, V Congresso Luso-Brasileiro e I Colóquio 
Ibero-Americano de Política e Administração da Educação, Porto Alegre, 2007. 

SAMPAIO, Carlos Eduardo Moreno. A situação educacional dos jovens brasileiros na 
faixa etária de 15 a 17 anos. Disponível em: WWW.ipea.gov.br Acesso em: junho de 2007. 

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. Teorias da educação, curvatura da vara, onze 
teses sobre educação e política. 32 ed. Campinas: Autores Associados, 1999. 



130 
 

SENNA, Viviane. O programa Acelera Brasil. In: Em aberto. Vol. 17, n. 71. Brasília: 
MEC/Inep, 2000. 

SEVERINO, Joaquim José. O público e o privado como categoria de análise em educação. 
In: LOMBARDI, J. C, JACOMELI, M. R. M, SILVA, T. M. (Orgs.). O público e o privado 
na história da educação brasileira: concepções e práticas educativas. Cmpinas, SP: Autores 
Associados; Histedbr; Unisal, 2005. 

SILVA, Andréia Ferreira da. Cenários da Educação Superior no Brasil: o público e o 
privado. In: GALVÃO, Afonso Celso Tamus, SANTOS, Gilberto Lacerda dos. (Orgs.) 
Educação: tendências e desafios de um campo em movimento. Vol. 1. História e pensamento 
educacional formação de educadores políticas públicas e gestão da educação. Brasília: Líber 
Livro Editora: ANPED, 2008. 

SOUSA, Sandra Maria Zákia Lian de. Avaliação do rendimento escolar como instrumento 
de gestão educacional. In: OLIVEIRA, Andrade de. (org.) Gestão democrática da 
Educação: desafios contemporâneos. 8. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  

SZAZI, Eduardo. Terceiro setor: regulação no Brasil. 4. Ed. São Paulo: Peirópolis, 2006. 

TOCANTINS, Secretaria de Estado da Educação e Cultura. Instrução Normativa nº. 12 
para os programas Se Liga e Acelera Tocantins. TO:SEDUC, 2005. 

TOCANTINS. Plano Estadual de Educação. (1997-2006). Seduc, Palmas, 1997. 

TOCANTINS. Plano Estadual de Educação. (2005-2014). Seduc, Palmas, 2005. (disponível 
em: WWW.seduc.to.gov.br <<acesso em 10 de agosto de 2009.) 

TOCANTINS. Planejamento Estratégico da Secretaria – PES. (disponível em: 
WWW.seduc.to.gov.br <<acesso em 10 de agosto de 2009.) 

TOCANTINS. Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada. Palmas: Seduc, 
2007. 

VIEIRA, Sofia Lerche. Políticas internacionais e educação – cooperação ou intervenção? 
In: DOURADO, Luiz Fernandes; PARO, Vítor Henrique (orgs.). Políticas Públicas e 
educação Básica. São Paulo: Xamã, 2001. 

____________. Política educacional em tempos de transição: 1985-1995. 2. Ed. Brasília: 
Plano, 2000 / Líber Livro, 2008). 



131 
 

APÊNDICES 

Apêndice A- Entrevistas 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
CURSO: MESTRADO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
PESQUISA: O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A 
PARTIR DOS ANOS 1990 NO BRASIL: ANÁLISE DA PARCERIA INSTITUTO 
AYRTON SENNA (IAS) E SEDUC-TO NA OFERTA DOS PROGRAMAS SE LIGA E 
ACELERA BRASIL (2004-2009). 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – TÉCNICO (A) ESTADUAL DOS PROGRAMAS SE LIGA 
E ACELERA BRASIL – SEDUC-TO 
 

1. Qual a sua formação acadêmica?  

2. Há Qual quanto tempo está no cargo?  

3. Qual seu maior desafio à frente desta função?  

4. A SEDUC-TO busca diversas parcerias na oferta do ensino no estado. Em sua opinião, 
qual o objetivo dessas parcerias? 

5. Desde 2004 a SEDUC-TO tem adotado os programas Se Liga e Acelera, do Instituto 
Ayrton Senna. Como se deu o processo de implantação dessa parceria? 

6. Houve discussão com as Diretorias Regionais de Ensino (DREs) e escolas sobre essa 
parceria?  

7. Há indicadores de que os programas sanam os problemas de aprendizagem e correção 
de fluxo dos alunos atendidos no estado?  

8. No aspecto financeiro qual o custo da parceria com o IAS para o estado? 

9. A SEDUC-TO realiza sondagem para medir o grau de satisfação/aceitação das 
Diretorias Regionais de Ensino e escolas em relação aos programas? 

10. Como você analisa a participação de segmentos como ONGs e outras organizações na 
oferta da educação no Brasil e/ou estado do Tocantins? 

11. A SEDUC-TO possui autonomia didática e pedagógica diante do Instituto Ayrton 
Senna?  

12. Que análise você faz desses quatro anos de parceria com o IAS? 

13. EM sua opinião, a Seduc-TO possui autonomia financeira e pedagógica para elaborar 
e implementar suas próprias soluções educacionais para correção do fluxo escolar e 
problemas de aprendizagem dos alunos da rede estadual?  

14. Qual o tempo de vigência da parceria IAS – Seduc? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO: MESTRADO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
PESQUISA O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A 
PARTIR DOS ANOS 1990 NO BRASIL: ANÁLISE DA PARCERIA INSTITUTO 
AYRTON SENNA (IAS) E SEDUC-TO NA OFERTA DOS PROGRAMAS SE LIGA E 
ACELERA BRASIL (2004-2009). 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – Ex COORDENADOR REGIONAL DOS PROGRAMAS 
SE LIGA E ACELERA BRASIL – DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE 
MIRACEMA –TO (DRE) 
 

1. Qual a sua formação acadêmica?  

2. Quanto tempo trabalhou com os programas de correção de fluxo escolar no Estado?  

3. Como se deu o processo de implantação da parceria IAS e Seduc – TO? Houve 

discussão com os profissionais envolvidos?  

4. Como você analisa a gestão da educação no estado do Tocantins? 

5. Em sua opinião quais os principais problemas da educação na Regional de Miracema? 

6. Que análise você faz da iniciativa da SEDUC-TO em buscar parcerias na oferta o 

ensino no estado? 

7. Que análise você faz da parceria IAS e Seduc na oferta dos programas Se Liga e 

Acelera Brasil?  

8. Que autonomia a Diretoria Regional de Ensino tem dentro da parceria com o IAS?  

9. Quando esteve à frente da coordenação regional havia aperfeiçoamento/formação 

continuada para acompanhamento das escolas em relação aos programas?  

10. À frente da pasta (coordenação regional) realizou sondagem junto às escolas quanto à 

aceitação/satisfação em relação aos programas?  

11. Em sua opinião, há indicadores da eficácia dessa parceria?  

12. Em sua opinião a SEDUC-TO teria autonomia financeira e pedagógica para elaborar e 

programar suas próprias soluções educacionais para correção do fluxo escolar e 

problemas de aprendizagem dos alunos da rede estadual? 

13. Você saberia relacionar o custo da parceria IAS e Seduc para o Estado do Tocantins? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO: MESTRADO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
PESQUISA O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A 
PARTIR DOS ANOS 1990 NO BRASIL: ANÁLISE DA PARCERIA INSTITUTO 
AYRTON SENNA (IAS) E SEDUC-TO NA OFERTA DOS PROGRAMAS SE LIGA E 
ACELERA BRASIL (2004-2009). 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENADOR REGIONAL DOS PROGRAMAS SE 
LIGA E ACELERA BRASIL – DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO DE MIRACEMA –
TO (DRE) 
 

1. Qual a sua formação acadêmica?  

2. Há quanto tempo ocupa o cargo?  

3. Qual o seu maior desafio nesta coordenação?  

4. Como você analisa a gestão da educação no estado do Tocantins? 

5. Quais os principais problemas da educação na Regional de Miracema? 

6. Que análise você faz da iniciativa da SEDUC-TO em buscar parcerias na oferta o 

ensino no estado?  

7. A SEDUC-TO tem adotado os programas Se Liga e Acelera, do Instituto Ayrton 

Senna desde 2004. Como você analisa essa parceria?  

8. Que autonomia a Diretoria Regional de Ensino tem dentro da parceria com o IAS?  

9. Qual o desempenho da DRE-Miracema em relação aos programas? 

10. A coordenação regional recebe aperfeiçoamento/formação continuada para 

acompanhamento das escolas em relação aos programas?  

11. A coordenação regional realiza sondagem junto às escolas quanto à 

aceitação/satisfação em relação aos programas?  

12. Há indicadores da eficácia dessa parceria?  

13. Em sua opinião a SEDUC-TO teria autonomia financeira e pedagógica para elaborar e 

programar suas próprias soluções educacionais para correção do fluxo escolar e 

problemas de aprendizagem dos alunos da rede estadual? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULADADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO: MESTRADDO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA: O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A 

PARTIR DOS ANOS 1990 NO BRASIL: ANÁLISE DA PARCERIA INSTITUTO 

AYRTON SENNA E SEDUC-TO NA OFERTA DOS PROGRAMAS SE LIGA A 

ACELERA BRASIL (2004-2009). 

 

ENTREVISTA DE PESQUISA – COORDENADOR PEDAGÓGICO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano) 

Município: Miracema do Tocantins 

Unidade Escolar:________________________________________________________ 

          Este questionário é um instrumento de coleta de informações da pesquisa O 

PAPEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL A 

PARTIR DA DÉCADA DE 1990 NO BRASIL: ANÁLISE DA PARCERIA IAS E 

SEDUC-TO NA OFERTA DOS PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRASIL 

(2004-2009). Sua participação é muito importante e poderá contribuir para a melhoria 

da qualidade da educação em nosso Estado. Os resultados dessa pesquisa serão 

entregues a você oportunamente. 

 Esclarecemos que NÃO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR e que será 

garantido o anonimato dos dados coletados. 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? 

1. Quanto à gestão e organização do sistema estadual de ensino, você considera que estão 
adequadas para a construção de uma educação de qualidade? 

2. Você tem conhecimento de quais os programas são adotados pela SEDUC-TO na oferta do 
Ensino Fundamental? 

3. Como você considera o processo de tomada de decisão na gestão do ensino no Estado? 

4. A SEDUC-TO mantém parceria com o Instituto Ayrton Senna na oferta dos programas de 
correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil desde 2004. Como você analisa essa 
parceria? 

5. Qual a metodologia pedagógica utilizada pelo IAS? 
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6. O fluxograma do IAS é compatível com o calendário letivo do Estado? 

7. O livro didático adotado pela escola é compatível com o material pedagógico do IAS? 

8. Em relação a recursos financeiros, qual é o custo por aluno na parceria IAS e SEDUC-TO 
na oferta dos programas de correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera?  

9. Você saberia relacionar os gastos que o Estado realiza com a parceria com o IAS. 

10. Quanto à formação, profissionalização e valorização do profissional em educação, é 
assegurada aos professores da rede estadual, carga horária destinada a estudos e outras 
atividades fora da sala de aula? Quanto tempo? 

11. Qual o nível de formação dos professores que trabalham com os programas Se Liga e 
Acelera nesta escola?  

12. A formação dos professores que trabalham com os programas Se Liga e Acelera está 
adequada às séries/disciplinas em que atuam? 

13. A formação continuada para os professores dos programas Se Liga e Acelera é oferecida 
por quem? 

14. A escola possui autonomia didática e pedagógica para adequar/modificar as orientações 
do IAS de acordo com o seu cotidiano e realidade de seus alunos? Comente a respeito. 

15. Em relação ao acesso, permanência e desempenho escolar, há indicadores de melhoria no 
desempenho dos alunos inseridos nos programas Se Liga e Acelera nesta escola? Quais? 

16. Que análise você faz do desempenho dos alunos desta escola nos programas Se Liga e 
Acelera?  

17. A avaliação dos alunos dos programas é definida por quem? 

18. A aprovação e/ou reprovação dos alunos dos programas Se Liga e Acelera é definida por 
quem? 

19. Os programas Se Liga e Acelera  prevêem acompanhamento e recuperação de alunos com 
baixo desempenho? Como é realizado esse processo? 

20. A SEDUC-TO e/ou DRE-Miracema realiza avaliação da eficácia dos programas Se Liga e 
Acelera junto a professores e alunos? 

21. O IAS realiza avaliação de desempenho junto a professores e alunos? Qual a 
periodicidade desse processo? 

22. A SEDUC-TO e/ou DRE-Miracema realiza sondagem para medir o grau de 
satisfação/aceitação dos programas nas escolas da rede? 

 

OBRIGADO, SUA PARTICIPAÇÃO FOI MUITO IMPORTANTE PARA ESTA 
PESQUISA.! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULADADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO: MESTRADDO EM EDUCAÇÃO 

 

PESQUISA: O PAPEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS A 

PARTIR DOS ANOS 19990 NO BRASIL: ANÁLISE DA PARCERIA INSTITUTO 

AYRTON SENNA E SEDUC-TO NA OFERTA DOS PROGRAMAS SE LIGA E 

ACELERA BRASIL (2004-2009). 

 

ENTREVISTA DE PESQUISA – PROFESSOR DO PROGRAMA SE LIGA E 

ACELERA BRASIL 

 

Município: Miracema do Tocantins 

Unidade Escolar:________________________________________________________ 

 

          Esta entrevista é um instrumento de coleta de informações da pesquisa a O 

PAPAEL DO TERCEIRO SETOR NAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL: 

ANÁLISE DA PARCERIA IAS E SEDUC-TO NA OFERTA DOS 

PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRASIL (2004-2009). Sua participação é 

muito importante e poderá contribuir para a melhoria da qualidade da educação em 

nosso Estado. Os resultados dessa pesquisa serão entregues a você oportunamente. 

 Esclarecemos que NÃO É NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR e que será 

garantido o anonimato dos dados coletados. 

 

1. Qual sua formação acadêmica?  

2. Há quanto trabalha com o Programa Se Liga?  

3. Quanto à gestão e organização do sistema estadual de ensino você considera que estão 
adequadas para a construção de uma educação de qualidade? 

4. Você tem conhecimento programas adotados pela SEDUC-TO na oferta do Ensino 
Fundamental? Quais são? 

5. Como você considera o processo de tomada de decisão na gestão do ensino no Estado? 

6. A SEDUC-TO mantém parceria com o Instituto Ayrton Senna na oferta dos programas de 
correção de fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil desde 2004. Como você analisa essa 
parceria? 
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7. Qual a metodologia pedagógica utilizada pelo IAS? 

8. O fluxograma do IAS é compatível com o calendário letivo do Estado? 

9. O livro didático adotado pela escola é compatível com o material pedagógico do IAS? 

10. Quanto a recursos financeiros, qual é o custo por aluno na parceria IAS e SEDUC-TO na 
oferta do programa de correção de fluxo Se Liga? 

11. Relacione os gastos que o Estado realiza com a parceria com o IAS. 

12. Em relação à formação, profissionalização e valorização do profissional em educação é 
assegurada aos professores da rede estadual, carga horária destinada a estudos e outras 
atividades fora da sala de aula? Quanto tempo? 

13. A formação dos professores que trabalham com os programas Se Liga está adequada às 
séries/disciplinas em que atuam? 

14. A formação continuada para os professores dos programas Se Liga é oferecida por quem? 

15. Como você analisa a formação continuada oferecida aos professores que trabalham com o 
programa Se Liga?  

16. A formação oferecida propicia o aprimoramento didático, pedagógico e profissional do 
professor do professor do Se Liga? 

17. A escola possui autonomia didática e pedagógica para adequar/modificar as orientações 
do IAS de acordo com o seu cotidiano e realidade de seus alunos? 

18. Quanto ao acesso, permanência e desempenho escolar, há indicadores de melhoria no 
desempenho dos alunos inseridos no programa Se Liga e Acelera nesta escola? 

19. Que análise você faz do desempenho dos alunos desta escola no programa Se Liga? 

20. A avaliação dos alunos do programa Se Liga é definida por quem?  

21. A aprovação e/ou reprovação dos alunos do programa Se Liga é definida por quem? 

22. O programa Se Liga prevê acompanhamento e recuperação de alunos com baixo 
desempenho? Como é realizado esse processo? 

23. A SEDUC-TO e/ou DRE-Miracema realiza avaliação da eficácia do programa Se Liga 
junto a professores e alunos? 

24. O IAS realiza avaliação de desempenho junto a professores e alunos? Qual a 
periodicidade do processo? 

25. A SEDUC-TO e/ou DRE-Miracema realiza sondagem para medir o grau de 
satisfação/aceitação do programa Se Liga nas escolas da rede? 
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Apêndice B –  Termo de Consentimento 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em 
caso de recusa você não será penalizado de forma alguma. Em caso de dúvida você pode procurar o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Tocantins pelo telefone: (63) 3232- 8023. 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título: O Papel do terceiro Setor nas das políticas públicas a partir da década de 1990 no Brasil: 
Análise da parceria Instituto Ayrton Senna e Secretaria de Estado da Educação e Cultura na oferta dos 
programas Se Liga e Acelera Brasil (2004-2009). 
Pesquisador (a) Responsável: Rozilane Soares do Nascimento Queiroz – Mestranda em Educação 
Brasileira pela Universidade Federal de Goiás – UFG email: rozilanen2@hotmail.com telefone para 
contato: (63) 84434688 

Descrição da Pesquisa 
                                                 Resumo do projeto 
1.Justificativa - Tendo em vista o crescimento de organizações do terceiro setor na oferta 
educacional no Brasil, a partir da década de 1990, com a Reforma do Estado brasileiro, através 
do processo de “publicização”, torna-se fundamental problematizar e apreender os principais 
conceitos, concepções e valores econômico-político-ideológicos que fundamentam as 
denominadas “parcerias” entre o terceiro setor e os sistemas de ensino no país. Para tanto, 
realizar-se-á um estudo teórico e empírico da particularidade do estado do Tocantins enfocando 
a parceria Instituto Ayrton Senna (IAS) e a Seduc-TO na oferta dos programas de correção de 
fluxo escolar Se Liga e Acelera Brasil. 
2.Objetivos - 2.1 Objetivo geral – Compreender o papel  do Terceiro Setor nas políticas 
públicas educacionais brasileiras, tendo como foco de estudo a parceria Instituto Ayrton Senna 
(IAS) e Seduc-TO na oferta dos programas de correção de fluxo escolar, Se Liga e Acelera 
Brasil. 
2.2 Objetivos Específicos 
Analisar a relação Estado brasileiro e Terceiro Setor no que se refere às políticas educacionais 
a partir da segunda metade dos anos de 1990; Analisar os pressupostos teóricos, pedagógicos e 
político-ideológiocos que fundamentam os programas e as ações do Instituto Ayrton Senna; 
Investigar os impactos da implementação dos programas Se Liga e Acelera Brasil no estado do 
Tocantins – DRE-Miracema. 
3.Metas estabelecidas -aplicabilidade dos resultados de pesquisa/impactos previstos 
-Contribuir para o desvelamento dos pressupostos pedagógicos, bem como econômico-político-
iedeológicos que fundamentaram o estabelecimento da parceria IAS e Seduc-TO na oferta dos 
programas Se Liga e Acelera Brasil; 
-Contribuir para a avaliação de políticas educacionais em curso e para a definição de  
novas políticas para a educação no estado do TO.  

Universidade Federal do Tocantins 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, ___________________________________________________________________ abaixo 
assinado, concordo em participar, como sujeito da pesquisa “O papel do Terceiro Setor nas políticas 
públicas a partir dos anos 1990 no Brasil: Análise da Parceria Instituto Ayrton Senna e Seduc-
TO na oferta dos programas Se Liga e Acelera Brasil”. Fui devidamente informado e esclarecido 
pelo pesquisador responsável sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me assegurado o anonimato das 
informações prestadas e garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isto leve a qualquer penalidade. 
Local e data_____________________________________________________________ 
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ANEXOS 

Anexo A – Relação de documentos analisados 

Título Autor Ano Descrição 

Constituição da 
República Federativa do 
Brasil – 1988 

Brasil. 1988 Define a organização 
jurídica, fundamental e 
formal do Estado brasileiro. 

Plano Decenal de 
Educação para Todos.  

Brasil/MEC. 1993 Traça objetivos e metas para 
a chamada “década da 
educação”. 

Plano Diretor da reforma 
do Aparelho de Estado. 

Brasil/ Ministério da 
Administração e 
Reforma Estatal – 
MARE. 

1995 Estabelece estratégias para a 
reforma do Estado 
brasileiro, instituída no 
governo de FHC. 

Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação 
Nacional/LDBEN. 

Brasil/MEC. 1996 Dá diretrizes para 
organização e 
funcionamento da educação 
nacional. 

Plano Estadual de 
Educação. (1997-2006). 

Estado do Tocantins. 1997 Dá diretrizes para a 
organização da educação no 
estado do Tocantins. 

 Lei n. 9.608, de 
fevereiro de 1998.  

Brasil. 1998 Dispõe sobre a atividade não 
remunerada realizada por 
pessoa física a entidade 
pública de qualquer natureza. 

Lei n. 9.637, de 15 de 
março de 1998.  

Brasil. 1998 Estabelece critérios para a 
constituição de 
Organizações Sociais (OS). 
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