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RESUMO 
 
Este estudo apresenta a educação sob o contexto da 
hegemonia do capital financeiro e a função educativa do 
Estado frente ao atendimento da nova pedagogia da 
hegemonia vinculada aos interesses da burguesia 
internacional, sob a gerência direta dos organismos 
multilaterais. Dá destaque as particularidades da política de 
educação no Brasil frente às novas exigências do capital 
monopolista e os reflexos dos programas de ação federais e da 
gestão privada da política educacional no município do Rio de 
Janeiro na gestão do prefeito Eduardo Paes. 
 
Palavras-chave: Educação. Estado. Rio de Janeiro. Eduardo 
Paes. 
 
ABSTRACT 
 
This study shows education in the context of the hegemony of 
finance capital and the educational role of the state against the 
new pedagogy of service of hegemony linked to the interests of 
the international bourgeoisie, under the direct management of 
multilateral organizations. Highlights the peculiarities of 
education policy in Brazil ahead to the new requirements of 
monopoly capital and reflections of federal action programs and 
private management of education policy in the municipality of 
Rio de Janeiro the administration of Mayor Eduardo Paes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Viver sob o prisma da sociabilidade burguesa significa que o modus operandi do 

capital está engendrado nos modos de vida social, para além do setor de produção, ou seja, 

para além da fábrica. E a própria complexificação do processo produtivo vai exigir uma 

complexificação das atividades, das instituições, da dinâmica própria na esfera da 

reprodução, tendo o Estado um papel central nessa regulação.  

O Estado possui a função de assegurar de forma estratégica a formação da classe 

trabalhadora, do trabalhador tanto do ponto de vista técnico necessário à sua localização na 

dinâmica produtiva como também ideológico. Os programas e as legislações promulgadas 

vão criar as condições de ofertas, os conteúdos, as formas de financiamento, enfim, o modo 

como será operacionalizada as práticas da  educação escolarizada na sociedade, vinculado 

à ampliação do trabalho abstrato na sociedade capitalista no século XXI. Isto significa dizer 

que a função educativa do Estado é a de garantir a sociabilidade burguesa.  

Nesse contexto, parece óbvio atestar que o lugar da política de educação dentro da 

dinâmica societária - ou seja, no interior de uma sociedade de classes - fica também 

condicionado às imposições da burguesia mundial nessa nova fase do capitalismo 

monopolista. 

O cenário no qual a educação brasileira vem se constituindo se dá a partir do papel 

desempenhado pelos organismos multilaterais na formulação de diagnósticos da realidade 

social e educacional e da direção apontada por eles para as políticas públicas dos países 

periféricos.  

As diretrizes apontadas pelo Banco Mundial indicam a necessidade de adoção, por 

parte dos países “periféricos”, de determinadas providências que almejem uma ampla 

reforma educacional, baseada em alguns pontos principais, tais como: primazia para o 

ensino fundamental; desenvolvimento de processos de gestão voltados para a “qualidade 

total e a eficiência” da educação; incentivo à organização de escolas “autônomas” e 

responsáveis por seus resultados; convocação de pais e da comunidade na tentativa da 

promoção de “parcerias” e maior responsabilidade sobre os assuntos escolares; incentivos à 

expansão do setor privado e das Organizações não governamentais (ONGs); mobilização e 

alocação de recursos adicionais para a educação básica; definição de políticas e de 

prioridades baseadas em análises econômicas; além de dar ênfase ao tratamento da 

educação numa perspectiva setorial (TORRES apud ALMEIDA, 2011).  



 

 

 

                  

No decorrer dos anos 1990, os diversos fóruns regionais e mundiais, liderados em 

sua maioria pela Organização das Nações Unidas (ONU)2, investiram em pautas geradas a 

partir de demandas oriundas do processo de mundialização do capital, sendo incorporadas 

pelos diversos organismos multilaterais, além do Banco Mundial, tais como: o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD) - representando as agências de financiamento; Programa das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que 

vêm influenciando ostensivamente a política de educação no Brasil (ALMEIDA, 2011). Essas 

medidas foram incorporadas no Brasil a partir do Governo Fernando Henrique Cardoso e 

tiveram continuidade no Governo Lula. 

 

2. A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NO BRASIL E A NOVA SOCIABILIDADE 

BURGUESA  

 

A utilização da escola pública como um posto de ações assistenciais e 

assistencialistas, com direcionamentos focalizados através dos programas governamentais 

e o estímulo às práticas “voluntárias”, segundo Algebaile (2009), vem se constituindo como 

uma marca principalmente a partir da segunda gestão do governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Demonstra a autora que esses mecanismos produzem uma escola 

pública que vem se expandindo para menos3, ou seja, uma escola que amplia o acesso ao 

ensino fundamental, mas que é esvaziada de suas funções específicas de acesso ao 

conhecimento, à cultura, como um direito social. A escola pública passa a ser entendida 

como a escola destinada aos pobres, que cresce quantitativamente e assume a realização 

                                                 
2
 Os Objetivos do Milênio definidos pela ONU procuram responder à pergunta: “O que nós podemos 

fazer para mudar o mundo?”. Prescrevem metas “sociais”, com forte apelo moral, para serem 
atendidas por todos os países do mundo até 2015: 1) acabar com a fome e a miséria; 2) educação 
básica de qualidade para todos; 3) igualdade entre os sexos e a valorização da mulher; 4) reduzir a 
mortalidade infantil; 5) melhorar a saúde das gestantes; 6) combater a AIDS; 7) qualidade de vida e 
meio ambiente; 8) todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. O Brasil assinou esse “pacto 
mundial de sustentabilidade do planeta e da humanidade.” (NEVES, 2005). 
 
3
 É importante destacar que a autora não é contrária a permeabilidade da escola, mas explica sob 

quais condições: “Cabe ressaltar que a permeabilidade da escola é desejável, pois é ela que garante 
a relação entre educação escolar e vida, relação cuja importância foi insistentemente ressaltada por 
Gramsci. Mas, para isso, essa permeabilidade não pode realizar-se em detrimento do sentido 
formativo da escola. Deve ocorrer para aproximar conhecimento e vida, e não de secundarizar o 
espaço reservado a uma relação ampla com o conhecimento. As „aberturas‟ feitas na escola em todo 
esse percurso poderiam tê-la enriquecido. Mas estiveram predominantemente a serviço de outros 
propósitos.” (ALGEBAILE, 2009. p.331, grifos do autor). 
 



 

 

 

                  

de múltiplas funções, tais como: ações de alimentação, saúde, assistência social; isto é, 

problemas que as demais políticas públicas deveriam solucionar.  

Essa situação perdura até os dias atuais e vem sendo reatualizada mediante uma 

nova compreensão do papel do Estado na gestão das políticas sociais, e em particular da 

política de educação.  

Esse projeto de educação de caráter neoliberal não sofreu modificações 

significativas no governo Lula (2003-2010). Contraditoriamente ao que se esperava de um 

governo eleito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e que representava uma ampla frente de 

esquerda que enfim chegava ao poder máximo do Executivo no país, o governo Lula deu 

prosseguimento a algumas reformas estruturais, mantendo a política econômica monetarista 

de seu antecessor. 

Os programas educacionais apresentados pelo governo Lula como prioritários, assim 

como a reforma da educação superior pouco se diferenciaram das políticas implementadas 

pelos dois governos FHC, no que diz respeito à manutenção da estrutura neoliberal do 

Estado4. Isso se expressa, por exemplo, na elaboração do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), lançado oficialmente em 24 de abril de 2007, simultaneamente à 

promulgação do Decreto n.º 6.094, que dispõe sobre o “Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação”5, sendo este último o “carro-chefe” do Plano. Segundo Demerval 

Saviani: 

 

Na verdade, o denominado PDE aparece como um grande guarda-chuva que abriga 
praticamente todos os programas em desenvolvimento pelo MEC

6
. Ao que parece, 

na circunstância do lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

                                                 
4
 Este trabalho não tem como foco principal realizar uma análise mais contundente acerca das 

aproximações e distanciamentos dos governos FHC (PSDB) e Lula (PT). O resgate apresentado visa 
expor as características principais dos dois governantes principalmente no que diz respeito ao 
tratamento dado às políticas públicas em seus mandatos, com destaque para a política de educação. 
Para fins de uma análise mais detalhada sobre a direção política dos dois governos, ver: FRIGOTTO, 
G. Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI. 
Revista Brasileira de Educação. v. 16 n. 46 jan.|abr. 2011; e NEVES, Lúcia M. W. A sociedade civil 
como espaço estratégico de difusão da nova pedagogia da hegemonia. In NEVES, Lúcia Maria W. 
(Org.). A nova pedagogia da hegemonia: estratégias do capital para educar o consenso. São Paulo: 
Xamã, 2005. 
 
5
 O “Compromisso Todos Pela Educação” foi o movimento lançado em 06 de setembro de 2006 no 

Museu do Ipiranga em São Paulo. Este foi apresentado como uma iniciativa da sociedade civil e 
invocando a participação de todos os setores sociais, constituindo-se na verdade, de grupos 
empresariais com representantes e patrocínio de entidades como o Grupo Pão de Açúcar, Fundação 
Itaú Social, Fundação Bradesco, Instituto Gerdau, Grupo Gerdau, Fundação Roberto Marinho, 
Fundação Educar-DPaschoal, Instituto Itaú Cultural, Faça Parte-Instituto Brasil Voluntário, Instituto 
Ayrton Senna, Cia. Suzano, Banco ABN-Real, Banco Santander, Instituto Ethos, entre outros 
(ALMEIDA, 2011). 
 
6
 Ministério da Educação. 

 



 

 

 

                  

pelo governo federal, cada ministério teria que indicar as ações que se 
enquadrariam no referido Programa. O MEC aproveitou, então, o ensejo e lançou o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

7
 e a ele atrelou as diversas 

ações que já se encontravam na pauta do Ministério, ajustando e atualizando 
algumas delas. Trata-se, com efeito, de ações que cobrem todas as áreas de 
atuação do MEC, abrangendo os níveis e modalidades de ensino, além de medidas 
de apoio e de infra-estrutura (2007, p. 1233). 

 
Nesse contexto, o Estado, ao invés de alargar o fundo público na perspectiva do 

atendimento as políticas públicas de caráter universal, fragmenta as ações em políticas 

focais que amenizam os efeitos, sem alterar substancialmente as suas determinações. E, 

nessa lógica, é dada ênfase aos processos de avaliação produtivistas, onde os processos 

pedagógicos são desenvolvidos mediante as metas e “competências”, além da ampliação de 

programas que incentivam a “parceria” público e privado. Não é, portanto, sem motivos o 

interesse crescente que empresas privadas vêm demonstrando em relação à educação 

como um negócio. 

Frigotto explica que o primeiro argumento que chega à escola é a ideia de que a 

esfera pública é ineficiente e que, por isso, é necessário estabelecer parcerias entre o 

público e o privado, este último encoberto pelo disfarce das organizações sociais ou o 

chamado terceiro setor. A essas instituições privadas ou ONGs cabe selecionar o 

conhecimento, confeccionar apostilas ou manuais, “orientar a forma de ensinar, definir os 

métodos de ensino, os critérios e processos de avaliação e controle dos alunos e dos 

professores” (2011, p. 248).   

Refere-se o autor aqui, por exemplo, ao Instituto Ayrton Senna, Instituto de 

Qualidade na Educação (IQE), Positivo, Pitágoras, Fundação Roberto Marinho, Fundação 

Bradesco, Sistema COC de ensino, Instituto Sangari, entre outros que vêm assumindo a 

direção pedagógica de muitas secretarias estaduais e, especialmente, municipais, em nome 

de um ensino eficiente, como no caso do Rio de Janeiro. 

Cita ainda um segundo mecanismo, decorrente do anterior, proclamado pela mídia 

ultimamente, focalizando a natureza da formação docente realizada nas universidades 

                                                 
7
 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Ministério da Educação 

(MEC) a partir de estudos elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) para avaliar o nível de aprendizagem dos alunos. Os parâmetros utilizados 
foram o rendimento dos alunos - pontuação resultante de exames finais padronizados na 4ª e 8ª 
séries (5º e 9º anos) do ensino fundamental e 3ª do ensino médio - nas disciplinas Língua Portuguesa 
e Matemática e os indicadores de fluxo (taxas de promoção, repetência e evasão escolar), em uma 
escala de 0 a 10. Aplicado esse instrumento aos alunos em 2005, chegou-se ao índice médio de 3,8. 
A partir desse resultado, foram estabelecidas metas progressivas de melhoria desse índice, 
prevendo-se atingir, em 2022, a média de 6,0, índice obtido pelos países da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ficaram entre os 20 com maior 
desenvolvimento educacional do mundo. O ano de 2022 foi definido não apenas em razão da 
progressividade das metas, mas sim pela comemoração dos 200 anos da Independência política do 
Brasil (SAVIANI, 2007). 

 



 

 

 

                  

públicas, com o argumento de que “os cursos de pedagogia e de licenciatura se ocupam 

muito com a teoria e com análises econômicas sociais inúteis e não ensinam o professor as 

técnicas do „bem ensinar‟” (FRIGOTTO, 2011, p. 248). 

E é nessa conjuntura que o município do Rio de Janeiro vem, no nível local, 

assegurando as condições institucionais necessárias à hegemonia do capital financeiro na 

gestão dos programas e políticas públicas, sob a administração do atual prefeito Eduardo 

Paes8. Desde 2009, o prefeito tem pautado suas ações governistas na gestão das políticas 

públicas prioritariamente pela iniciativa privada, além de uma política de atendimento às 

metas definidas pelos programas federais, que conforme já foi trabalhado nesse estudo, 

respondem aos objetivos definidos pelos organismos multilaterais.  

 

3. A “PARCERIA” PÚBLICO-PRIVADO: UM MARCO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO NA GESTÃO DO PREFEITO EDUARDO 

PAES 

 

A lógica que envolve a gestão da Secretaria Municipal de Educação (SME) está clara 

no texto de abertura do site da referida secretaria: 

 

Com o objetivo geral de dar um salto na qualidade da Educação no Rio de Janeiro, a 
Secretaria Municipal de Educação tem como missão a elaboração da política 
educacional do município do Rio de Janeiro, coordenar a sua implantação e avaliar 
os resultados. Dessa forma, a SME vai assegurar a excelência na Educação no 
Ensino Fundamental e na Educação Infantil, de maneira a contribuir para formar 
indivíduos autônomos e habilitados a se desenvolver profissionalmente e como 
cidadãos (SME-RJ, 2013). 

 

Dispondo da maior rede pública de ensino da América Latina, a SME-RJ possui 

1.457 unidades escolares, sendo 1.008 escolas de Ensino Fundamental e 449 unidades de 

Educação Infantil. Dentre estas, 247 Creches Públicas, 202 Espaços de Desenvolvimento 

Infantil (EDIs) e outras 167 creches conveniadas. Conta com cerca de 41.600 professores e 

atende a 658.508 alunos, sendo 499.773 só no Ensino Fundamental, segundo o site oficial 

da secretaria9. 

                                                 
8
 Em outubro de 2007, Eduardo Paes é lançado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 

PMDB como candidato à prefeitura do Rio. Com o apoio do presidente Lula, Eduardo Paes é eleito 
prefeito da cidade do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições de 2008, assumindo seu primeiro 
mandato de 2009-2012. Em sua tentativa de reeleição em 2012, a coligação de Eduardo Paes 
chamada de “Somos um Rio” reuniu nada menos que 20 partidos (PRB, PP, PDT, PT, PTB, PMDB, 
PSL, PTN, PSC, PPS, PSDC, PRTB, PHS, PMN, PTC, PSB, PRP, PSD, PC do B, PT do B) o que lhe 
rendeu 16 minutos e 15 segundos de propaganda política na televisão. O prefeito foi eleito em 
primeiro turno com 64,60% dos votos. 
 
9
 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/educacao-em-numeros Acesso em: 29 mar. 2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_do_Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/educacao-em-numeros


 

 

 

                  

A gestão Paes, ancorada pelas metas estabelecidas no PDE e nos índices fixados 

pelo IDEB, atendendo às diretrizes definidas no Plano de Metas “Compromisso Todos pela 

Educação”, implementou na rede de ensino público carioca a lógica empresarial da 

“pedagogia das competências” e da “qualidade total”.  

Para além da quantidade de programas que o PDE engloba que são executados no 

município com o financiamento do governo federal – Merenda Escolar, Saúde na Escola; 

Educacenso; Mais Educação; Provinha Brasil; Programa Dinheiro Direto nas Escolas 

(PDDE); Biblioteca na Escola – o município elaborou uma série de outros programas e 

projetos vinculados à parceria de grandes empresas privadas, como a Fundação Airton 

Senna, Fundação Roberto Marinho, Sangari Brasil, Instituto Natura, dentre outros. 

Além disso, a prefeitura criou o Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Município do Rio de Janeiro (IDERIO), através do Decreto Nº 32416 de 21 de junho de 

2010. O IDERIO é baseado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 

é medido em todos os municípios brasileiros através da Prova Brasil, uma avaliação externa 

aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) para os alunos do 5º e 9º anos. Já o IDERIO é 

aplicado anualmente, através da Prova Rio, para o 3º e 7º anos. Com base no IDERIO do 

ano anterior, a Secretaria Municipal de Educação fixa a cada ano as metas a serem 

atingidas pelas escolas.  

O IDERIO, dentro da lógica da meritocracia da secretaria, garantirá que o pagamento 

do Prêmio de Desempenho (14º salário) seja feito anualmente, uma vez que o IDEB é 

medido a cada dois anos. O prêmio - equivalente a um salário – é pago a todos os 

servidores das escolas que atingiram as metas definidas pelo índice.  

O “carro-chefe” dos programas criados pela gestão Paes no município do Rio de 

Janeiro, na área educacional, é o chamado “Escolas do Amanhã”. Este é apresentado pela 

SME como uma alternativa de reduzir a evasão escolar e melhorar a aprendizagem em 155 

escolas do ensino fundamental localizadas nas áreas consideradas de “risco” ou 

“conflagradas” pela violência. 

As “Escolas do Amanhã” concentram, na verdade, grande parte dos programas e 

projetos desenvolvidos pela SME, como o Programa Saúde nas Escolas (PSE), Bairro 

Educador10, Reforço Escolar (em parceria com o SESI e instituições privadas), Cientistas do 

                                                                                                                                                         
 
10

 Neste caso, o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) 
- Instituição Social sem fins lucrativos – era o responsável pela execução do projeto junto à prefeitura 
do RJ. O projeto Bairro Educador, segundo o site do CIEDS, visava integrar e articular os potenciais 
educativos do bairro e da cidade (espaços, pessoas, instituições, serviços públicos, empresas, entre 
outros) às escolas, tendo o Projeto Político Pedagógico de cada unidade como principal referência. 
(CIEDS, 2013). O término do projeto Bairro Educador se deu em Agosto de 2013. 
 



 

 

 

                  

Amanhã (realizado pelo Instituto Sangari). Contam com a presença de estagiários e 

voluntários, além do horário integral com atividades no contraturno de reforço escolar e do 

programa “Mais educação”. 

 Dentro do projeto “Rio, Cidade Educadora” – que aponta como objetivo principal 

envolver toda a sociedade na construção de uma educação pública de qualidade na cidade 

– os estagiários e voluntários são recrutados para atuarem nas Unidades Escolares. Suas 

ações visam, segundo o portal da secretaria: 

 
Apoiar a comunidade escolar nas aulas de reforço, alfabetização, atividades nos 
laboratórios de informática e salas de leitura, entre outros. Mães voluntárias atuam 
sensibilizando alunos e famílias sobre a importância da escola em suas vidas, e 
monitorando a frequência e o comportamento dos alunos e suas relações. (SME-RJ, 
2013). 

 

 No que diz respeito às atividades de reforço escolar, nas Escolas do Amanhã, elas 

são divididas da seguinte forma: uma delas se dá através da parceria com o programa SESI 

Cidadania11, criado em agosto de 2010, que está presente nas comunidades “pacificadas” 

(que receberam a Unidade de Polícia Pacificadora – UPP). As aulas de reforço escolar são 

realizadas no contraturno por profissionais que vão até as escolas. Além disso, existem 

aqueles que a Secretaria de Educação chama de “Projetos Estratégicos do Programa de 

Reforço Escolar”12. Nestes, a SME em “parceria” com o Instituto Ayrton Senna realiza os 

projetos de Realfabetização 1( para o 3º, 4° e 5° anos), Realfabetização 2 (para os alunos 

do 6º ano) e Projeto Aceleração que tem por objetivo atender alunos que participaram do 

projeto “Realfabetização 1” no ano anterior  e os que estiverem com defasagem idade/ano 

escolar, alfabetizados, no 3° e 4° anos do ensino fundamental. Esses projetos são 

elaborados a partir da metodologia e do material produzido pelo Instituto Ayrton Senna e 

realizados no turno em que estão matriculados os alunos que dele participam.  

Além dos projetos supracitados, a SME tem ainda a “parceria” com a Fundação 

Roberto Marinho para a realização dos projetos: Aceleração 2A (alunos do 6° ano) e o 

Aceleração 3 ( para alunos do 7º e 8º anos). Estes são elaborados a partir do uso da 

Metodologia do Telecurso - Telessala.  

Cabe ressaltar que todos esses programas e projetos possuem metas de 

atendimento e desempenho definidos pelo PDE - através da nota obtida no IDEB - 

“Compromisso Todos pela Educação” ou pela própria SME. Além disso, existe uma 

exaustiva cobrança por resultados por parte da Secretaria de Educação, mas não aos 

                                                 
11

 Disponível em: http://www.firjan.org.br/sesicidadania/# Acesso em: 02 Jul. 2013. 
 
12

 Disponível em: http://www.rioeduca.net/recursosPedagogicos.php Acesso em: 03 Jul. 2013. 

http://www.firjan.org.br/sesicidadania/
http://www.rioeduca.net/recursosPedagogicos.php


 

 

 

                  

“parceiros” elaboradores desses programas, mas sim aos seus executores terminais, ou 

seja, professores e gestores das unidades escolares. 

A esse respeito, a instituição deixa claro que “todas as escolas da rede municipal de 

educação assumiram um compromisso de melhorar a gestão escolar.” (SME-RJ, 2013). E 

que este compromisso tem como base o cumprimento das metas estabelecidas pela 

Secretaria Municipal de Educação. Cada diretor de unidade escolar teve que assinar o 

“Acordo de Resultados” - com o objetivo de reduzir as despesas das escolas com as 

concessionárias (água, luz, gás e telefone), sob a justificativa de mudarem a postura de 

cada unidade de ensino com relação ao meio ambiente; e o “Termo de Compromisso de 

Desempenho Educacional” onde cada escola assumiu o compromisso de melhorar o 

desempenho dos alunos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB/ MEC). 

Todos os profissionais das escolas que atingirem as metas estabelecidas13 receberão um 

prêmio anual em dinheiro, conhecido popularmente como 14º salário, que corresponderá ao 

valor do salário de cada servidor. Nas Escolas do Amanhã, localizadas em “área de risco” a 

referência é a de um salário, com acréscimo de 50%.  

Frigotto (2011) explica que as ações que vem balizando a política de educação na 

atualidade visam desmontar a carreira e organização docentes mediante políticas que 

premiam às escolas que alcançam melhor desempenho, remunerando os professores de 

acordo com sua produtividade em termos do quantitativo de alunos aprovados. Os institutos 

ou Organizações Sociais sem Fins Lucrativos passam a avaliar os professores e alunos de 

acordo com os conteúdos, métodos e processos prescritos. O que se busca, nessa relação 

que envolve a mercadoria educação, é utilizar na escola os métodos e a competitividade do 

mercado.  

 Sob o discurso de terem a missão de melhorar a qualidade da Educação no Rio de 

Janeiro, os educadores, gestores e demais profissionais de educação são “contemplados” 

com os princípios e diretrizes ideológicas que embasam as relações humanas (na verdade, 

desumanas), da lógica empresarial.  

 Na verdade, o não recebimento do “salário extra”, faz com que grande parte dessas 

escolas e seus profissionais, tragam a responsabilidade para o interior de suas unidades, 

buscando estratégias individuais para que as metas sejam alcançadas no próximo ano. As 

reclamações acerca da política por parte desses profissionais, na maioria das vezes, se 

restringem ao âmbito da própria escola. 
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 O chamado “Acordo de resultados” que define as metas que todas as secretarias devem alcançar, 
está disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/publicacoes Acesso em: 07 Jul. 2013. 
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4.  CONCLUSÃO 

 

A conjuntura aqui apresentada visa demonstrar o universo no qual a política de 

educação do município do Rio de Janeiro vem sendo conduzida pela gestão Eduardo Paes. 

Desde a sua entrada, a SME-RJ passou a contar com um excessivo número de programas 

e projetos, por vezes, difícil de ser calculado. Vale ressaltar que todas essas instituições 

ditas “parceiras”, sejam elas, organizações sociais, instituições filantrópicas, ONGs ou 

empresas privadas, são monitoradas pelos organismos multilaterais, com destaque para a 

Unesco, que expõe sua logo em todos os sites aqui citados, inclusive no portal oficial da 

Secretaria Municipal de Educação14. Não é de causar estranhamento então que a última 

página da Cartilha que apresenta o Programa “Escolas do Amanhã” seja encerrada com a 

seguinte frase, em letras miúdas: “A Unesco vai acompanhar e medir os resultados do 

programa” (SME-RJ, 2009)15.  

Outro aspecto que consideramos de extrema importância é a falta de transparência 

acerca dos contratos e/ou “parcerias” firmadas com as diversas empresas e instituições 

privadas. Com exceção do contrato com o IABAS, todos os programas e projetos 

formulados, desenvolvidos e executados pelas demais instituições não possuem qualquer 

referência acerca dos valores gastos com materiais, assim como as formas de 

financiamento dos mesmos, prazos ou períodos de execução da referida “parceria”. Em sua 

grande maioria, só é possível encontrar alguma informação, e mesmo assim, apenas os 

objetivos e metodologias, no site das próprias empresas.   

Uma gestão pautada em políticas de atendimento de metas descoladas da realidade 

social e educacional da cidade, sendo sustentada prioritariamente por “parcerias” com a 

iniciativa privada e com um apelo social de que “toda a sociedade deve fazer a sua parte 

para melhorar a educação no município” - incentivando práticas vinculadas ao trabalho 

voluntário - demonstram na verdade, uma nova forma do Estado em educar o consenso. E 

dentro dessa lógica a educação é mantida como prática de “passagem de conhecimento e 

                                                 
14

 O site da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, conta com um atalho denominado 
“links importantes” onde lá é disponibilizado o site das diversas instituições “parceiras”, nesta ordem: 
Instituto Airton Senna, Fundação Victor Civita, Unicef Brasil, Unesco Brasil, Compromisso Todos pela 
Educação, Portal Aprendiz e não por acaso, por último, o site do Ministério da Educação (MEC), o 
que demonstra claramente quem são os responsáveis pela direção ético-política e administrativa da 
política educacional no município. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/listaconteudo?search-type=links-importantes Acesso em: 04 Jul. 
2013. 
 
15

 Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/34951285/Cartilha-Das-Escolas-do-Amanha Acesso em: 03 
Jul. 2013. 
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informações”, voltada para o mercado de trabalho e não como atividade libertadora, que 

deveria impulsionar atividades criativas e críticas dos educandos. 

Portanto, uma das constatações a que este estudo chegou é que a educação 

brasileira e do município do Rio de Janeiro está pautada num tipo de relação entre o público 

e o privado que se expande no campo das políticas sociais, mas que na educação tem 

representado uma importante estratégia de sustentação da gestão sob racionalidades 

empresariais, produtivistas, de formulação de conteúdos pedagógicos que fomentem o 

alcance das metas educacionais definidas na ampla subordinação da educação pública aos 

preceitos dos organismos internacionais. Sob a hegemonia do capital financeiro 

internacional, os organismos multilaterais tem dado a direção das políticas públicas nos 

países capitalistas periféricos, como é o caso do Brasil. Este “empresariamento” da 

educação pública se configura como uma das estratégias da nova pedagogia da hegemonia, 

ou seja, uma nova forma de educar o consenso. 
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