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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi estudar a inserção de grupos privados de 

ensino, no caso, o Grupo Positivo, no sistema educacional público e 

suas relações e mediações com a crise do capital, com o Estado e com a 

educação escolar. Para tanto, buscamos, com base no materialismo 

histórico e dialético, identificar os mecanismos de inserção dessa 

empresa na gestão do sistema educacional público. Identificamos que no 

Brasil a reestruturação produtiva nos anos de 1990 e a implementação 

do projeto neoliberal, que incentivou as parcerias público-privadas, 

foram as portas de entrada dos empresários no setor educacional 

público. Mostramos que para continuar seu processo de expansão e 

reprodução o capital precisa expandir-se tanto geograficamente, quanto 

diversificar a produção, criando novos desejos e necessidades. 

Conhecemos a constituição do Grupo Positivo, sua estrutura, seus 

intelectuais e concepções bem como o seu crescimento, expansão e 

diversificação de suas atividades empresariais. Verificamos que o 

Positivo embora especializado em educação, é uma empresa como 

qualquer outra, que se desenvolveu tratando a educação como uma 

mercadoria. Posteriormente, estudamos o Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, elaborado para a escola pública, os produtos que o compõem e 

seus propósitos. Refletimos sobre a proposta pedagógica desse sistema e 

apontamos como está afinada com as ideias e recomendações das 

agências multilaterais e como incorpora o escolanovismo e o tecnicismo 

em seu projeto educativo. Para a realização da pesquisa, adotamos os 

seguintes procedimentos metodológicos: balanço de produção, análise 

documental e pesquisa de campo. O balanço da produção acadêmica 

teve como propósito conhecer, quantificar e analisar os trabalhos frutos 

da pesquisa que foram produzidos sobre a temática. Selecionamos como 

marco temporal o período compreendido entre os anos de 2000 a 2016. 

Tomamos como base o Banco de Teses e Dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o Banco de 

Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED) e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO). Entre teses, dissertações e artigos científicos encontramos 63 

pesquisas. Após leitura e análise, as produções foram organizadas por 

temas e, a partir deles, identificamos os aspectos estudados, as teses 

desenvolvidas e os aspectos não abordados. Para a análise documental, 

selecionamos documentos produzidos pelo Grupo Positivo, disponíveis 

em seus sítios eletrônicos. Na pesquisa de campo, realizamos uma 



entrevista semiestruturada com dois consultores comerciais do Sistema 

Aprende Brasil, com o intuito de compreender como o Positivo chega 

até as redes de ensino. Nossa tese evidencia que no sistema regido pelo 

capital a educação está organizada para transmitir os conhecimentos, 

habilidades e valores que conformem os trabalhadores à condição de 

assalariados. A educação sob o controle do empresariado através de sua 

inserção direta no sistema educacional público cumpre esse papel. Esse 

processo pode ser identificado analisando os sistemas privados de 

ensino, dentre eles, o Aprende Brasil na medida em que seus ideais de 

formação e seus objetivos educativos se circunscrevem a partir dos 

parâmetros dessa sociabilidade. Portanto, o projeto educativo do Grupo 

Positivo para a escola pública é expressão do projeto educativo do 

capital para os filhos dos trabalhadores.  

 

Palavras-chave: Grupo Positivo. Parcerias público-privadas. Educação 

pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The object of this research was to study the insertion of private teaching 

groups, in this case, the Positivo Group, in the public educational system 

and its relations and mediations with the capital crisis, with the State and 

with the school education. To achieve it, we sought, basing on the 

dialectical historical materialism, to identify the insertion mechanisms 

of this company in the management of the public educational system. 

We identified that, in Brazil the productive restructuration in the 1990‘s 

and the implementation of the neoliberal project that encouraged the 

public – private partnerships, were the entering doors of the 

businessmen in the public eduvcational sector. We showed that to 

continue the expansion and reproduction process the capital need to 

expand itself not only geographically but also diversifying the 

production, creating new desires and needs. We got to know the 

constitution of the Positivo Group, its structure, its intellectuals and 

conceptions as well as its growth, expansion and diversification of its 

business activities. We verified that Positivo, although specialized in 

Education, is a company just like any other which developed itself 

treating the education as a merchandise. Posteriorly, we have studied the 

Aprende Brasil Teaching System, elaborated for the Public School, The 

products which compesed by it and its purposes. We have reflected on 

pedagogical proposal of this system and we pointed out how it is in tune 

with the ideas and reccomendations of the multilateral agencies and how 

incorporates the Escolanovismo and Technicality in its educational 

product. To the fulfillment of this research, we‘ve adopted the following 

methodological procedures: : production balance, documentary analysis 

and field research. The purpose of the balance of academic production 

was to know, quantify and analyze the results of the research that were 

produced on the subject. We`ve selected as time frame the period 

between the years 2000 to 2016. We took as a base the Bank of Thesis 

and Dissertations of the Coordination of Improvement of Higher 

Education Personnel (CAPES), the Bank of Theses and Dissertations of 

the Brazilian Institute of Information in Science and Technology 

(IBICT), National Association of Postgraduate and Research in 

Education (ANPED) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

Among theses, dissertations and scientific articles we‘ve found 63 

researches. After reading and analysis, the productions were organized 

by themes and, from them, we‘ve identified the aspects studied, the 

theses developed and the aspects not addressed. For the documentary 

analysis, we‘ve selected documents produced by Positivo Group, 



available in their websites. In the field research, we‘ve conducted a 

semi-structured interview with two commercial consultants from the 

Aprende Brasil System, in order to understand how Positivo reaches 

even the teaching networks. Our thesis shows that in the system ruled by 

the capital the education is organized to transmit knowledge, abilities 

and values that conform the workers to the condition of salaried 

employees. Education under the control of the business community 

through its direct insertion in the public education system fulfills this 

role. This process can be identified by analyzing private education 

systems, among them, Aprende Brasil, in the means that its formation 

ideals and educational objectives are limited from the parameters of this 

sociability. Therefore, the educational project of the Positivo Group for 

the public school is an expression of the educational project of the 

capital for the children of the workers. 

 

Keywords: Positivo Group. Public-Private Partnerships. Public 

Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse em estudar a inserção dos grupos privados de ensino 

na escola pública surgiu de minha experiência como coordenadora de 

estágio supervisionado do curso de Pedagogia da Universidade Estadual 

do Paraná – campus de Campo Mourão durante o ano letivo de 2012.  A 

coordenadora de estágio, naquele momento, tinha a função de encontrar 

os campos de estágio, de estabelecer os acordos entre eles e a 

universidade e de alocar os orientadores com seus respectivos 

estagiários nessas escolas. 

Em outubro de 2010, a Prefeitura de Campo Mourão/PR 

comprou um conjunto de produtos e serviços aglutinados na 

denominação ―Sistema de Ensino Aprende Brasil
1
”, produzido pelo 

Grupo Positivo
2
, para ser implantado em 2011 na rede municipal de 

ensino. O então prefeito Nelson Tureck e a Secretária Municipal de 

Educação Rita de Cássia Cartelli de Oliveira assinaram um convênio 

com a Editora Positivo no valor de 1.680.000,00
3
 (Um milhão e 

seiscentos e oitenta mil reais). 

                                                           
1 O próprio Grupo Positivo utiliza a terminologia sistema de ensino para referir-

se aos serviços vendidos às prefeituras. No sistema Aprende Brasil está incluso 

material didático (apostilas para alunos e professores), cursos de capacitação 

docente, ferramentas de gestão educacional e portal educativo para o acesso de 

professores e alunos. Na parte IV aprofundaremos a discussão acerca do 

Sistema Aprende Brasil. 
2
 Utilizaremos a fonte em itálico quando nos referirmos a nomenclaturas de 

produtos e projetos atinentes ao Grupo Positivo. Na parte III trabalharemos 

especificamente com dados referentes ao Grupo Positivo. 
3
Fonte: http://tasabendo.com.br/educacao/educacao-municipal-assina-convenio-

com-sistema-de-ensino-aprende-brasil-4/ 

http://tasabendo.com.br/educacao/educacao-municipal-assina-convenio-com-sistema-de-ensino-aprende-brasil-4/
http://tasabendo.com.br/educacao/educacao-municipal-assina-convenio-com-sistema-de-ensino-aprende-brasil-4/
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Com vistas a atribuir um sentido democrático para a decisão de 

adotar o Aprende Brasil, a secretária da educação do município 

convocou os 1500 professores para um encontro. Esse encontro foi 

cuidadosamente preparado em conjunto pela secretaria de educação 

municipal e pelo Grupo Positivo representado pelo consultor comercial
4
 

Fábio Bueno com o intuito de convencerem os professores que a 

parceria melhoraria a qualidade da educação e de que seria a melhor 

alternativa para o município. Naquela ocasião, as falas tanto da 

secretária da educação quanto do representante do Grupo Positivo 

enfatizaram a responsabilidade pedagógica dos professores em relação à 

nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

exaltaram a qualidade do material didático, os prêmios que o grupo 

recebeu em relação à qualidade de ensino e os benefícios que a adoção 

dos serviços do Aprende Brasil traria para Campo Mourão:  

 
A Secretária de Educação, Rita de Cássia Cartelli 

de Oliveira, ressaltou que o convênio assinado é 

mais um avanço para a educação de Campo 

Mourão, para o desenvolvimento e o 

conhecimento das crianças da rede municipal de 

ensino. O consultor comercial da Editora Positivo, 

Fábio Bueno ressaltou que o sistema é uma 

ferramenta que possibilita a atualização dos 

professores e a autoestima dos alunos. ―Para que 

todo este benefício seja possível, elaboramos estes 

materiais em um Centro de Pesquisa, com 

objetivo de levar qualidade de ensino aos alunos e 

professores‖, destacou Fábio. O prefeito Nelson 

Tureck aproveitou o ensejo para cumprimentar os 

professores pela passagem do seu dia e ressaltou 

os objetivos da administração municipal, através 

da Secretaria de Educação, ao firmar este 

convênio com a Editora Positivo: ―Buscamos a 

                                                           
4
 Trataremos dos consultores comerciais (vendedores do produto) na parte IV. 
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qualidade no ensino e também oferecer condições 

para o trabalho de nossos professores, que tem 

papel importante na formação do cidadão, então 

temos certeza que com a implantação deste 

sistema, vamos buscar cada vez mais a referência 

na qualidade em educação‖, ressaltou o prefeito 

(TASABENDO, 2010) 
5
. 

 

Durante todo o ano letivo de 2012, alguns problemas surgiram 

no âmbito da universidade. Na condição de coordenadora de estágio, ao 

contatar as escolas para a sua realização, grande parte dos diretores e 

coordenadores mostrou insatisfação com o processo de implantação do 

Aprende Brasil. Afirmaram que foram chamados para um encontro, mas 

que as decisões já estavam tomadas, que apenas foram induzidos a 

endossá-las, ou seja, não participaram do processo decisório de adoção 

do Aprende Brasil. Essas falas não foram registradas nem gravadas 

naquele momento, pois não estava ainda em processo de pesquisa do 

objeto aqui apresentado.  

Além das críticas ouvidas a respeito do material, também 

tivemos problemas com os estagiários, os professores e o material 

didático. Um dos eixos do estágio do nosso curso é a docência e faz 

parte da docência o planejamento das aulas. Porém, o Positivo trabalha 

com as apostilas bimestrais e os conteúdos, bem como as atividades, já 

estão preparados e prontos. Até mesmo as questões que os professores 

devem apresentar aos alunos já são previamente determinadas. No ato 

do estágio, os professores regentes das turmas não permitiram que as 

estagiárias planejassem aulas, pois deveriam trabalhar a apostila tal 

                                                           
5
 Notícia publicada em 15 de outubro de 2010. Disponível em 

http://tasabendo.com.br/educacao/educacao-municipal-assina-convenio-com-

sistema-de-ensino-aprende-brasil-4/. Acesso em 07 de março de 2017. 

http://tasabendo.com.br/educacao/educacao-municipal-assina-convenio-com-sistema-de-ensino-aprende-brasil-4/
http://tasabendo.com.br/educacao/educacao-municipal-assina-convenio-com-sistema-de-ensino-aprende-brasil-4/
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como ela se apresentava. Havia uma preocupação por parte dos 

professores em cumprir dentro do prazo o conteúdo estipulado para o 

bimestre. Enfrentamos, igualmente, outra dificuldade agora com o 

estágio em gestão. A proposta de nosso estágio de gestão estava baseada 

na promoção de encontros de formação com os professores regentes das 

turmas sobre temas pertinentes ao trabalho escolar. Quando a proposta 

foi apresentada, as escolas se recusaram a aceitar os cursos de formação, 

pois o Positivo já ministrava ―tais cursos‖.  

Esse episódio nos inquietou sobremaneira e começamos a 

questionar junto a nossos alunos do Curso de Pedagogia: como um 

grupo privado poderia interferir desse modo na escola pública e, ao 

mesmo tempo, na formação de professores realizada em uma 

universidade pública, prejudicando o desenvolvimento do trabalho com 

os estágios? Como um grupo privado se torna reconhecido como o único 

habilitado a oferecer formação para os professores? Como uma apostila 

se torna a única fonte de conhecimento a ponto de ser seguida 

fielmente? Por que a escola pública tem sido o alvo de interesse dos 

empresários? Essas foram as questões iniciais levantadas naquele 

momento a partir das quais  elaboramos o objeto de estudo dessa tese: O 

que significa a inserção de grupos privados de ensino, no caso o Grupo 

Positivo, no sistema educacional público brasileiro? 

Mesmo tendo um curto período de vigência em Campo 

Mourão/PR
6
, inúmeras prefeituras

7
 no Brasil continuam a utilizar o 

Sistema Aprende Brasil e os produtos que o compõem. Tal realidade no 

âmbito da educação municipal parece contrastar com as políticas 

                                                           
6
 O Aprende Brasil deixou de ser utilizado em 2014. 

7
 Dados relativos a essa utilização serão apresentados na parte III. 
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federais de oferta de livros didáticos às redes de ensino.  Desde 1985, o 

Governo Federal, por meio do Decreto nº 91.542/85 (BRASIL, 1985), 

instituiu o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Esse 

programa é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE)
8
 e tem por finalidade: ―prover as escolas públicas de 

ensino fundamental e médio com livros didáticos e acervos de obras 

literárias, obras complementares e dicionários‖ (BRASIL, 2017 a). No 

ano de 2017, o Governo Federal investiu R$ 1.295.910.769,73 (um 

bilhão duzentos e noventa e cinco milhões novecentos e dez mil 

setecentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos) com o 

PNLD. O quadro abaixo discrimina os valores: 

 

Tabela 1: Investimentos realizados em 2017 no PNLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 ―O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia 

federal criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada 

pelo Decreto–Lei nº 872, de 15 de setembro de 1969, é responsável pela 

execução de políticas educacionais do Ministério da Educação (MEC)‖. Fonte: 

http://www.fnde.gov.br/fnde/institucional/quem-somos 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00005537&seq_ato=000&vlr_ano=1968&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEL&num_ato=00000872&seq_ato=000&vlr_ano=1969&sgl_orgao=NI
http://www.fnde.gov.br/fnde/institucional/quem-somos


25 
 
 

 

Ano 

do 

PNLD 

Atendimento 

Escolas 

Beneficiadas 

Alunos 

Beneficiados 

Exemplares 

Valores (R$) 

Aquisição 

PNLD 

2017 

Ensino 

Fundamental: 

1º ao 5º ano 

96.632 12.347.961 39.524.100 319.236.959,79 

Ensino 

Fundamental: 

6º ao 9º ano 

49.702 10.238.539 79.216.538 639.501.256,49 

Subtotal: 

Ensino 

Fundamental 

111.668 22.586.500 118.740.638 958.738.216,28 

Ensino 

Médio: 1ª a 

3ª Série 

20.228 6.830.011 33.611.125 337.172.553,45 

Total do 

PNLD 2017 
117.690 29.416.511 152.351.763 1.295.910.769,73 

 
Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-

dados-estatisticos 

 

Se o governo Federal já mantém um Programa Nacional de 

Livros Didáticos, se justificaria a contratação de um sistema privado de 

ensino como o Aprende Brasil custeado pelos próprios municípios? Os 

municípios não estariam deixando de investir em outras atividades para 

investir em algo que o Governo Federal já garante?  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos
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Segundo Brasil (2017 b), para aderir ao PNLD as escolas 

federais e os sistemas de ensino estaduais, municipais e do Distrito 

Federal deverão manifestar interesse mediante adesão formal, 

observados os prazos, normas, obrigações e procedimentos 

estabelecidos pelo Ministério da Educação. O termo de adesão deve ser 

encaminhado uma única vez. Os beneficiários que não desejarem mais 

receber os livros didáticos precisam solicitar a suspensão das remessas 

de material ou a sua exclusão do(s) programa(s). Isso deve ser feito 

pelos municípios que escolhem adotar os sistemas privados. Mas, cabe 

enfatizar que nem sempre os municípios solicitam a suspensão. O 

excerto abaixo extraído de uma matéria veiculada em 15 de fevereiro de 

2016 pelo Jornal Estadão denuncia essa realidade que resulta no 

desperdício de recursos públicos: 

 
Apesar de 339 municípios adotarem o sistema no 

País, só 114 suspenderam ou cancelaram a 

participação no Programa Nacional de Livros 

Didáticos (PNLD), segundo o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). O que 

significa que a maioria das cidades que adotaram 

o sistema privado estaria recebendo duas vezes 

material didático para ser usado em sala de aula 

(ESTADÃO, 2016). 

 

A partir de todas essas questões e inquietações, traçamos nosso 

objetivo de pesquisa que é o de compreender a inserção de grupos 

privados de ensino, no caso, o Grupo Positivo, no sistema educacional 

público e suas relações e mediações com a crise do capital, com o 

Estado e com a educação escolar. Para alcançar tal objetivo, buscamos 

identificar os mecanismos de inserção do Grupo Positivo na gestão do 

sistema educacional. Conhecemos a constituição do Grupo Positivo de 
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Ensino, sua estrutura, seus intelectuais e concepções bem como o seu 

próprio crescimento, expansão e diversificação de suas atividades 

empresariais. Posteriormente, estudamos o Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, todos os produtos que o compõem e seus propósitos. Refletimos 

sobre a proposta pedagógica do Sistema Aprende Brasil e mostramos 

como o Grupo se insere nas redes públicas e quais as implicações dessa 

inserção para o trabalho escolar. 

Para a realização da pesquisa adotamos os seguintes 

procedimentos metodológicos: balanço de produção, análise documental 

e pesquisa de campo.  

 

1.1 O BALANÇO DE PRODUÇÃO 

 

O balanço da produção acadêmica teve como propósito 

conhecer, quantificar e analisar os trabalhos frutos da pesquisa 

acadêmica que foram produzidos sobre a atuação dos ―sistemas 

privados‖ de ensino na educação pública brasileira, especificamente na 

educação básica. Para este intento, selecionamos como marco temporal 

o período compreendido entre os anos de 2000 a 2016. Esse período foi 

escolhido tendo como referência as pesquisas de Peroni (2003), Arelaro 

(2008), Adrião & Borghi (2008) que atestam a expansão das parcerias 

entre o público e o privado a partir dos anos 2000 na educação escolar 

brasileira.  

Com base nesses estudos e na indicação temporal presente nos 

mesmos, deduzimos que as produções sobre essa problemática estariam 

concentradas nesse período. 
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1.1.1 A escolha dos descritores de pesquisa 

 

Para a realização do balanço da produção acadêmica, 

selecionamos alguns descritores: sistemas privados de ensino, 

parcerias público-privadas na educação, empresariamento da 

educação e sistema de apostilamento. Esses descritores não foram 

escolhidos aleatoriamente. Tivemos muito cuidado no momento da 

seleção, pois eles precisavam realmente ser o caminho para a 

localização das produções.  

O termo sistemas privados de ensino carrega em si um 

conjunto de concepções e ideologias que não se mostram ao leitor numa 

análise superficial. Ele diz respeito aos ―sistemas privados‖ - COC, 

Positivo, Objetivo, Dom Bosco, Pitágoras, Maxi dentre outros - que 

estão sendo implementados nas escolas municipais em grande parte do 

país. As próprias empresas privadas que vendem educação em forma de 

pacotes de ensino autodenominam-se ―sistemas de ensino‖. Produções 

que assumem esse conceito são importantes para entendermos como os 

pesquisadores o compreendem e se estão atentos a essa questão. Além 

do mais, é o caminho também para encontrar produções específicas 

sobre os principais grupos que vendem esses produtos.  

Outro descritor que nos levou à localização de pesquisas sobre 

os grupos privados é a expressão sistema de apostilamento. Segundo 

Garcia (2012) as apostilas popularizaram-se como instrumentos 

didáticos voltados à preparação de candidatos a processos seletivos e 

também foram adotadas de forma generalizada pelos cursos 

preparatórios para vestibulares e por escolas privadas de Educação 

Básica. Os materiais apostilados começaram a ser introduzidos nas 
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escolas a partir da década de 1970. Inicialmente eram direcionados aos 

cursinhos pré-vestibulares e, posteriormente, começaram a ser utilizados 

em várias escolas sob a denominação de ―sistemas privados de ensino‖, 

produzindo o cenário atual de muitas marcas franqueadas. O ensino 

apostilado é o principal produto vendido aos municípios por esses 

grupos. Portanto, quando se fala em apostilas, logo nos remetemos às 

escolas privadas, pois o uso da apostila é uma das características dessas 

escolas. O termo apostilamento está estritamente ligado a grupos 

privados de educação por isso é um dos caminhos para nos levar a 

pesquisas sobre eles.  

Utilizamos também o descritor parcerias público-privadas na 

educação. Acreditamos que esse descritor seja fundamental para 

chegarmos até as produções que discutam de alguma forma a entrada de 

grupos privados de ensino na educação pública.  

A expressão empresariamento da educação - foi escolhida 

porque, desde 2002, o Coletivo de Estudos sobre Política Educacional, 

que agrega os pesquisadores Lucia Neves, Roberto Leher, Nicholas 

Davies dentre outros, já a empregava para tratar do objeto no ensino 

superior. Como o empresariamento já acontece na educação básica, 

pensamos ser apropriado utilizarmos o termo empresariamento da 

educação na busca por produções. 

 

1.1.2 As produções selecionadas 

 

Antes de apresentarmos as produções que compõem o nosso 

balanço sobre o tema, convém um esclarecimento. Apresentamos aqui 

somente as produções que realmente enfocaram nosso tema de alguma 
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forma. Para isso, a cada produção encontrada, fizemos uma leitura de 

seu resumo ou de sua introdução com o intuito de verificar a pertinência 

de sua manutenção em nosso balanço de produção. Acreditamos que 

aqui temos uma amostra das produções sobre o assunto nas bases de 

dados que nos serviram de pesquisa. 

Tomamos como base para o nosso levantamento o Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), o Banco de Teses e Dissertações do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Optamos por esses 

bancos de dados por se constituírem em espaços importantes e 

confiáveis de divulgação das pesquisas científicas realizadas com 

seriedade pelos mais diversos pesquisadores brasileiros.  

 O levantamento do que foi produzido sobre o tema permitiu 

verificar quais aspectos foram abordados pelos autores e quais 

explicações foram dadas ao fenômeno da implantação de sistemas 

privados de ensino na educação pública. Com as produções em mãos, 

realizamos a leitura e a análise, organizamo-as por temas e, a partir 

deles, identificamos os aspectos estudados, as teses desenvolvidas e os 

aspectos não abordados. 

No Portal da Capes
9
, buscamos a expressão exata de cada 

descritor acima mencionado. Selecionamos com o descritor parcerias 

público-privadas na educação seis dissertações de mestrado: ―Grupos 

empresariais e educação básica: estudo sobre Somos Educação‖ 

                                                           
9
 Site de busca: bancodeteses.capes.gov.br 
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(GALZERANO, 2016); ―Política de gestão escolar da Rede Municipal 

de Ensino de Campo Grande, MS: implicações da parceria público e 

privada- 2005-2008‖ (DANTAS, 2011); ―As parcerias público-privadas 

no Programa de Educação para todos: uma análise 

marxista‖  (FEITOSA, 2012); ―As parcerias entre o público e o privado 

na oferta da educação infantil em municípios médios paulistas‖ 

(CASAGRANDE, 2012); ―Parcerias público-privadas em educação: 

construção de sujeitos‖ (PERINASSO, 2011); ―A parceria público-

privada na gestão da escola pública em Pernambuco: de um programa 

experimental à consolidação de uma politica pública de gestão para 

resultados” (SILVA, 2015). 

Com o descritor sistema apostilado, encontramos, no banco de 

teses e dissertações da CAPES, uma tese de doutorado intitulada 

―Indústria cultural e sistemas apostilados de ensino: a docência 

administrada‖ (AMORIM, 2012) e duas dissertações de mestrado cujos 

títulos são ―Reflexões críticas sobre os sistemas apostilados de ensino‖ 

(AMORIM, 2008) e ―Ensino apostilado na escola pública: tendência 

crescente nos municípios da região de São José do Rio Preto- SP‖ 

(NICOLETI, 2009). Com os descritores empresariamento da 

educação e sistemas privados de ensino não encontramos nenhuma 

produção nesse banco de dados. No total, foram encontradas 8 

dissertações e 1 tese de doutorado no referido portal de buscas. 

No Banco de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), encontramos, por meio 

do descritor sistemas privados de ensino, 11 dissertações e 2 teses. As 

dissertações são: ―O sistema educacional família escola na rede 

municipal de Florianópolis: estratégia de governamento de professores‖ 
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(GIACOMINI, 2013); ―A concepção de conhecimento no ensino 

privado no Brasil: uma análise dos sistemas de ensino Dom Bosco, 

Objetivo e Positivo‖ (AUGUSTIN, 2014); ―Projeto Educação 

repaginada de Salto/SP: contradições de uma alternativa à adoção de 

sistemas privados de ensino‖ (SOUZA, 2013); ―Materiais didáticos 

curriculares e identidades docentes: o caso dos sistemas privados de 

ensino em escolas públicas municipais‖ (FACCIO, 2014); ―Formação 

continuada de professores e a municipalização do ensino: o processo de 

parceria entre municípios e sistemas privados de ensino no Polo 20 da 

UNCME/SP‖ (PRADO, 2013); ―Oferta educacional e parceria com o 

setor privado: um perfil dos municípios paulistas com até 10.000 

habitantes‖ (ROSSI, 2009); ―Sistemas apostilados de ensino: as 

percepções dos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 

Alvares Machado/SP‖ (SILVA, 2013); ―Atuação do Ministério Público 

no processo de expansão de parcerias entre municípios paulistas e 

empresas educacionais para aquisição de sistemas de ensino‖ (MIZUKI, 

2013); ―Parcerias e o ensino público no Brasil: uma análise do papel do 

Estado através das parcerias entre empresas privadas e escolas públicas‖ 

(FERREIRA, 2006); ―As parcerias público-privadas na educação: 

implicações para a gestão da escola‖ (LUMERTZ, 2008). As teses 

encontradas se intitulam ―A gestão da educação no contexto da 

sociedade capitalista: a parceria público privado‖ (COMERLATTO, 

2013) e ―As apostilas dos sistemas de ensino sob uma lógica 

empresarial‖ (GOMES, 2012). Com o descritor sistema de 

apostilamento localizamos uma tese: ―Sistema apostilado de ensino e 

trabalho docente: estudo de caso com professores de ciências e gestores 

de uma rede escolar pública municipal‖ (BEGO, 2013). Com o termo 
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parcerias público e privadas na educação encontramos 5 dissertações 

e 3 teses. Os títulos dos trabalhos de mestrado são: ―Parcerias público-

privadas no ensino fundamental e na educação infantil: implicações na 

gestão da escola pública e no trabalho docente‖ (SANTOS, 2012); ―A 

educação municipal e a relação público x privado: um estudo de caso 

em Fernão/SP‖ (DELGADO, 2010); ―As parcerias público-privadas nas 

escolas estaduais de Uberlândia - 1995-2008‖ (BARBOSA, 2009); ―O 

atendimento ao ensino fundamental: análise de parcerias de dois 

municípios paulistas e o setor privado na aquisição de sistema de 

ensino‖ (CAIN, 2009); ―A atuação da Fundação Pitágoras na educação 

pública de Alecrim/SP: análise sobre as implicações para a gestão 

escolar‖ (SILVA, 2012). Já as teses são: ―A lógica do mercado na 

educação pública municipal: a parceria público-privada em Catalão/GO‖ 

(BELO, 2014); ―A organização do trabalho pedagógico na escola e o 

sistema apostilado de ensino: estudo de caso‖ (CAIN, 2014) e ―Relações 

público-privado na educação de Mato Grosso‖ (AMARAL, 2014). Com 

o descritor empresariamento da educação não localizamos nesse 

banco de dados nenhuma produção. No total, no IBICT, encontramos 15 

dissertações e 6 teses, somando 21 produções. 

Para localizar outras produções, utilizamos o Google 

Acadêmico como uma ferramenta de busca de outras dissertações e 

teses que não foram localizadas no Banco de Teses e Dissertações da 

Capes nem no Banco de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), mas que compõem o 

conjunto das produções em nível de pós-graduação sobre o tema. Os 

descritores utilizados nessa busca foram os mesmos. Encontramos, por 

meio desta ferramenta, 2 dissertações de mestrado utilizando o descritor 
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parcerias público e privadas na educação. Essas produções levam os 

seguintes títulos ―A Parceria público-privada nos municípios de Brotas e 

Pirassununga: estratégias para a oferta de ensino?‖ (BEZERRA, 2008) e 

―Privatização e mercantilização do Ensino Público: a parceria entre a 

Prefeitura do Município de Itupeva e o sistema COC de ensino‖ 

(PAULA, 2008). Com os descritores sistemas privados de ensino e 

sistema de apostilamento, encontramos mais 2 dissertações de 

mestrado intituladas: ―A adoção do currículo apostilado da rede privada 

pela rede pública municipal de educação de Primavera do Leste – MT‖ 

(ALCOVER, 2014) e ―Atando nós que constroem redes: a expansão da 

Rede Pitágoras no contexto da transnacionalização da educação‖ 

(VIDAL, 2006). Com o termo empresariamento da educação, 

localizamos uma dissertação ―A intervenção do empresariado na 

educação escolar: análise das diretrizes e ações no município de Feira de 

Santana/BA (2001- 2008)‖ (LOPES, 2013). Através dessa ferramenta, 

localizamos 5 dissertações. Cabe enfatizar que, através do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa 

Catarina, tivemos contato com uma dissertação de mestrado cujo título é 

―O sistema apostilado na rede municipal de ensino de Florianópolis: 

caminho para medidas privatistas e desvalorização da educação‖ 

(FRUTUOSO, 2014). Quando já estávamos com o balanço finalizado, 

um professor do Programa de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Paraná nos indicou duas teses: ―Participação do 

empresariado na educação no Brasil e na Argentina‖ (LUZ, 2009) e ―O 

projeto pedagógico da confederação nacional da indústria para a 

educação básica nos anos 2000‖ (MELO, 2010). Com esses trabalhos, 
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encerramos a procura por dissertações e teses para compor o nosso 

balanço de produção.  

No portal SciELO, a busca por artigos foi realizada com o 

método pesquisa integrada e por palavra. Com o descritor parcerias 

público e privadas na educação encontramos dois artigos que assim se 

intitulam: ―Formulação e implementação das políticas públicas em 

educação e as parcerias público-privadas: impasse democrático ou 

mistificação política?‖ (ARELARO, 2007) e ―Parceria escola-empresa 

no Estado de São Paulo: mapeamento e caracterização‖ (SOUSA, 2000). 

Com o descritor sistema apostilado, encontramos nesse mesmo portal 

quatro artigos: ―Indústria cultural e o sistema apostilado: a lógica do 

capitalismo‖ (MOTTA, 2001); ―Uma modalidade peculiar de 

privatização da educação pública: a aquisição de sistemas de ensino por 

municípios paulistas‖ (ADRIÃO, et al, 2009); ―Sistemas de ensino 

versus livros didáticos: várias faces de um enfrentamento‖ (LELLIS, 

2010) e ―As políticas públicas de educação infantil e a utilização de 

sistemas apostilados no cotidiano de creches e pré-escolas públicas‖ 

(NASCIMENTO, 2012). Com o descritor empresariamento da 

educação, encontramos mais cinco artigos denominados: ―Grupos 

empresariais na educação básica pública brasileira: limites a efetivação 

do direito à educação‖ (ADRIÃO et al, 2016); ―Implicações da nova 

lógica de ação do estado para a educação municipal‖ (AZEVEDO, 

2002); ―Empresas privadas e educação pública no Brasil e na 

Argentina‖ (LUZ, 2011)e ―O empresariado industrial e a educação 

brasileira‖ (OLIVEIRA, 2003). Com o descritor sistemas privados de 

ensino não localizamos nenhuma produção. 
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No portal da ANPED, nossa busca se concentrou no GT 5 

(Estado e política educacional) e GT 9 (trabalho e educação). Com o 

descritor parcerias público e privadas na educação, encontramos dois 

trabalhos. São eles: ―Políticas educacionais e relação público/privado‖ 

(PERONI, 2009) e ―As nebulosas fronteiras entre o público e o privado 

na educação básica brasileira (PERONI, 2015). Com o descritor 

empresariamento da educação, encontramos duas produções que 

assim se intitulam: ―O ethos empresarial na educação escolar novos 

dispositivos, novas subjetividades‖ (SILVA, 2002) e ―Todos pela 

educação: o projeto educacional de empresários para o Brasil do século 

XXI‖ (MARTINS, 2008) . Com os termos sistema apostilado e 

sistemas privados de ensino não localizamos nenhuma produção. 

 No Portal da ANPED Sul, encontramos três trabalhos com o 

descritor parcerias público e privadas na educação com os seguintes 

títulos: ―Educação no Rio Grande do Sul, gerencialismo e as influências 

do setor privado no período 2007-2010 (CAETANO & PERONI 2012); 

―Redefinições no papel do Estado: terceira via, novo 

desenvolvimentismo e as parcerias público-privadas na educação‖ 

(CAETANO & PERONI 2012 a) e ―O Estado regulador e a educação 

privada: algumas considerações sobre o papel do estado e abertura para 

o mercado educacional‖ (BENETI, 2014). 

 O Google Acadêmico foi uma ferramenta importante para 

buscar outras produções que não foram localizadas nos portais já 

discriminados. Através dela, encontramos mais 5 produções que, 

somadas às demais,  deram-nos a dimensão da produção científica sobre 

os sistemas privados de ensino na educação pública. Os artigos 

localizados por meio do Google Acadêmico, com os mesmos 
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descritores, foram: ―A ingerência da empresa transnacional na escola 

pública por meio da sua articulação com o Estado‖ (PIRES, 2012); 

―Educação básica e formação profissional na visão dos empresários 

brasileiros‖ (MELO, 2009); ―Um capítulo da história entre empresários 

e a educação no Brasil: a reunião de presidentes de organizações ibero-

americanas, 1993‖ (MELO, 2008); ―Redes de políticas: configurações 

mundiais (as)simétricas do público-privado e sua incidência sob as 

políticas públicas de educação, no tempo presente‖ (LELIS, et al, 2015); 

―Sistemas privados de ensino em escolas municipais paulistas: 

implicações sobre o planejamento e o trabalho docente‖ (GARCIA, 

2012). 

Com esse último artigo, concluímos nossa busca por produções 

que localizou: No Banco de Dissertações e Teses da Capes, 8 

dissertações e 1 tese de doutorado; no Banco de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 15 

dissertações e 5 teses; no Google Acadêmico, 5 dissertações de 

mestrado; no Programa de Pós Graduação da Universidade Federal de 

Santa Catarina, encontramos uma dissertação; por meio de indicação de 

um professor do programa de pós graduação da UFPR, mais duas teses 

num total de 28 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado. Essas 

produções, somadas aos 25 artigos encontrados nas diversas bases de 

dados, compõem um total de 63 pesquisas sobre o tema em questão.  

No quadro das teses de doutorado (apêndice A), podemos 

verificar que os pesquisadores começaram a se ocupar do tema a partir 

de 2009 (uma tese). Em 2010, temos mais uma e, em 2012, duas 

produções referentes ao assunto. Em 2013, foram produzidas duas e, em 

2014, três teses. Em síntese, duas delas são da Universidade Federal do 
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Rio Grande do Sul, três da Universidade Estadual Júlio de Mesquita 

Filho (duas da UNESP de Araraquara e uma de Bauru), uma da 

Universidade Federal de Goiás, duas da Universidade Estadual de 

Campinas e uma da Universidade Federal do Paraná.  

Verificamos que as dissertações (apêndice B) sobre a temática 

começam a ser produzidas a partir de 2006. Nesse ano, temos duas 

produções. Em 2008, temos quatro. Em 2009, também quatro 

dissertações. Em 2010, apenas uma. Em 2011 duas. Em 2012, quatro. 

Em 2013, seis dissertações. Em 2014, quatro; em 2015, uma; e, em 

2016, também uma. Percebemos que essas produções estão distribuídas 

em Universidades de todo o Brasil, mas é possível observar uma 

concentração na região sudeste (19 trabalhos) com destaque para a 

UNESP com 7 trabalhos.  

 Em relação aos artigos científicos (apêndice C), o primeiro data 

de 2000 e, já naquele ano, mapeava-se e caracterizava-se as parcerias 

entre escolas e empresas no Estado de São Paulo. Notamos que, a partir 

de 2007, as produções se intensificam sobre a temática. Isso acontece 

porque na prática também essas parcerias começam a crescer. Podemos 

verificar isso na quantidade total das produções do período.  

 

1.1.3 Organização das produções  

 

Ao organizarmos as produções encontradas, notamos que a 

temática acerca da utilização de sistemas privados de ensino na escola 

pública começa a ser debatida com maior intensidade a partir de 2010. A 

data das produções encontradas nos confirma essa hipótese. A entrada 

dos sistemas privados na escola pública, mais especificamente na 
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educação básica, é um elemento novo nas parcerias entre o público e o 

privado e, como todo elemento novo, incita novas pesquisas para tentar 

compreendê-lo.  

Adrião (2009), afirma que o número de prefeituras paulistas que 

adotaram sistemas apostilados aumentou 14 vezes entre 2001 e 2009. 

Segundo a pesquisadora, essa constatação pode elucidar um dos motivos 

pelo qual, a partir de 2010, as produções acadêmicas referentes aos 

sistemas apostilados aumentaram. Cabe enfatizar ainda, segundo a 

autora, que a implantação de sistemas privados de ensino não é um 

fenômeno isolado, só da rede paulista de ensino. Essa prática é 

recorrente em várias redes públicas brasileiras. 

Em nossas análises, fica evidente que as pesquisas de Theresa 

Adrião,
10

 Teise Garcia
11

, Lisete Arelaro
12

 e Vera Peroni
13

 têm servido 

como referência para outros pesquisadores que se ocupam do tema. 

Parte da produção analisada (GALZERANO, 2016; AMARAL, 2014; 

CAIN, 2009; GIACOMINI, 2013; ALCOVER, 2014; GOMES, 2012; 
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 É professora doutora da Faculdade de Educação da UNICAMP. Desenvolve 

pesquisas sobre aspectos relacionados à interface entre o financiamento e a 

gestão da educação básica e relações entre o público e o privado no campo 

educacional. Coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional 

(GREPPE)/Unicamp. 
11

 É professora doutora da Universidade se São Paulo-Ribeirão Preto. 

Pesquisadora dos seguintes temas: gestão democrática e gestão de sistemas 

escolares. 
12

 É professora Titular Sênior da Faculdade de Educação da USP, presidente da 

Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação 

(FINEDUCA) e pesquisadora na área de Política Educacional, Planejamento e 

Avaliação Educacional, Financiamento da Educação Básica e Educação 

Popular. 
13

 É professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisadora 

produtividade do CNPQ. Participa do grupo nacional de pesquisa sobre a 

relação entre o público e o privado na educação. É líder do Diretório do Grupo 

de Pesquisa Estado e políticas públicas de Educação Básica.  
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SANTOS, 2012; FRUTUOSO, 2014, ROSSI, 2009;) ou cita as 

pesquisadoras ou tomam suas hipóteses como explicações sobre a 

problemática. 

Cabe enfatizar que as produções das pesquisadoras acima 

nominadas discutem estratégias de privatização da Educação Básica no 

Brasil, principalmente no período de 2005-2016. Analisam também 

programas de transferência da gestão de escolas públicas de educação 

básica para instituições privadas. Apresentam a municipalização do 

ensino das séries iniciais e a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB)
14

 como um dos fatores principais 

que levam os municípios, principalmente os de pequeno porte, a adquirir 

um ―sistema‖ privado de ensino
15

. Vale ressaltar que o fio condutor de 

toda a produção acadêmica das pesquisadoras é a discussão em torno da 

gestão da educação, em outras palavras, a preocupação central é com a 

interferência das empresas privadas na gestão educacional e com as 
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 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb é um fundo especial, de 

natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, 

num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos 

provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 

municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da 

Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de 

cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica (BRASIL, 2017). 
15

 Na visão desses autores, com a municipalização do ensino, os municípios, 

principalmente aqueles de pequeno porte, viram-se obrigados a organizar o seu 

sistema de ensino e sua proposta pedagógica. Para os municípios pequenos que 

não dispunham de recursos humanos suficientes para realizar essa tarefa, 

adquirir um sistema de ensino privado que já continha uma proposta pedagógica 

organizada, foi a forma encontrada para solucionar esse problema. 
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mudanças que ela pode provocar. Consideramos as contribuições das 

pesquisadoras como fundamentais para a pesquisa sobre os sistemas 

privados, mas nosso intento é discutir a questão de outra perspectiva. 

Nosso foco é a política emanada do Estado que permite que os 

empresários atuem na educação pública e a formação que advém desse 

processo. 

O fenômeno da implantação de ―sistemas privados‖ de ensino 

na educação pública foi motivado por vários fatores segundo as 

pesquisas encontradas. A maioria delas analisa essa parceria entre 

empresa e município como resultante da Reforma do Estado na década 

de 1990. Para esses pesquisadores (GALZERANO, 2016; FEITOSA, 

2012; ROSSI, 2009; SANTOS, 2012; ADRIÃO et al, 2009, CAIN, 

2009, dentre outros), essa relação entre o público e o privado representa 

a nova forma de gestão do Estado que, num momento de crise diz que 

precisa cortar gastos e condensar suas funções em áreas estratégicas. 

Esses gastos, na verdade são transferidos para a iniciativa privada. É o 

que se vê na compra de sistemas privados de ensino.  

Feitosa (2012, p.10) ressalta que a reforma do Estado promoveu 

o desmonte do setor público, mercantilizando os serviços sociais como 

saúde e educação. Os governos foram orientados pelos organismos 

internacionais a terceirizarem os serviços sociais entregando-os a 

empresas privadas. 

Todas as produções encontradas foram analisadas tendo como 

foco os aspectos abordados pelos autores em suas pesquisas. 

Classificamos as produções por temas e as agrupamos em 5 grupos. No 

primeiro, estão os trabalhos (dissertações e teses) que fazem um estudo 

de caso ou, em outras palavras, analisam a implantação de um ―sistema 
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privado‖ de ensino numa rede específica ou num grupo de municípios 

de uma determinada região. Esses pesquisadores buscaram investigar as 

motivações da implantação, o modo como se deu o processo e as 

considerações dos professores sobre o ―sistema privado‖ e/ou sobre a 

apostila. Compõem este rol os trabalhos de: Alcover (2014), Silva 

(2012), Silva (2013), Belo (2014), Barbosa (2009), Bezerra (2008), Cain 

(2009), Casagrande (2012), Delgado (2010), Nicoleti (2009), Paula 

(2008), Frutuoso (2014) e Rossi (2009). Essas pesquisas têm 

características comuns como o estudo do processo de implantação, os 

motivos e as justificativas do poder público para a realização das 

parcerias, a não participação dos docentes e gestores das escolas na 

tomada de decisões e a descrição de como se dá a parceria na prática 

pedagógica das escolas.  

Num segundo grupo de produções, colocamos os trabalhos que 

tratam das parcerias entre o setor público e o setor privado, mas com o 

privado assistencial. Embora não discutam as parcerias com ―sistemas 

privados‖ de ensino que são nosso foco, não descartamos essas 

produções, pois trazem uma discussão relevante a respeito das relações 

entre o setor público com o setor privado. Fazem esse tipo de estudo: 

Amaral (2014), Dantas (2011), Lumertz (2008) e Comerlatto (2013). 

Num terceiro grupo, reunimos os trabalhos que se preocupam 

com a formação de professores advinda dos ―sistemas privados‖, quais 

as implicações na prática pedagógica do professor e o que este pensa 

sobre a utilização do ―sistema privado‖. Têm essas características as 

pesquisas de: Santos (2012), Frutuoso (2014), Giacomini (2013), 

Amorim (2012), Silva (2013), Prado (2003), Garcia (2012), Faccio 

(2014).  
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O quarto grupo diz respeito às pesquisas que se ocupam em 

analisar o conteúdo trazido pela apostila do ―sistema‖ privado ou fazem 

uma reflexão acerca do uso desse material. Estão nesse grupo as 

pesquisas de Gomes (2012), Souza (2013), Bego (2013), Lellis (2010), 

Nascimento (2002), Cain (2014), Perinasso (2011), Amorim (2008), 

Augustin (2014), Mota (2001). 

No quinto e último grupo, estão os trabalhos que tratam das 

parcerias no âmbito da política pública e dos interesses do empresariado 

na educação. Estão nesse grupo as pesquisas de: Adrião et al (2016), 

Galzerano (2016), Sousa (2000), Adrião et al (2009), Lelis et al (2015), 

Melo (2008), Silva (2002), Oliveira (2003), Melo (2009), Lopes (2013), 

Azevedo (2002), Peroni (2015), Peroni (2012), Silva (2015), Vidal 

(2006), Martins (2008), Pires (2012), Mizuki (2013), Beneti (2014), 

Arelaro (2007), Caetano & Peroni (2012), Luz (2009), Melo (2010), 

Feitosa (2012), Ferreira (2006) e Silva (2012).  

A leitura e a posterior classificação dos trabalhos analisados nos 

permitiram identificar questões que foram abordadas pelos autores. O 

maior número dos trabalhos parte da Reforma do Estado em meados de 

1990, passando pela municipalização do ensino no final dessa mesma 

década. Entendem as parcerias público-privadas como fruto desses dois 

processos. As parcerias são firmadas sem consulta e participação dos 

docentes e com a justificativa de melhorar a qualidade da educação e o 

desempenho das escolas e municípios nas avaliações que compõem o 

Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB). A contratação de 

―sistemas privados‖ de ensino reduz a autonomia do professor e o 

transforma num mero executor da proposta pensada pela empresa. O 

material didático apostilado não é de qualidade no que diz respeito ao 
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conteúdo. Os cursos de capacitação dos professores buscam treiná-los 

basicamente para trabalhar com o material e conformá-los à lógica do 

capital. Os empresários do ramo da educação encontraram no setor 

público uma forma de expansão dos seus negócios e querem a adaptação 

da educação aos interesses do mercado. Essas ideias são recorrentes nas 

pesquisas encontradas.  

Cabe destacar que em nosso balanço não encontramos nenhum 

estudo sobre o Grupo Positivo e sobre a expansão de suas atividades 

para a rede pública de ensino. Não localizamos também trabalhos que 

discutam as formas de inserção de empresas privadas no setor público, 

pois a maior parte deles identifica somente a municipalização do ensino 

como sendo a porta de entrada dos empresários na educação pública, 

ignorando o próprio contexto da crise estrutural do capital em que isso 

se dá. A maioria das pesquisas encontradas fez a opção por discutir a 

política educacional, sem relacioná-la à própria natureza do Estado 

burguês e ao contexto maior de crise do sistema produtivo. A 

preocupação maior dos pesquisadores foi com as mudanças que a 

implantação de sistemas privados provoca na gestão da educação. Em 

nosso entendimento, as discussões têm contribuição para a compreensão 

do fenômeno, mas é preciso avançar no debate. Portanto, nosso intuito é 

o de elucidar as formas de entrada dos empresários na educação pública, 

analisar a política que permite essa atuação e também refletir sobre a 

formação advinda dessa relação. 

 

1.2 A ANÁLISE DOCUMENTAL 
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Para a realização dessa pesquisa, selecionamos alguns 

documentos produzidos pelo próprio Grupo Positivo, disponíveis em 

seus sítios eletrônicos, e utilizados como fontes de pesquisa. Do site 

oficial,
16

 extraímos: Nossa história; Missão, visão e valores; Palavras 

do Presidente; O Grupo Positivo; Educação e responsabilidade 

social; O Sistema Aprende Brasil. Esses documentos elencados foram 

essenciais para construirmos a trajetória da empresa aqui estudada desde 

o seu nascimento até os dias atuais e para compreendermos as suas 

concepções bem como os seus interesses e intenções. 

Do Centro de Pesquisas Educacionais do Positivo 

selecionamos o principal documento do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil intitulado: o Descritivo do Sistema de Ensino Aprende Brasil. 

Através dele pudemos conhecer o ―sistema‖, sua estrutura, seus 

principais produtos, seus objetivos, conteúdos e metodologias. 

De autoria do Colégio Positivo, utilizamos o documento O 

Colégio Positivo que apresenta todo o funcionamento do Colégio 

Positivo, bem como sua historia, estrutura, conteúdos, métodos de 

ensino e ―ferramentas‖ educacionais. 

Da Editora Positivo, selecionamos os textos: Outras soluções 

educacionais; Da educação infantil ao ensino médio as escolas 

conveniadas ao Sistema Positivo preparam seus alunos para os 

desafios do futuro; O que faz parte: Livros didáticos integrados; O 

que faz parte: Livro digital; O que faz parte: o ambiente digital; O 

que faz parte: assessoria pedagógica; O que faz parte: SIMEB; O 

que faz parte: HABILE e Aprende Brasil uma parceria que dá 

resultado. A leitura e a análise desses documentos também 
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contribuíram para compreendermos melhor o sistema Aprende Brasil e 

os produtos que o compõem. 

De autoria da Positivo Informática, utilizamos os Relatórios 

Anuais. A empresa, ao final de cada ano, lança um relatório contendo a 

movimentação financeira da empresa bem como seu faturamento anual. 

Esse documento nos permitiu verificar que, dos três braços que compõe 

a empresa Positivo,
17

 o da informática é o que possibilita maior ganho 

financeiro. 

 Da Universidade Positivo, utilizamos o documento 

denominado História para compreendermos o surgimento desse 

empreendimento e seus objetivos. 

Cabe enfatizar que os documentos utilizados são chamados, por 

Evangelista (2008), de oficiosos por não serem emanados do Estado. 

Mas nem por isso deixam de ter validade e de representar determinadas 

concepções.  Esses documentos oficiosos expressam, segundo ela (2008, 

p.20), ―não apenas diretrizes para a educação, mas articulam interesses, 

projetam políticas, produzem intervenções sociais‖ e, mais do que isso, 

carregam um projeto histórico que precisa ser apreendido. Evangelista 

(2008, p.22) afirma que os ―discursos não são aleatórios e arbitrários‖, 

que possuem um sentido e esse sentido precisa ser capturado. É 

necessário captar também as múltiplas determinações da fonte e da 

realidade que a produz. Tentamos em nossas análises dos documentos 

do Grupo Positivo apreender os discursos da empresa e captar os seus 

sentidos. 

Cabe enfatizar que, na atualidade, muitos documentos oficiais e 

oficiosos estão disponíveis apenas digitalmente. Compete ao 
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pesquisador tratar com cuidado esses documentos disponíveis online. 

Em primeiro lugar é preciso identificar quem está disseminando a 

informação, quando foi publicada e quando foi atualizada. Para tanto, se 

faz necessário salvar os arquivos com datas de acesso e verificar quando 

do ato da pesquisa se as informações sofreram alguma alteração 

importante. Nesse sentido, a revisão do site deve ser constante. Outra 

observação relevante é quanto à informalidade que impera na Internet. 

Geralmente as informações não possuem autoria, o que daria menor 

credibilidade às fontes. No caso dos documentos do Positivo, eles não 

são assinados por pessoas físicas, mas por pessoas jurídicas, portanto, 

consideramos que a autoria está identificada. 

 Após as visitas a todos os sítios eletrônicos do grupo, 

selecionamos e salvamos em arquivos separados por autoria as 

informações e matérias que nos interessavam. Todos os documentos 

foram salvos com a data de acesso. Após a organização dos arquivos, 

procedemos a leituras e fichamentos dos mesmos e fizemos transcrições 

de trechos que poderiam ser utilizados posteriormente. Quando 

iniciamos a redação do texto da tese, os sites foram novamente visitados 

com o intuito de verificar se as matérias e as informações sofreram 

algum tipo de alteração por parte dos seus autores e se ainda estavam 

disponibilizadas.  

 

1.3 A PESQUISA DE CAMPO 

 

A pesquisa de campo é um procedimento metodológico que tem 

por propósito observar os fatos e fenômenos tal como ocorrem no real. 

Esse procedimento em nossa pesquisa foi um procedimento 
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complementar, utilizado para compreender uma questão pontual: como 

o Sistema Aprende Brasil chega até as redes de ensino. Para a realização 

da nossa pesquisa, desenvolvemos uma entrevista semiestruturada 

(apêndice D) com dois consultores comerciais do Sistema Aprende 

Brasil. Esses consultores foram localizados a partir de um contato via 

rede social com um consultor comercial que comercializa o sistema para 

a rede privada. Esse consultor forneceu o contato de quatro consultores 

que vendem o Aprende Brasil, dentre os quais apenas dois responderam 

a interpelação proposta pela pesquisadora. Através de contato por email 

foi possível agendar as entrevistas realizadas presencialmente. As 

entrevistas a pedido não puderam ser gravadas. O registro foi feito por 

escrito. Tivemos o cuidado de fazer a transcrição literal da fala dos 

entrevistados. 

 

1.4 A ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

Visando a atender nossos objetivos de pesquisa, organizamos o 

texto em quatro partes. Na primeira, apresentamos o motivo que nos 

mobilizou para o estudo de tal objeto, apontamos os objetivos propostos, 

a justificativa para o estudo dessa problemática, bem como os 

procedimentos metodológicos: balanço de produção, análise documental 

e a pesquisa de campo. 

Na segunda parte, denominada A crise do capital: a porta de 

entrada dos empresários na educação pública, buscamos apreender a 

natureza e as especificidades das crises mundial e brasileira do capital. 

Apoiamos nossas análises nas contribuições de Marx (2013) e de 

pesquisadores marxistas como Mészáros (2003 e 2010), Harvey (2005 e 
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2010), Carcanholo (2010), Antunes (2009), dentre outros. Nessa etapa, 

discutimos também a reestruturação produtiva e a implementação do 

projeto neoliberal como estratégias encontradas pela burguesia para a 

saída da crise. Apontamos que, no Brasil, a crise do capital, sentida com 

maior intensidade nas décadas de 1980 e 1990, e a implementação do 

projeto neoliberal através da Reforma do Estado são as principais portas 

de entrada dos empresários na educação pública. Mostramos como o 

Positivo se insere nessa realidade. 

Na terceira parte, cujo título é O Grupo Positivo, apresentamos 

o processo de criação, diversificação e expansão das atividades do 

grupo, desde a sua criação como cursinho pré-vestibular até a criação do 

Sistema Aprende Brasil. Nesse momento, ficou claro que as condições 

político-econômicas, aliadas ao conhecimento do mercado, permitiu o 

crescimento e a expansão dos negócios do grupo. Na sequência, 

expusemos a missão do grupo, bem como a concepção de educação de 

seus empresários. E por fim, neste capítulo, descrevemos e analisamos 

os sócios proprietários, e mostramos como esses empresários tratam a 

educação como qualquer outro negócio. 

Na quarta parte, intitulada O Sistema Aprende Brasil: a 

inserção do Positivo nas redes públicas de ensino, apresentamos o que é 

o Sistema Aprende Brasil e quais produtos e serviços o compõem. 

Posteriormente, refletimos sobre a proposta pedagógica do Sistema 

Aprende Brasil e mostramos como o grupo se insere nas redes públicas 

e qual a formação que advém desse processo. 

 

 



50 
 
2  A CRISE DO CAPITAL: A PORTA DE ENTRADA DOS 

EMPRESÁRIOS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Nessa parte do texto, trataremos dos mecanismos de inserção 

dos empresários no sistema educacional público no Brasil. Apontaremos 

que, com a reestruturação produtiva nos anos de 1990, cresce a 

reivindicação dos empresários em participar de decisões e formulações 

das políticas para a educação. O empresariado brasileiro objetivava 

colocar a educação a serviço do sistema produtivo. Em outras palavras, 

era necessário formar a nova força de trabalho requerida. Mostraremos 

também que, além da reestruturação produtiva, a burguesia lança mão 

da reforma do Estado com vistas a superar a crise do capital que, 

naquele momento, era entendida pelos liberais como uma crise do 

Estado. Com a reforma do Estado, o projeto neoliberal foi implantado 

no Brasil e uma das consequências desse projeto foi a redução dos 

gastos públicos no que se refere às políticas de cunho social. Os 

reformadores do Estado articularam o entendimento segundo o qual a 

educação é um serviço não exclusivo do Estado. Em outras palavras, as 

parcerias entre o setor público e o privado foram legalizadas e 

incentivadas. Apontaremos que, embora o projeto neoliberal tivesse sido 

implantado no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi no governo 

de Luís Inácio Lula da Silva que os empresários organizados no 

Movimento Todos pela Educação tiveram carta branca para delinear os 

rumos da educação pública. 

Nesse sentido, desde meados dos anos 2000, podemos observar 

a inserção de grupos privados de ensino na Educação Básica pública. 

Para iniciarmos o debate, precisamos definir o que estamos chamando 
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de grupos privados de ensino, ou seja, empresas especializadas no 

segmento educacional que tratam a educação como produto ou serviço. 

Pesquisas realizadas por Adrião et al (2016. p. 114) identificaram cinco 

grandes grupos que atuam na Educação Básica e que têm forte atuação 

no mercado educacional, via oferta de serviços e de produtos 

educacionais para o setor público
18

. Embora as autoras tenham realizado 

a pesquisa no Estado de São Paulo, observamos que esses mesmos 

grupos têm atuação em outros estados brasileiros. São eles: Pearson, 

Abril Educação, Santillana, Grupo Objetivo e Grupo Positivo. O grupo 

Pearson é responsável pelo Sistema Colégio Oswaldo Cruz (COC); a 

Abril Educação comercializa o sistema Anglo de Ensino; o Grupo 

Objetivo, o Sistema Objetivo de Ensino; o Grupo Santillana vende o 

sistema Uno Público de Ensino e o Grupo Positivo o Sistema de Ensino 

Aprende Brasil. 

Esses grupos, que foram criados no âmbito do mercado 

educacional para ofertar ensino privado, passaram a atuar também na 

educação pública. A expansão da atuação desses grupos para a educação 

pública está intimamente relacionada à crise vivenciada pelo capital, 

pois, para continuar mantendo as taxas de lucro, os empresários 

buscaram outras formas de expansão, inclusive geográficas, expandindo 

seus negócios para outros países e regiões e produzindo novos setores e 

produtos para conquistar novos mercados. É o caso do Grupo Positivo, 

nosso foco nessa tese. São os empresários de grupos como esses que têm 

definido a forma e o conteúdo do processo formativo de crianças e 

                                                           
18

 Dentre eles podemos destacar: material didático para professores e alunos 

(apostilas), cursos de capacitação de professores, ferramentas de gestão 

educacional, portal educativo, dentre outros. 
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jovens brasileiros. No caso do Positivo, os empresários que o compõem 

representam três frações da classe burguesa. Eles pertencem ao 

segmento industrial ao produzirem computadores e produtos de 

informática, ao de serviços, por comercializarem serviços educacionais 

e também representam o capital financeiro, pois captam recursos no 

mercado de ações. Portanto, é um Grupo de forte inserção social que 

atua em várias frentes. 

Mesmo com resistências por parte de alguns professores e fortes 

críticas dos intelectuais da educação que se posicionam no campo da 

esquerda, os empresários desses grupos conseguem, através das 

parcerias público-privadas, infiltrarem-se no sistema público de ensino 

com seus produtos e serviços e participar da deliberação de novas 

políticas educacionais, já que muitos deles têm assentos garantidos em 

conselhos e comissões que deliberam sobre o tipo de formação que a 

escola pública vai oferecer aos filhos dos trabalhadores.  

Nessa perspectiva, há várias questões que precisam ser 

respondidas: Desde quando essa inserção vem sendo observada? Como 

esses empresários do setor privado se inserem no setor público? Qual o 

papel do Estado nessa inserção? Quais interesses estão implícitos nessas 

relações entre o setor público e o privado? Sobre essas questões nos 

ocuparemos no decorrer dessa parte da pesquisa. Para respondê-las, 

precisamos compreender a crise mundial do capital, a especificidade da 

crise brasileira, a natureza e a função do Estado burguês e como o 

Grupo Positivo se insere nessa realidade. 

 

2.1  A CRISE DO CAPITAL 
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Para o desenvolvimento de nossa análise, vamos retroceder até 

a crise do capital que teve início em 1973 e as formas de enfrentamento 

a ela, dentre as quais destacamos a reestruturação produtiva
19

 e a 

implementação do projeto neoliberal
20

, cujas consequências para a 

humanidade foram: o aprofundamento das desigualdades sociais, a 

precarização
21

 ainda maior do trabalho e a perda de direitos sociais 

conquistados através da luta organizada dos trabalhadores. 

Podemos encontrar estudos de vários pesquisadores estrangeiros 

e brasileiros sobre a crise do capital. Nessa pesquisa, optamos pelas 

                                                           
19

Ela se fundamenta num padrão produtivo organizacional e tecnologicamente 

avançado, resultado da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho 

próprias da fase informacional, bem como da introdução ampliada dos 

computadores no processo produtivo e de serviços. Desenvolve-se em uma 

estrutura mais flexível, recorrendo frequentemente à desconcentração produtiva, 

as empresas terceirizadas etc. Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de 

trabalho, do trabalho em equipe, das ―células de produção‖, dos ―times de 

trabalho‖, dos grupos ―semiautônomos‖, além de requerer, ao menos no plano 

discursivo o ―envolvimento participativo‖ dos trabalhadores, em verdade uma 

participação manipuladora e que preserva, na essência, as condições do trabalho 

alienado e estranhado. O ―trabalho polivalente‖, ―multifuncional‖, 

―qualificado‖, combinado com uma estrutura mais horizontalizada e integrada 

entre as diversas empresas, inclusive nas empresas terceirizadas, tem como 

finalidade a redução do tempo de trabalho (ANTUNES, 2009, p. 54). 
20

Para Harvey (2012, p.12) O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das 

práticas político-econômicas que propõe que o bem estar humano pode ser mais 

bem promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras 

individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos 

direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel do 

Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas 

práticas; o Estado tem que garantir, por exemplo, a qualidade e integridade do 

dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa, 

da polícia e legais requeridas para garantir direitos a propriedade individuais e 

para assegurar se necessário pela força, o funcionamento apropriado dos 

mercados. 
21

A precarização é assim, uma forma de ser sócio-histórica da condição 

ontológica da força de trabalho como mercadoria. Enquanto existir 

precariedade, isto é, enquanto existir subsunção do trabalho ao capital, haverá 

possibilidade objetiva de precarização. (CAVALCANTE, 2014, p.24). 
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análises de Marx (2013) e de pesquisadores marxistas como Mészáros 

(2003 e 2010), Harvey (2005, 2010, 2011 e 2012) e Carcanholo (2010) 

que buscaram apreender a natureza e a especificidade da crise mundial 

do capital. 

Num primeiro momento, faz-se necessário elucidar o conceito 

de crise em Marx. Para ele, "As crises são sempre apenas soluções 

momentâneas violentas das contradições existentes, irrupções violentas 

que restabelecem momentaneamente o equilíbrio perturbado." (Marx, 

1988, p. 179). Carcanholo (2010, p. 2) também contribui para 

entendermos o conceito de crise na teoria marxiana: 

A crise em Marx não é apenas uma fase do ciclo 

econômico, especificamente aquele momento 

onde o auge da acumulação de capital se reverte 

em recessão/depressão. Crise em Marx tem o 

sentido de manifestação das contradições do modo 

de produção capitalista, ao mesmo tempo em que 

a unidade nessas contradições é reposta. 

 

Harvey (2005, p.45) ressalta que as crises do capital fazem com 

que ele expanda sua capacidade de produção e renove as condições de 

acumulação adicional. Para o autor, cada crise é uma forma de elevar o 

processo de acumulação para um patamar superior. Ele destaca que isso 

é possível, pois alguns fatores acabam colaborando para o aumento da 

produtividade da força de trabalho que passa a utilizar equipamentos e 

máquinas mais sofisticadas, enquanto o custo da força de trabalho fica 

mais barato devido ao grande desemprego.  

A crise é fundamental para o sistema capitalista, pois, embora 

pareça contraditório, ela é o motor do processo de reprodução do capital. 

Carcanholo (2010, p.1) a esse respeito afirma que: ―devemos enfrentar o 
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fato de que o capitalismo recorrentemente entra em crise porque 

cresceu, e voltará a crescer porque entrou em crise‖. Segundo Harvey 

(2011, p.18) ―as crises financeiras servem para racionalizar as 

irracionalidades do capitalismo‖. Essas levam o capitalismo a 

reconfigurar-se, desenvolvendo novos modelos e novos campos de 

investimentos. 

Em nossa análise, não podemos perder de vista que o principal 

objetivo do capital é a sua autorreprodução. Marx, em sua obra O 

Capital, mostra-nos que esse sistema possui leis fundamentais e 

necessárias: a acumulação, a concentração e a centralização. Para o 

sistema continuar produzindo e se reproduzindo deve obedecer à sua lei 

interna: a lei de valorização do valor. O capital é incontrolável, já que é 

um sistema que não tem limites para a sua expansão e que não tem por 

objetivo produzir para a satisfação das necessidades humanas, mas sim 

para a produção do mais valor: 

 
O mais-valor obtido pelo prolongamento da 

jornada de trabalho chamo de mais-valor absoluto; 

o mais-valor que, ao contrário, deriva da redução 

do tempo de trabalho necessário e da 

correspondente alteração na proporção entre as 

duas partes da jornada de trabalho chamo de mais-

valor relativo (MARX, 2013, p. 390). 

 

 O trabalho fundante da sociabilidade capitalista é o trabalho 

abstrato, o trabalho produtor de mais-valor. Dessa forma, o sistema do 

capital se empenha em aperfeiçoar constantemente o modo de extração 

de mais-valor. Por isso, aperfeiçoa os instrumentos de produção com o 

desenvolvimento de novas tecnologias e elabora outras formas de gestão 

da força de trabalho. 
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A produção capitalista não é apenas produção de 

mercadoria, mas essencialmente produção de 

mais-valor. Trabalhador produz não para si, mas 

para o capital. Não basta, por isso, que ele 

produza em geral. Ele tem de produzir mais-valor. 

Só é produtivo o trabalhador que produz mais-

valor para o capitalista ou serve à autovalorização 

do capital (MARX, 2013, p. 578). 

 

Nesta sociabilidade, o trabalho está subsumido ao capital e, este 

último, para continuar se valorizando no contexto de crise, necessita 

aprofundar as formas de exploração do trabalho.  

 
O sistema do capital se articula numa rede de 

contradições que só se consegue administrar 

mediante, ainda assim durante curto intervalo, 

mas que não consegue superar definitivamente. 

Na raiz de todas elas encontramos o antagonismo 

inconciliável entre capital e trabalho, assumindo 

sempre e necessariamente a forma de 

subordinação estrutural e hierárquica do trabalho 

ao capital, não o grau de elaboração e mistificação 

das tentativas de camuflá-la (MÉSZÁROS, 2003, 

p. 19). 

 

Carcanholo (2010, p. 1) pontua que não há momento na história 

do capital em que fases de crescimento não tenham sido sucedidas por 

fases de crise e que estas produzem novos períodos de crescimento. 

Afirma o autor: 

É da natureza do capitalismo funcionar em ciclos, 

e isto por uma razão relativamente simples. Os 

processos de acumulação de capital desenvolvem 

as contradições do capitalismo a um ponto tal que 

as crises são a forma que esse mesmo modo de 

produção encontra para, ao mesmo tempo, 

manifestar o momento de irrupção dessas 

contradições e o restabelecimento da unidade 

entre a produção e a apropriação do valor. 
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Nesse sentido, em seu processo de produção e reprodução, o 

capital enfrenta crises que são inerentes ao sistema. Para que o capital 

continue o seu processo de acumulação, ele precisa se organizar 

espacialmente e se expandir geograficamente, conquistando novos 

territórios e mercados. Silver (2005, p.51) afirma que o sucessivo 

deslocamento geográfico do capital constitui uma solução espacial para 

as crises de lucratividade. Além do deslocamento geográfico, o capital 

lança mão também do que ela chama de solução tecnológica tanto para 

problemas de lucratividade quanto de controle. Nesse caso, a 

reestruturação produtiva pode ser chamada de solução tecnológica. A 

própria história do Grupo Positivo, que será discutida na parte III, é um 

exemplo de uma empresa que como qualquer outra, para manter os 

índices de lucratividade, desloca-se também geograficamente para 

outros países como Estados Unidos, Moçambique, Senegal, Itália, 

Portugal, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca e Japão. Além de lançar mão 

também da solução tecnológica, informatizando todo o seu processo de 

produção de produtos e comercialização dos mesmos. Harvey (2011, 

p.43), a esse respeito, formula uma questão interessante: ―Por que os 

capitalistas reinvestem na expansão, em vez de consumir seus lucros em 

prazeres?‖.  O autor responde que se o capitalista não fizer isso e um 

concorrente o fizer, ele estará em breve fechando as portas. A expansão 

é uma necessidade do capitalista para reproduzir-se enquanto capitalista. 

 Para continuar lucrando e como saída para as crises, o capital 

precisa diversificar a divisão do trabalho, criar novos desejos e 

necessidades através do desenvolvimento de novas linhas de produtos. 

―Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser criado espaço novo 

para a acumulação‖ (HARVEY, 2005, 62). Nessa linha de raciocínio, 
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Silver (2005, p.51) utiliza para explicar esse processo o termo solução 

de produto: 

 

Os capitalistas tentam aumentar os lucros e o 

controle não apenas se deslocando para novos 

locais ou transformando o processo de trabalho, 

mas também se deslocando para novos setores e 

linhas de produto menos sujeitas à competição 

intensa ou a outros aborrecimentos. 

 

 O Grupo Positivo é um exemplo de utilização da solução de 

produto. Para conquistar novos mercados, no caso a educação pública, 

ele criou um produto específico para esse setor. Um sistema de ensino 

que promete elevar os padrões de qualidade da educação pública e, ao 

mesmo, tempo atender às demandas do mercado no que tange à 

formação de força de trabalho. A qualidade aqui referida diz respeito a 

propalada e exigida pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) através do Programa 

Internacional de Avaliação de Alunos conhecido como PISA
22

 

Para os autores que subsidiam nossa reflexão, a crise dos anos 

1970/1990 não é uma crise conjuntural, mas a manifestação da crise 

                                                           
22

 É uma avaliação Internacional que mede o nível educacional de jovens de 15 

anos por meio de provas de Leitura, Ciências e Matemática. O exame é 

realizado a cada três anos pela OCDE. No Brasil o Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é o responsável pela aplicação da 

prova. O objetivo principal do PISA é produzir indicadores para se discutir a 

qualidade da educação nos países participantes. A qualidade aqui mencionada 

está relacionada à ―[...] desenvolver as competências e as atitudes que são 

essenciais para o crescimento econômico, a promoção individual e a redução 

das desigualdades‖ (OCDE, 2001). Essa afirmação mostra que a educação para 

a OCDE é vista como um instrumento que está diretamente ligado ao 

desenvolvimento econômico de um país. 
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estrutural do capital

23
 que assume formas específicas conforme o tempo 

e o espaço
24

. Mészáros (2010, p. 69), um grande estudioso do sistema 

sociometabólico do capital, contribui sobremaneira para o entendimento 

da crise mundial do capital iniciada nos anos de 1970:  

 
A crise do capital que experimentamos hoje é 

fundamentalmente estrutural. Assim, não há nada 

especial em associar capital e crise. Pelo 

contrário, crises de intensidade e duração variadas 

são o modo natural de existência do capital: são 

maneiras de progredir para além de suas barreiras 

imediatas e, desse modo, estender com dinamismo 

cruel sua esfera de operação e dominação. 

 

 O autor explica que, diferente das crises cíclicas, a crise 

estrutural tem suas especificidades. Tem caráter universal; seu alcance é 

global; sua escala temporal é extensa, contínua e permanente. Ela pode 

colocar em risco a própria existência do sistema. 

 
a)-Seu caráter é universal, mais do que restrito a 

uma esfera particular (por exemplo, financeira, 

comercial ou de um ou outro ramo da produção, 

ou de um ou outro setor particular de trabalho, 

com sua gama específica de capacidades e grau de 

produtividade etc.).b)-Seu alcance é realmente 

global (no sentido mais temerosamente literal do 

termo), mais do que limitado a uma série 

particular de países (como foram todas as mais 

importantes crises do passado, inclusive a ―grande 

crise mundial‖ de 1929 – 1933).c)-Sua escala 

                                                           
23

 Em termos gerais, para Mészáros (2010, p.71), a crise estrutural é uma crise 

que afeta a totalidade de um complexo social em todas as relações com suas 

partes constituintes, como também a outros complexos aos quais é articulada. 

Uma crise não estrutural, em vez disso, afeta apenas algumas partes do 

complexo em questão e assim, não importa o grau de gravidade em relação às 

partes afetadas, não pode por em risco a sobrevivência contínua da estrutura 

global. 
24

 Trataremos da especificidade da crise no Brasil ainda nesta parte. 
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temporal é extensa, contínua – se se preferir, 

permanente -, mais do que restrita e cíclica, como 

foram todas as crises anteriores do capitalismo. 

d)-No que respeita a sua modalidade de 

desenvolvimento, defini-la como sub-reptícia 

poderia ser uma descrição adequada - em 

contraste com as erupções e desmoronamentos 

mais espetaculares do passado -, com a 

advertência de que não estão excluídas para o 

futuro nem mesmo as mais veementes e violentas 

convulsões, uma vez quebrada aquela complexa 

máquina hoje ativamente empenhada na ―gestão‖ 

da crise e na transferência mais ou menos 

provisória das crescentes contradições 

(MÉSZÁROS, 2010, p. 69-70). 

 

Portanto, a crise estrutural é inerente ao sistema do capital e não 

está restrita só a esfera socioeconômica. ―De fato, a crise estrutural do 

capital revela-se como uma verdadeira crise de dominação geral‖ 

(Mészáros, 2010, p. 78). 

Segundo Antunes (2009, p.31), após um longo período de 

acumulação capitalista, a partir do início dos anos de 1970, o capital 

passou a enfrentar uma crise cujas características principais foram: forte 

redução das taxas de lucro (em virtude da elevação do preço da força de 

trabalho), esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de 

produção, hipertrofia da esfera financeira, aumento da concentração de 

capitais (fusões e aquisições), crise do Estado de bem-estar social em 

específico, crise fiscal do Estado o que coloca a necessidade de 

contenção de gastos públicos, privatizações, desregulamentação e 

flexibilização dos processos produtivos e dos mercados. 
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2.2 AS SAÍDAS ENCONTRADAS PELO CAPITAL PARA A 

SUPERAÇÃO DA CRISE: A REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E 

O PROJETO NEOLIBERAL 

 

A crise estrutural fez com que a burguesia buscasse novos 

padrões de acumulação. Com esse objetivo, para conter a crise iniciada 

nos anos de 1970, colocou em prática um processo de reorganização 

com vistas a ―tentar repor os patamares de expansão anteriores‖ 

(ANTUNES, 2009, p.33). No campo do trabalho, a reestruturação 

produtiva foi uma estratégia importante para retomar os níveis de 

acumulação e recuperar as taxas de lucro. ―Da mesma forma que o 

neoliberalismo surgiu como uma resposta a crise dos anos de 1970‖ 

(HARVEY, 2011, p.16). 

 

2.2.1 A reestruturação produtiva: o regime de acumulação flexível 

 

Para Harvey (2010, p.140), o novo regime de acumulação 

flexível inaugurado com o processo de reestruturação produtiva em 

meados dos anos de 1970 se caracteriza pelo surgimento de setores de 

produção inteiramente novos, de novas maneiras de fornecimento de 

serviços, de novos mercados e de intensificação da inovação comercial, 

tecnológica e organizacional. Nesse sentido, para o autor, a mudança 

tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produtos e nichos 

de mercado, a dispersão geográfica, as fusões e medidas para acelerar o 

giro do capital foram medidas importantes para a sobrevivência do 

capital. 
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Em seu processo de reorganização, o capital incorporou no 

processo produtivo a robótica e a microeletrônica. Coriat (1988, p. 83) 

diz que a robótica traz duas novidades importantes para o processo 

produtivo: possibilita ganhos na economia de tempo de produção e 

permite dotar a produção de uma flexibilidade
25

, o que torna possível 

adaptar a produção às flutuações do mercado. Nesse sentido, surgem os 

―produtos personalizados‖ para atender às demandas e às necessidades 

específicas do mercado. Não podemos deixar de observar que o 

Positivo, enquanto empresa privada, também vai acompanhando as 

flutuações do mercado diversificando as suas atividades e 

personalizando seus produtos, criando ―soluções‖ específicas para os 

problemas da educação, ao mesmo tempo em que cria as necessidades. 

O próprio sistema Aprende Brasil não deixa de ser um produto 

personalizado, criado para atender a necessidade de se manter um 

suposto padrão de qualidade da educação exigido pelas avaliações em 

larga escala
26

. Harvey (2010, p.148) assevera: 

 
Esses sistemas de produção flexível permitiram 

uma aceleração do ritmo da inovação do produto, 

ao lado da exploração de nichos de mercado 

altamente especializados e de pequena escala [...] 

A acumulação flexível foi acompanhada na ponta 

do consumo, portanto, por uma atenção muito 

maior às modas fugazes e pela mobilização de 

todos os artifícios de indução de necessidades e de 

transformação cultural que isso implica. A estética 

relativamente estável do modernismo fordista 

                                                           
25

 Apesar das múltiplas dimensões da categoria de flexibilidade, quando se trata 

de empresa flexível, o que é estratégico para a acumulação do capital é a 

flexibilidade da força de trabalho. (ALVES, 2011, p.17) 
26

 Dentre essas avaliações destacamos: o Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA), a Prova Brasil, o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 

e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
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cedeu lugar a todo fermento, instabilidade e 

qualidades fugidias de uma estética pós-moderna 

que celebra a diferença, a efemeridade, o 

espetáculo, a moda e a mercadificação de formas 

culturais. 

 

 O conhecimento científico, que sempre foi fundamental para o 

desenvolvimento das forças produtivas, nesse novo contexto de 

reestruturação produtiva, assumiu uma importância ímpar. O autor 

acima nominado enfatiza que, num mundo de rápidas mudanças de 

gostos e de necessidades e de sistemas de produção flexíveis, quem 

detém o conhecimento das novas técnicas e das novas descobertas 

científicas detém também uma vantagem competitiva. Além disso, o 

próprio saber, na visão de Harvey (2010, p.151), torna-se ―uma 

mercadoria chave a ser produzida e vendida a quem paga mais‖. Na 

batalha competitiva, ter o controle do fluxo de informações e dos 

veículos de propagação do gosto e da cultura popular é fundamental 

para se manter no mercado.  

O capital, com essa reorganização, passou a explorar a mais 

valia relativa bem como a mais valia absoluta
27

. De acordo com Alves 

(2011, p. 52), o capital buscou incrementar a extração de mais valia, 
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 O prolongamento do dia de trabalho para além do ponto em que o operário 

tinha apenas produzido um equivalente do valor da sua força de trabalho, e a 

apropriação deste sobretrabalho pelo capital — é isto a produção de mais-valia 

absoluta. Ela forma a base universal do sistema capitalista e o ponto de partida 

da produção de mais-valia relativa. No caso desta, o dia de trabalho está de 

antemão repartido em duas partes: trabalho necessário e sobretrabalho. Para 

prolongar o sobretrabalho, o trabalho necessário é encurtado por métodos por 

intermédio dos quais o equivalente do salário do trabalho é produzido em menos 

tempo. A produção da mais-valia absoluta gira apenas em redor da extensão do 

dia de trabalho; a produção da mais-valia relativa revoluciona de ponta a ponta 

os processos técnicos do trabalho e os agrupamentos sociais (MARX, 2013, p. 

578). 
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através de uma produção sem interrupções e sem tempo morto, 

intensificando as condições de exploração da força de trabalho, 

eliminando o trabalho improdutivo, que não cria valor. Com a 

flexibilização
28

 da produção, o próprio trabalhador também foi 

flexibilizado, passando a ser um trabalhador multitarefas e polivalente. 

Harvey (2010, p.166) afirma que o controle do trabalho, na produção e 

no mercado, é vital para a perpetuação do capitalismo. 

Kuenzer (2016, p. 4) traz uma reflexão interessante a esse 

respeito: 

 
Daí o caráter ―flexível‖ da força de trabalho; 

importa menos a qualificação prévia do que a 

adaptabilidade, que inclui tanto as competências 

anteriormente desenvolvidas, cognitivas, práticas 

ou comportamentais, quanto à competência para 

aprender e para submeter-se ao novo, o que supõe 

subjetividades disciplinadas que lidem 

adequadamente com a dinamicidade, com a 

instabilidade, com a fluidez. 

 

No contexto de produção capitalista, o trabalhador precisa estar 

habituado e a educação do trabalhador é imprescindível para o processo 

de habituação. Harvey (2010, p.119) contribui para o entendimento 

dessa questão: 

A socialização do trabalhador nas condições de 

produção capitalista envolve o controle social bem 

amplo das capacidades físicas e mentais. A 

educação, o treinamento, a persuasão, a 
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 Flexibilizar a força de trabalho significa despir o trabalhador de sua roupagem 

de proteção, segurança, perspectiva de futuro e solidariedade de classe, 

determinando as novas condições de inserção da força de trabalho (OLIVEIRA, 

2004, p. 35). 
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mobilização de certos sentimentos sociais (a ética 

do trabalho, a lealdade aos companheiros, o 

orgulho local ou nacional) e propensões 

psicológicas (a busca da identidade através do 

trabalho, a iniciativa individual ou a solidariedade 

social) desempenham um papel e estão claramente 

presentes na formação de ideologias dominantes 

cultivadas pelos meios de comunicação de massa, 

pelas instituições religiosas e educacionais, pelos 

vários setores do aparelho do Estado, e 

afirmadas pela simples articulação de sua 

experiência por parte dos que fazem o trabalho. 

Nessa ótica, o capital vê-se obrigado constantemente a educar 

os trabalhadores para conseguir o compromisso e o engajamento destes 

no processo produtivo. No contexto da acumulação flexível, surge um 

novo projeto para a educação, o que Kuenzer (2016) chama de 

aprendizagem flexível.  Nessa nova etapa do regime de acumulação do 

capital, há a necessidade de formar profissionais flexíveis que 

acompanhem as mudanças tecnológicas decorrentes da dinamicidade da 

produção científico-tecnológica contemporânea. Desenvolver 

competências e a capacidade de aprender ao longo da vida se tornam 

essenciais para o desenvolvimento e a reprodução do capital:  

 
Para que esta formação flexível seja possível, 

torna-se necessário substituir a formação 

especializada, adquirida em cursos 

profissionalizantes focados em ocupações parciais 

e, geralmente, de curta duração, complementados 

pela formação no trabalho, pela formação geral 

adquirida por meio de escolarização ampliada, 

que abranja no mínimo a educação básica, a ser 

disponibilizada para todos os trabalhadores. A 

partir desta sólida formação geral, dar-se-á a 

formação profissional, de caráter mais abrangente 

do que especializado, a ser complementada ao 

longo das práticas laborais (KUENZER, 2016, 

p.3). 
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Ainda segundo a autora, o regime de acumulação flexível 

reconhece a importância da ampliação da escolaridade em nível básico e 

em nível superior, acompanhada da capacitação profissional continuada 

para atender às novas demandas do mercado de trabalho. Portanto, a 

educação, atrelada às necessidades do processo produtivo, torna-se 

imprescindível. Escreve Kuenzer (2016, p.4): 

 
Embora a expansão da oferta de educação básica 

continue sob a responsabilidade da escola, na 

modalidade presencial, as políticas públicas 

estimulam, cada vez mais, a utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação tendo 

em vista implementar uma nova qualidade à 

aprendizagem, aproximando-a dos novos padrões 

de comportamento social e de práticas laborais da 

sociedade informatizada. O objetivo da nova 

pedagogia é formar subjetividades flexíveis que se 

relacionem, produzam e consumam em uma 

sociedade cuja base técnica, a mover o mercado, é 

a microeletrônica. 

 

Na próxima parte dessa tese, quando trataremos da história do 

Grupo Positivo de ensino: nascimento, expansão e diversificação de 

suas atividades, notaremos como o discurso da educação flexibilizada 

está presente também no projeto educacional do grupo através de seu 

sistema de ensino Aprende Brasil
29

. Essa educação flexibilizada, em 

suma, tem como finalidade: 

 

[...] a formação de trabalhadores com 

subjetividades flexíveis, tanto do ponto de vista 

cognitivo quanto ético, por meio de educação 

geral complementada com capacitações 

profissionais disponibilizadas de forma 
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 Voltaremos a essa temática na parte III. 
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diferenciada por origem de classe, que os levem a 

exercer, e aceitar, de forma natural, as múltiplas 

tarefas no mercado flexibilizado. Ser multitarefa, 

neste caso, implica exercer trabalhos 

disponibilizados pelo mercado, para os quais seja 

suficiente um rápido treinamento, a partir da 

educação geral, seja no nível básico, técnico ou 

superior. Para a maioria dos trabalhadores, 

significará exercer trabalhos temporários 

simplificados, repetitivos e fragmentados 

(KUENZER, 2016, p. 5). 

 

 Cabe enfatizar também que, para que a burguesia consiga o 

consentimento dos trabalhadores, ela precisa educá-los, para impedir o 

surgimento de qualquer movimento contrário a seus interesses.  

Para atingir suas finalidades, além de precarizar as condições de 

trabalho, o capital atacou os direitos trabalhistas e sociais, bem como os 

sindicatos dos trabalhadores. Essas foram também estratégias
30

 

importantes do capital para o enfrentamento da crise. Quanto à retirada 

de direitos, Leher (2010, p.10) faz uma análise interessante, pois afirma 

que quanto mais se retira um direito social, mais o trabalhador depende 

da venda da força de trabalho porque não tem proteção social. A 

redução ou focalização das políticas sociais constitui um processo de 

expropriação que cria maior disponibilidade de força de trabalho para o 

mercado e intensifica a exploração. Tendo maior quantidade de força de 
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 As estratégias desenvolvidas pelo capital são, em grande medida, catalisadas 

e disseminadas pelas agências internacionais, dentre elas o Banco Mundial, a 

Unesco e o BID que, ao financiarem projetos de reestruturação econômica, 

passam a incidir diretamente sobre a elaboração das políticas sociais desses 

países. Segundo Jimenez e Mendes (2007, p.124), essas agências cobrarão, 

então, do país tomador de seus empréstimos, uma declaração de compromisso 

com o desenvolvimento econômico e com a aceitação do monitoramento na 

definição de suas políticas setoriais.  
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trabalho disponível, num momento de recessão, as pessoas serão 

obrigadas a vender a sua força de trabalho em troca de qualquer moeda. 

 

2.2.2 A implementação do projeto neoliberal 

 

Toda essa conjuntura de crise do capital possibilitou as 

condições para a implementação do neoliberalismo
31

 como projeto 

político-ideológico. Harvey (2012, p. 15) faz uma consideração 

fundamental, mostrando como o neoliberalismo se tornou hegemônico: 

 
Nenhum modo de pensamento se torna dominante 

sem propor um aparato conceitual que mobilize 

nossas sensações e nossos instintos, nossos 

valores e nossos desejos, assim como as 

possibilidades inerentes ao mundo social que 

habitamos. Se bem sucedido, esse aparato 

conceitual se incorpora a tal ponto ao senso 

comum que passa a ser tido por certo e livre de 

questionamentos. As figuras fundadoras do 

pensamento neoliberal consideravam 

fundamentais os ideais políticos da dignidade 

humana e da liberdade individual, tornando-os 

como ―os valores centrais da civilização‖. Assim 

agindo, fizeram uma sábia escolha, porque esses 
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Em 1944, na Inglaterra, é publicado o livro O Caminho da Servidão do 

economista Friedrich August von Hayek. Esse livro é considerado o marco do 

neoliberalismo. Nele, o autor ataca qualquer dispositivo estatal que interferisse 

no livre funcionamento do mercado. Décadas mais tarde, o projeto neoliberal 

era implementado na Inglaterra e Estados Unidos. Harvey (2011, p.16) define o 

projeto neoliberal como: ―um projeto de classe que surgiu na crise dos anos 

1970. Mascarada por uma retórica sobre liberdade individual, autonomia, 

responsabilidade pessoal e as virtudes da privatização, livre-mercado e livre 

comércio, legitimou políticas draconianas destinadas a restaurar e consolidar o 

poder da classe capitalista. Esse projeto tem sido bem sucedido, a julgar pela 

incrível centralização da riqueza e do poder observável em todos os países que 

tomaram o caminho neoliberal‖. 
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certamente são ideais bem convincentes e 

sedutores. 

 

 O discurso propalado pelos neoliberais era o de que as 

liberdades individuais só podem realmente existir se existirem liberdade 

de mercado e de comércio. Esse discurso reflete ―os interesses dos 

detentores de propriedade privada, dos negócios, das corporações 

multinacionais e do capital financeiro‖ (HARVEY, 2012, p.17).  Para 

eles, o Estado pode e deve usar o seu monopólio dos meios de violência 

para garantir essas liberdades. 

No plano mundial, o neoliberalismo só foi posto efetivamente 

em prática no governo de Margareth Thatcher eleita primeira ministra, 

em maio de 1979, na Inglaterra, com a responsabilidade de reformar a 

economia daquele país. 

 As medidas tomadas por Thatcher em seus governos para conter 

a crise foram inúmeras. Anderson (1995, p.12) considera esse pacote de 

medidas como ―o mais sistemático e ambicioso de todas as experiências 

neoliberais em países de capitalismo avançado‖. Foram elas: elevação 

da taxa de juros, abolição de controle sobre os fluxos financeiros, 

privatização de quase tudo que havia sido mantido pelo controle estatal, 

cortes nos gastos sociais, desemprego, nova legislação anti-sindical
32

, 

dentre outras. Com a implementação dessas medidas, segundo Antunes 

(2009, p. 63), a sociedade inglesa alterou-se profundamente: 

 

                                                           
32

 O thatcherismo reduziu fortemente a ação sindical ao mesmo tempo  que 

criou as condições para introdução de novas técnicas produtivas, fundadas na 

individualização das relações entre Capital e Trabalho e no boicote sistemático 

à atuação dos sindicatos.  
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Mutações ocorreram em seu parque produtivo, 

passando pela redução das empresas estatais, pela 

retração do setor industrial, pela expansão do setor 

de serviços privados, enfim, pela reconfiguração 

da Inglaterra na nova divisão internacional do 

trabalho. Houve também enormes repercussões na 

forma de ser da classe trabalhadora, de seu 

movimento sindical, de seus partidos, de seus 

movimentos sociais, de seus ideários e valores. 

 

 Em 1980, Ronald Reagan foi eleito presidente dos Estados 

Unidos. Tal como Thatcher, ele se vê, em meio à crise, ―induzido‖ pelo 

mercado financeiro a implementar medidas de cunho neoliberal, 

priorizando a estabilidade monetária em detrimento a políticas de cunho 

social. Suas políticas buscaram ―restringir o poder do trabalho, 

desregular a indústria, a agricultura e os setores extrativistas, assim 

como liberar os poderes das finanças tanto internacionalmente como no 

cenário mundial‖ (HARVEY, 2012, p. 1).  

Portanto, a prioridade do neoliberalismo era o controle da 

inflação e, para cumprir com esse propósito, as políticas sociais foram 

sacrificadas, principalmente na Europa, o que agravou as desigualdades 

sociais ainda mais. ―Os Estados neoliberais tipicamente favorecem a 

integridade do sistema financeiro e a solvência das instituições 

financeiras e não o bem-estar da população ou a qualidade ambiental‖ 

(HARVEY, 2012, p.81). 

De acordo com Feitosa (2012, p. 47), os neoliberais passaram a 

acusar as políticas sociais de propiciarem o esvaziamento de fundos 

públicos. Dessa forma, a ―redução‖ da intervenção estatal foi entendida 



71 
 
como fundamental para reconstituir o mercado

33
 e teve como propósito 

eliminar ou reduzir os direitos sociais e trabalhistas conquistados pela 

sociedade. Os direitos sociais, nessa conjuntura, foram retirados da 

órbita do Estado, sendo privatizados, transferidos para o mercado ou 

para a sociedade civil: ―a ideia de Estado mínimo significa o Estado 

máximo a serviço dos interesses do capital‖ (FRIGOTTO, 2000, p.163). 

Nesse sentido, o Estado do Bem-Estar Social, promotor de 

políticas sociais, passou a ser severamente atacado. A esse respeito, 

escreve Mendes Segundo (2005, p.110): 

 
Esta concepção chamada de Estado do Bem-Estar 

Social começa a desmoronar em meio à crise dos 

anos de 1970, afetando diretamente a organização 

das burocracias públicas, pois os governos 

passaram a ter menos recursos e, 

consequentemente, mais déficits. Os efeitos da 

administração pública foram imediatamente 

sentidos e o corte dos custos sociais tornou-se a 

prioridade de qualquer país capitalista. 

 

Além de postular a retirada do Estado como promotor de 

políticas sociais, os neoliberais defendem: 

 
A restrição dos ganhos de produtividade e 

garantias de emprego e estabilidade de emprego; a 

volta das leis de mercado sem restrições; o 

aumento das taxas de juros para aumentar a 

poupança e arrefecer o consumo; a diminuição 

dos impostos sobre o Capital e diminuição dos 
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 Cabe enfatizar que essa redução foi em termos. O aparelho de Estado 

continuou e continua forte em sua atuação, mas com menor expressão na 

execução das políticas sociais. Porém mantém fortes políticas fiscais, 

econômicas, e de controle dos índices econômicos. 
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gastos e receitas públicas e, consequentemente, 

dos investimentos em políticas sociais 

(FRIGOTTO, 2000, p.81). 

 

Cabe afirmar que, num período de crise enfrentada pelo capital, 

o Estado é requerido pela burguesia para salvaguardar os seus interesses. 

Afirma Wood (2014, p. 18) ―O poder econômico do capital não pode 

existir sem o apoio da força extraeconômica; e a força extraeconômica é 

hoje, tal como antes, oferecida primariamente pelo Estado‖. Nesse 

ínterim, faz-se fundamental entendermos a natureza e a função social do 

Estado burguês e porque, num período de crise do capital, ele o 

―socorre‖. Wood (2004, p.18) argumenta que ―o Estado é hoje mais 

essencial do que nunca para o capital‖. 

O Estado burguês nasce no século XVIII, alicerçado nos ideais 

de liberdade e igualdade, com o intuito de mediar os conflitos de classe 

e de defender os interesses burgueses. Cabe enfatizar que o Estado e as 

análises sobre ele existem desde a Grécia Antiga. Mas, o que nos 

interessa aqui é discutir a natureza e função social do Estado burguês. A 

esse respeito corrobora Nogueira (2017, p.49):  

 

O estado foi criado como um mecanismo de 

exercício do poder. Serve como dominação de 

uma classe sobre a outra. O caráter de dominação, 

de exercício de poder de uns sobre outros, 

constitui a própria essência do Estado. Desse 

modo, não é possível a constituição de um poder 

estatal que sirva ao bem comum e que, por 

conseguinte, concilie os interesses das classes 

antagônicas, sem obrigatoriamente, oprimir uma 

delas. 
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É com Marx (1818-1883) que a crítica ao Estado liberal burguês 

se colocou com toda força. Segundo Montaño e Duriguetto (2011, p. 

35): ―Marx define a sociedade civil, enquanto sociedade burguesa, como 

a esfera da produção e da reprodução da vida material‖. O Estado é um 

produto da sociedade civil, ou seja, ele é o elemento subordinado e as 

relações econômicas, o elemento dominante. Em outras palavras, é a 

sociedade civil que molda o Estado: 

 
O Estado não é, pois, de modo algum, um poder 

que se impôs à sociedade de fora para dentro; 

tampouco é ―a realização da ideia moral‖, nem ―a 

imagem e a realidade da razão‖, como afirma 

Hegel. É antes um produto da sociedade, quando 

esta chega a um determinado grau de 

desenvolvimento (ENGELS, 1978, p.191). 

 

Para Engels (1978, p.191), o Estado é um produto da sociedade 

civil e expressa os interesses da classe dominante - a burguesia - 

detentora dos meios de produção. Portanto, o Estado é a instância que 

diz representar o interesse universal, mas representa o de uma classe. 

Protege as relações capitalistas de produção, de forma a assegurar o 

domínio do capital sobre o trabalho, a reprodução ampliada do capital, a 

acumulação privada do produto social e a redistribuição do fundo 

público em benefício do capital. Portanto, para Engels o Estado é um 

Estado de classe e não de qualquer classe, é o Estado da classe burguesa. 

Jinkings (2015, p. 10) também contribui para elucidar o que é o 

Estado e qual sua natureza e função social: 

 
O Estado tornou-se a expressão política do capital, 

a forma de organizar as forças produtivas, o 

regime de propriedade privada, as relações entre 

classes sociais e um intrincado sistema de regras e 
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condutas que viabilizam a economia de mercado. 

Expressão da centralização fiscal, das forças 

militares e do espaço da produção e circulação de 

mercadorias, as crises do capital são também suas 

crises. 

 

Segundo Lenin (2010, p. 27), o Estado aparece onde e na 

medida em que os antagonismos de classes não podem objetivamente 

ser conciliados. O Estado é um órgão de dominação de classe, pois 

proporciona submissão de uma classe por outra; é a criação de uma 

ordem que legaliza e consolida essa submissão, amortecendo a colisão 

de classes. Os trabalhadores são levados a acreditar através da 

disseminação e difusão de ideias da classe burguesa, em ideias que 

distorcem a realidade. Isso acontece segundo Nogueira (2017) para 

esconder o fato de que o verdadeiro poder nasce como resultado da 

atividade dos trabalhadores, ao produzirem a riqueza. Escreve o autor: 

 
Assim, as forças e capacidades humanas são 

projetadas numa instituição, o Estado, que aparece 

para os próprios homens como superior a eles 

mesmos, como possuidora de qualidades que 

estão além do alcance de qualquer indivíduo e 

mesmo da coletividade. Com isso esconde-se o 

fato de que o Estado não passa de uma força 

social que foi roubada da sociedade e apropriada 

por uma minoria a fim de garantir a realização de 

seus interesses (NOGUEIRA, 2017, p.55). 

 

 Nesse sentido, Santos (2016) fundamentada em Mészaros 

afirma que o Estado não apenas administra de fora as necessidades na 

manutenção da ordem para que o capital se reproduza, ele passa a 

complementar a própria reprodução do capital, tomando medidas, 

intervindo e atuando na esfera da reprodução do capital. Além dessas 
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funções, o capital também administra as forças centrífugas, ou seja, a 

concorrência entre os próprios capitalistas. 

 

2.3 A CRISE NO BRASIL E AS FORMAS DE ENFRENTAMENTO 

 

O capitalismo no Brasil se desenvolveu no contexto de 

expansão e evolução do capitalismo mundial, ainda que com 

características específicas. Nesse preciso sentido, a crise do capital no 

Brasil também tem as suas especificidades e desdobramentos. Para 

iniciar o debate, vale lembrar o que Marx (2013) escreveu no livro O 

Capital sobre a história do desenvolvimento do capitalismo. Ele afirma 

que este apresenta uma modalidade diversa em cada país e percorre 

diferentes fases em distinta graduação e em épocas diversas. Foi o que 

Trotsky conceituou como desenvolvimento desigual e combinado
34

. 
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 Para Bianchi (2013, p. 1-2) ―A lei do desenvolvimento desigual e combinado 

é uma das faces mais conhecidas do pensamento de Trotsky. Para Nahuel 

Moreno (1981, p. 63), essa é ―a descoberta mais importante do marxismo e da 

ciência moderna, como teoria que unifica as leis genéticas e estruturais‖. Ernest 

Mandel (1980, p. 37) a define como a principal forma de aplicação, por Trotsky, 

da dialética à compreensão e transformação da realidade contemporânea. E 

Michael Löwy (1998, p. 73 e 79) considera que essa é a contribuição mais 

importante do revolucionário russo à teoria marxista e uma das teses marxistas 

mais amplamente assimiladas. Muito embora a importância dessa lei seja 

incontestável sua formulação explícita é tardia. Apenas em 1932, Trotsky 

começou a sobrepor à conhecida lei do desenvolvimento desigual uma lei do 

desenvolvimento combinado. O tratamento que o autor de História da 

Revolução Russa deu à questão após 1932 não fez referência a uma ―lei do 

desenvolvimento desigual e combinado‖ e continuou sempre a escrever a 

respeito de duas leis. Foi apenas em 1957, ou seja, 17 anos após a morte de 

Trotsky, que o filósofo estadunidense George Novack publicou na revista 

inglesa Labour Review um ensaio no qual apresentava o conceito de ―lei do 

desenvolvimento desigual e combinado‖ (cf. LEIDEN, 2007, p. 149). Novack 

foi, entretanto, muito além de Trotsky na apresentação desta, afirmando que ela 

seria uma das ―leis fundamentais da história humana‖ (NOVACK, 1988, p. 9) e 
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Onde, aspectos avançados e atrasados ocorrem simultaneamente no 

processo de desenvolvimento econômico dos países. 

 É só a partir do pós-guerra de 1945 que o processo de 

industrialização nos países latino-americanos ganha força 

principalmente por conta dos investimentos de grandes empresas 

estrangeiras. O desenvolvimento industrial, ao mesmo tempo em que 

desenvolve as forças produtivas, promove também a formação de uma 

classe de empresários industriais. Respaldamo-nos em Bambirra (2015, 

p.79) para afirmar que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil não 

implicou o desenvolvimento de um processo revolucionário ―no sentido 

da tomada de poder por novas classes e da transformação radical das 

relações de produção nas quais se assentavam as velhas classes, como o 

fez a burguesia europeia.‖ Porém, a burguesia industrial reivindicou o 

controle hegemônico do poder, oferecendo segundo a autora ―um 

projeto próprio de desenvolvimento econômico e social‖ (BAMBIRRA, 

2015, p.81). 

Souza (2002, p. 99) afirma que o caso brasileiro tem 

especificidades e, nesse sentido, não podemos falar de crise provocada 

pelo esgotamento do modelo Taylorista/Fordista. A esse respeito, 

explica-nos o autor: 

 
Ao tratar do caso brasileiro, assim como de outros 

países latino-americanos, é evidente que não se 

pode falar de esgotamento de um ―velho‖ regime 

de acumulação, de esgotamento do velho 

paradigma taylorista/fordista ou de redefinição de 

modelo de desenvolvimento sem fazer algumas 

ponderações. Tal dificuldade justifica-se pelo 

                                                                                                                           
teria ―raízes em acontecimentos comuns a todos os processos de crescimento, 

tanto na natureza como na sociedade‖ (idem, p. 15)‖. 
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simples fato de o modelo de desenvolvimento 

taylorista/fordista não ter se concretizado em 

países do chamado terceiro mundo exatamente da 

mesma forma que nos países desenvolvidos. 

 

No caso brasileiro, a Reforma do Estado
35

 e a implementação 

do neoliberalismo como projeto político-ideológico aliados à 

reestruturação produtiva também foram medidas tomadas pela burguesia 

para que este alcançasse os seus objetivos - garantir as taxas de lucro e 

se reproduzir. 

Nos anos de 1980, a indústria brasileira se vê obrigada a se 

desenvolver para atender aos padrões internacionais. Parte dela 

(empresas do setor metal-mecânico, automobilístico e petroquímico 

siderúrgico) incorporou a microeletrônica em seu processo produtivo. 

Porém, o trabalho manual não deixou de existir, pelo contrário, passou a 

conviver com as tecnologias
36

. As empresas que incorporaram a 

microeletrônica passaram a repensar a qualificação dos trabalhadores 

para um novo processo de produção. Isso aconteceu, principalmente, 

quando se teve um significativo aumento da automação microeletrônica 

nos anos de 1990. De acordo com Sampaio (2006, p.76): 

 

                                                           
35 Segundo Bresser Pereira (1998, p.60), idealizador da reforma, esta pretende: 

―a) a delimitação das funções do Estado, reduzindo o seu tamanho em termos 

principalmente de pessoal por meio de programas de privatização, terceirização 

e ―publicização‖; b) a redução do grau de interferência do Estado ao 

efetivamente necessário por meio de programas de desregulação que aumentem 

o recurso aos mecanismos de controle via mercado; c) o aumento da governança 

do Estado, ou seja, da sua capacidade de tornar efetivas as decisões do governo, 

por meio do ajuste fiscal; d) o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do 

governo‖.  
36

 É um exemplo do que Trotsky chamou de desenvolvimento desigual e 

combinado. 
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A reestruturação produtiva no Brasil, sinalizada 

pela crise do modelo de substituição das 

importações e pelas mudanças políticas ocorridas 

neste período, impulsionou a necessidade das 

empresas nacionais a adotar novos padrões de 

competitividade internacional. Entre o conjunto de 

mudanças ocorridas no período, destaca-se a crise 

econômica decorrente do endividamento externo 

brasileiro e o aumento de juros estabelecidos pelo 

governo dos EUA. 

 

A reestruturação produtiva que teve início em meados dos anos 

de 1980 ganhou força nos anos de 1990, nos governos de Fernando 

Collor de Melo
37

 e posteriormente de Fernando Henrique Cardoso
38

. É 

interessante observar que a Positivo Informática, um dos braços do 

Grupo Positivo, nasce exatamente num contexto em que a informática e 

a microeletrônica estavam sendo incorporadas ao processo produtivo. O 

mercado de informática estava se abrindo. Como uma empresa que 

necessita expandir-se para continuar no mercado, o Positivo vê nesse 

nicho uma oportunidade de ampliação de seus negócios. 

Com a automação flexível houve um enorme enxugamento e 

aumento das formas de exploração da força de trabalho, bem como a sua 

baixa remuneração e também mudanças no processo tecnológico e 

informacional. As mutações no processo produtivo produziram uma 

grande precarização da força de trabalho, sentida principalmente na 

indústria automobilística. As mudanças no processo produtivo aliadas à 

implementação de um projeto de cunho neoliberal provocaram 

profundas mudanças na sociedade brasileira. De acordo com Cavalcante 

(2014, p.24): 

                                                           
37

 Mandato Presidencial de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992. 
38

 Mandato Presidencial de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2002. 
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As reformas neoliberais implementadas a partir do 

governo Collor e o cenário macroeconômico 

(marcado por intenso processo de reestruturação 

industrial, um baixo crescimento da economia e 

abertura comercial com a intensificação da 

concorrência intercapitalista), contribuíram para a 

constituição de um cenário de degradação do 

mercado de trabalho com alto índice de 

desemprego e deterioração dos contratos salariais 

em decorrência da expansão da informalização e 

da terceirização. 

 

De acordo com Melo (2010), as empresas agora precisam, para 

competir nacional e internacionalmente, reorganizar seus trabalhadores 

que passam a executar mais funções. O resultado dessa reorganização, 

para o autor, é que o trabalhador passa a ser levado a buscar 

individualmente ―os conhecimentos teóricos e científicos, necessários ao 

seu trabalho na produção mediada pelas tecnologias, e, por outro lado, é 

também chamado a se dedicar, a ‗vestir a camisa da empresa‘, a ser um 

trabalhador empreendedor‖ (MELO, 2010, p.70). A educação do 

período Taylorista/Fordista que treinava para um cargo específico passa 

a ser obsoleta, sendo muito criticada pelos empresários: 

 
Asseveram os empresários que não se pode mais 

ignorar as deficiências no sistema de ensino, como 

era possível no taylorismo/fordismo, cujo norte 

era o treinamento específico para cada cargo. A 

má educação influencia, hoje, na produtividade, 

de forma direta (MELO, 2010, p.71). 

 

O trabalhador flexibilizado e polivalente precisa agora de uma 

educação que o possibilite desenvolver essas capacidades. Melo (2010, 

p.77) traz uma análise interessante a esse respeito: 
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Este modelo de formação é orgânico aos novos 

tempos de crise do capitalismo, em que o 

desemprego estrutural avassala as possibilidades 

de que os trabalhadores formados consigam seu 

―lugar ao sol‖ no mercado de trabalho. E esta 

formação torna-se orgânica ao capitalismo em 

crise justamente porque flexibiliza o próprio 

trabalhador, a satisfação de seus anseios e 

expectativas lhe é de pura responsabilidade 

individual. E este viés ganha ainda mais vida 

porque, ideologicamente, os empresários insistem 

que estas relações a que são submetidos os 

trabalhadores não são mais relações de classe, de 

oposição capital e trabalho. O grande opositor do 

trabalhador passa a ser ele mesmo, ao não ser 

empregável, ao não se formar nos moldes em que 

o mercado impõe. E o resultado somente pode ser 

a frustração pelo desemprego, a angústia de não 

conseguir seu lugar no mercado, e a eterna busca 

pela qualificação, numa ação individual e coletiva 

que legitima a exclusão como produto da 

incompetência individual, e não como resultado 

da perversidade do sistema excludente do 

capitalismo, nesta atual fase de crise. 

 

Segundo Chaves (2005), a implementação das políticas 

neoliberais na América Latina, dentre elas às referentes à educação dos 

filhos dos trabalhadores, foi gestada no Consenso de Washington
39

 que 

definiu uma série de medidas de ajuste estrutural a serem adotadas, 

centradas na desregulamentação dos mercados, na abertura comercial e 

financeira, na privatização do setor público e na rearticulação do 

aparelho do Estado para atender aos interesses do capital. Como 

consequência, começou a ocorrer nos países latino-americanos uma 

                                                           
39

Reunião realizada em novembro de 1989 entre os organismos de 

financiamento internacional – FMI, BIRD, Banco Mundial, funcionários do 

governo americano e economistas e governantes latino-americanos com o 

propósito de avaliar as reformas econômicas da América Latina. 
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série de reformas, estimuladas pelo Banco Mundial para ―criar e garantir 

um mercado‖ pois era necessário que a produção e os serviços fossem 

convertidos em atividades economicamente rentáveis. Cavalcante (2014, 

41) contribui: 

 
A crise estrutural do capital que se manifestou em 

1973 e que expôs os limites do modelo econômico 

do pós-guerra trazem de volta para o cenário 

político econômico as ideias neoliberais. Como 

indica Anderson (2003) as raízes da crise, 

afirmava Hayek e seus companheiros, estavam 

localizados no poder excessivo dos sindicatos e, 

do movimento operário em geral, que havia 

corroído as bases de acumulação capitalistas 

através de reivindicações sobre os salários e a 

pressão para que o Estado aumentasse os gastos 

sociais. Assim o que deveria ser feito era: manter 

um Estado forte e com o controle do dinheiro, mas 

parco em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas. 

 

Montaño e Duriguetto (2011, p. 211) listaram as medidas que 

deveriam ser tomadas pelos países latino-americanos. Essas medidas 

foram chamadas de ―recomendações‖ e abarcaram dez áreas, são elas: 

 

Disciplina fiscal; redução dos gastos públicos; 

reforma tributária; juros de mercado; regime 

cambial de mercado; abertura comercial; 

eliminação de controle sobre o investimento direto 

estrangeiro; privatização; desregulação das leis 

trabalhistas; institucionalização da propriedade 

intelectual. 
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Em 1993 foi realizada outra reunião em Washington da qual 

participou Bresser Pereira.
40

 Nessa reunião, foram discutidos um plano 

de estabilização e de reforma econômica e o melhor modo de colocá-lo 

em ação. Esse plano, segundo Montaño e Duriguetto (2011, p. 211), 

tinha três fases: a primeira era a estabilização macroeconômica; a 

segunda, de reformas estruturais (incluindo a privatização de empresas 

estatais) e a terceira fase definida como dos investimentos e crescimento 

econômico. 

A crise brasileira foi explicada como sendo produto da 

ineficiência do Estado. Nesse sentido, seria necessário reformá-lo a fim 

de torná-lo mais eficiente. Segundo Feitosa (2012, p.43), no Brasil, o 

afastamento do Estado das ações sociais foi imprescindível para que este 

se dedicasse a socorrer o capital que estava imerso na crise. É 

importante frisar que a natureza do Estado não mudou, o que mudou foi 

a forma política de como ele cumpre as funções que lhe cabem. A esse 

respeito escreve Cavalcante (2014, p.42): 

 
A análise da política neoliberal a partir de uma 

perspectiva de classe permite-nos compreender 

como a atuação do Estado beneficia o capital: de 

um lado, a redução do Estado garante ao setor 

privado novos nichos de mercado como saúde, 

educação, segurança, oferecendo-lhe assim, novas 

fontes de acumulação; de outro, a intervenção 

estatal no processo de flexibilização da legislação 

trabalhista permite ao capital aumentar a taxa de 

extração de mais valia (tanto absoluta como 

relativa). 

 

                                                           
40

 Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) no governo 

Fernando Henrique Cardoso. De 1 de janeiro de 1995 a  31 de dezembro de 

1998. 
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É nessa perspectiva que, a partir dos anos de 1990, o Estado 

brasileiro mudou a sua forma política. Krawczyk (2008, p.798), em 

relação à reforma do Estado, afirma que esta foi elaborada sob a égide 

de uma forte crítica às funções dos Estados nacionais. Foram impostas 

mudanças importantes como a substituição do controle centralizado pela 

incorporação da iniciativa privada e individual na gestão pública. 

Bresser Pereira, um dos maiores liberais brasileiro, foi um dos 

grandes responsáveis pela reforma do Estado nos anos de 1990.  Ele 

parte do principio de que é o Estado que está em crise e não o capital. 

Atribuiu a crise do Estado à sua ineficiência. Portanto, seria necessário 

reorganizá-lo ―A atual reforma está apoiada na proposta de 

administração pública gerencial, como uma resposta à grande crise do 

Estado dos anos 80 e à globalização da economia - dois fenômenos que 

estão impondo, em todo o mundo, a redefinição das funções do Estado e 

da sua burocracia‖ (BRESSER PEREIRA, 1996, p.1). 

Bresser analisa a crise como a perda da capacidade do Estado 

de coordenar o sistema econômico de forma complementar ao mercado. 

Seria uma crise fiscal, uma crise do modo de intervenção do Estado, 

uma crise da forma burocrática pela qual o Estado é administrado, e, 

também uma crise política. 

A reforma do Estado objetivava, em curto prazo, facilitar o 

ajuste fiscal, particularmente nos estados e municípios, onde existia um 

claro problema de excesso de quadros; em médio prazo, tornar mais 

eficiente e moderna a administração pública, voltando-a para o 

atendimento dos cidadãos (BRESSER PEREIRA, 1996, p.17). 

Em 1996, Bresser escreveu o artigo: Da administração pública 

burocrática à gerencial no qual apresentou as bases do Estado 
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gerencial, refletindo sobre suas atribuições. Enfatizou a necessidade de o 

Estado facilitar o desenvolvimento da economia para que o país fosse 

internacionalmente competitivo: 

 
Seu novo papel é o de facilitar para que a 

economia nacional se torne internacionalmente 

competitiva. A regulação e a intervenção 

continuam necessárias, na educação, na saúde, na 

cultura, no desenvolvimento tecnológico, nos 

investimentos em infraestrutura - uma intervenção 

que não apenas compense os desequilíbrios 

distributivos provocados pelo mercado 

globalizado, mas principalmente que capacite os 

agentes econômicos a competir a nível mundial 

(BRESSER PEREIRA, 1996, p.1). 

 

Defendia assim a ampliação da governança e de uma 

administração não apenas profissional, mas também eficiente e voltada 

para as demandas dos ―cidadãos‖: ―vamos aqui pensá-lo (referindo-se ao 

Estado) como sujeito, não como objeto - como organismo cuja 

governança precisa ser ampliada para que possa agir mais efetiva e 

eficientemente em benefício da sociedade‖ (BRESSER PEREIRA, 

1996, p.2). Criticava o Estado burocrático e o excesso de funcionários.  

A reconfiguração do papel do Estado, com a institucionalização 

do Estado mínimo, trouxe consigo a descentralização. Bonamino (2003, 

p. 260) explica o que representava a descentralização na Reforma do 

Estado: 

 
Por um lado, a descentralização respondia à 

necessidade do governo central de enxugar suas 

responsabilidades diante do aguçamento da crise 

financeira e da ineficiência do Estado brasileiro 

para responder às pressões da sociedade por bens 

e serviços de natureza social. Nesse plano, 
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descentralizar tinha o significado de transferir 

responsabilidades e de desafogar a agenda do 

governo no plano federal. 

 

A ideia de Estado ineficiente, posta pela Reforma do Estado e 

reafirmada por Bresser Pereira, abriu a possibilidade e ampliou as 

relações entre o setor público e o setor privado, incentivando as 

parcerias
41

. No que se refere à educação, com a Reforma do Estado, 

essas parcerias passam a ter aporte legal. Beneti (2014) analisa que a 

crise do capital, aliada à reforma do Estado, possibilitou a entrada e o 

crescimento da iniciativa privada no campo educacional. Verificou que 

nos últimos anos as grandes redes mundiais de ensino estão 

―abocanhando‖ as pequenas, disputando espaços, domínio e poder 

financeiro como qualquer outro negócio.  

 

2.4 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  

 

Os mentores da Reforma do Estado no Brasil, dentre eles 

Bresser Pereira, disseminaram a ideia de que o setor privado era 

sinônimo de eficiência e o setor público de ineficácia. Ao sustentar que 

o culpado pela crise é o Estado, os neoliberais propõem o deslocamento 

da execução das políticas sociais do Estado para a sociedade ―No lugar 

do Estado surge a sociedade civil como ‗redentora de todos os males 

sociais‘‖ (FEITOSA, 2012. p.46). 

                                                           
41

 São todas as formas de sociedade que, sem formar uma nova pessoa jurídica, 

são organizadas entre os setores público e privado, para a consecução de fins de 

interesse público. (DI PIETRO, 2005, p.31). 
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Para Caetano; Peroni (2012), as mudanças no papel do Estado 

suscitadas pela reforma redefiniram as fronteiras entre o público e 

privado. Enfatizam as autoras: 

 
As mudanças no papel do Estado redefinem as 

fronteiras entre o público e o privado 

principalmente através das parcerias do Estado 

com o terceiro setor e do quase mercado. Com o 

quase mercado, a propriedade permanece sendo 

estatal, mas a lógica de mercado é que orienta o 

setor público. Principalmente por acreditar que o 

mercado é mais eficiente e produtivo do que o 

Estado. Portanto, quando as instituições do 

terceiro setor, através das parcerias, pretendem 

―qualificar‖ o serviço público, a proposta de 

qualidade não é neutra: são concepções de 

sociedade em disputa. (CAETANO; PERONI, 

2012, p.14). 

 

É nessa perspectiva que o Estado ―se retira‖ aparentemente de 

algumas demandas populares e passa essas atribuições para o setor 

privado ou para a sociedade civil. A educação é uma dessas demandas 

que sofre os efeitos da crise do capital. A esse respeito elucida Chaves 

(2005, p.5). 

 

A educação deixou de ser considerada como 

investimento social para ser concebida como um 

gasto público que precisa ser reduzido para que o 

Estado cumpra as exigências de ajuste fiscal 

imposta pela política econômica mundial. Assim, 

de direito do cidadão, a educação passou a ser 

concebida como uma estratégia de competição 

entre os indivíduos cuja competência é adquirida 

pela formação de habilidades instrumentais para 

atuar no mercado.  
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A educação, nesse contexto, passou a ser entendida como um 

serviço não exclusivo do Estado, condição que abre as portas para que 

empresas privadas possam ofertá-la. A Reforma do Estado abre essa 

possibilidade e a incentiva. 

Segundo Feitosa (2012), as parcerias são utilizadas na educação 

para a prestação de muitos serviços que vão desde a infraestrutura, com 

as construções de escolas, até questões particularmente pedagógicas 

como a formação de professores. As parcerias são a porta de entrada dos 

empresários no setor educacional. Santos (2012) ressalta que, no âmbito 

da administração pública, sobretudo nas secretarias de educação de 

vários municípios brasileiros, a parceria público-privada está sendo 

considerada como uma ―estratégia moderna‖ de gestão dos serviços 

públicos, por apresentar processos de gerenciamento que possam 

garantir a ―qualidade da educação pública‖. No nosso entender, essa 

―estratégia moderna‖ faz parte de ―um projeto mais amplo que 

reconstitui a educação pública como uma indústria de serviços de 

educação a ser governada, como parte da construção de uma sociedade 

de mercado (ROBERSTON; VERGER, 2012, p. 1135). 

É no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) que a 

agenda neoliberal foi aberta. Mas são os governos subsequentes que a 

colocam efetivamente em prática. Tanto no governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-2002) quanto nos Governo Luís Inácio Lula da Silva 

(2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016). 

De acordo com Leher (2010 a, p.36), o governo Collor 

favoreceu o crescimento do setor empresarial ao remover o controle 

público sobre as instituições privadas que passaram a ser reguladas pelo 

mercado. Porém, na perspectiva do autor, seu governo logo se mostrou 
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incapaz de colocar em prática o projeto neoliberal, o que fez com que os 

setores dominantes apoiassem seu impeachment. Nesse sentido, foi com 

a eleição de Fernando Henrique Cardoso (FHC) que a agenda neoliberal 

passou a ser implementada no Brasil. FHC provocou profunda mudança 

na economia do país através de privatizações e da entrada de capital 

estrangeiro. 

Cabe enfatizar que, em 1990, com a conferência de Jomtien,
42

 

financiada por órgãos internacionais como UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura), UNICEF (Fundos 

das Nações Unidas para a Infância), PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento), o Banco Mundial assumiu de fato o 

comando da educação mundial com a finalidade de afiná-la às 

necessidades do mercado. Bruno (2011, p.552) afirma que o objetivo do 

encontro era: ―Construir um consenso em âmbito mundial em torno de 

uma educação para todos com equidade social, tendo em vista enfrentar 

dois desafios: desenvolver uma educação que respondesse as novas 

exigências do setor econômico e atender as demandas das populações 

pobres (gestão da pobreza)‖. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos mostra quão 

importante a educação é para a reprodução do capital, pois com ela o 

controle sobre os processos educacionais pelas agências multilaterais se 

acirra ainda mais. Ainda segunda a autora acima nominada, com a 

conferência: 

                                                           
42

 Conhecida como Conferência Mundial de Educação para Todos. Reuniu 

representantes de 150 países e 120 organizações não-governamentais. Dessa 

conferência resultou um documento intitulado Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos e um plano de ação cujo foco central era a universalização 

da educação básica e a melhoria da qualidade de ensino. 
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A educação deixou de ser uma questão nacional e 

passou a ser pensada, planejada e regulada por 

centros de poder que vão muito além dos Estados 

Nacionais. A regulação da educação passou a 

envolver múltiplos agentes: além das agências 

multilaterais, associações empresariais, 

organizações transnacionais, também ONGs 

locais e internacionais, em geral, verdadeiros 

braços sociais das empresas (BRUNO, 2011, 

p.553). 

 

No que tange à educação, segundo Leher (2010 a, p.41), o 

governo de FHC elaborou um projeto educacional afinado à agenda 

neoliberal com vistas a cumprir os acordos de Jomtien. Esse projeto foi 

comandado pelo então ministro da educação, Paulo Renato de Sousa, 

que recrutou técnicos brasileiros que estavam em atividade em 

organismos internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Banco 

Interamericano de desenvolvimento (BID). Inclusive o próprio ministro 

era um dos técnicos do BID. 

Ainda de acordo com o autor, o projeto educacional do governo 

FHC seguiu algumas linhas gerais, dentre elas: avaliação de 

produtividade implementada pelo Estado; ênfase na formação 

profissional; fortalecimento do setor privado no Ensino Superior com a 

criação do Fundo de financiamento do Ensino superior (FIES); medidas 

gerenciais para melhorar o fluxo escolar como organização por ciclos e 

aprovação automática; criação de instrumentos para aferir a qualidade 

da educação como: Exame Nacional de Cursos (provão), Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB) e Censo Escolar; e controle sobre os 

conteúdos trabalhados na escola através da criação dos Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCNs). Nesse contexto, segundo Neves (2001, 

p.30): 

 

O Estado passa a assumir diretamente a formação 

técnica e ético-política do trabalho simples, 

buscando a universalização do ensino 

fundamental e ampliando o acesso ao nível médio 

de ensino. Simultânea e progressivamente, delega 

ao empresariado do ensino a formação técnica e 

ético-política do trabalho complexo, 

responsabilizando-se diretamente, no entanto, pela 

formação de fração significativa do corpo docente 

das instituições de ensino superior, através de 

cursos de Mestrado e Doutorado. 

 

 Como podemos perceber, no governo FHC, a prioridade era o 

ensino técnico e elementar. É importante reforçar que a educação no 

capital é fundamental para a produção e reprodução da força de trabalho. 

Com a implementação do projeto neoliberal na sociedade brasileira, a 

educação foi amplamente subordinada às necessidades do mercado. 

 
Ao tomar diretamente para si a formação técnica e 

ético-política das massas trabalhadoras, o Estado 

brasileiro, assumindo o seu papel de educador, 

busca conformar o trabalho simples, no espaço 

nacional, aos objetivos neoliberais de realização 

as subordinação efetiva da escola à produção 

capitalista, no momento em que a atual 

reestruturação produtiva vem demandando um 

aumento do patamar de escolarização de toda a 

classe trabalhadora. E, também, busca obter o seu 

consentimento aos valores e práticas neoliberais, 

no momento em que a constituição e a 

consolidação de um novo bloco histórico entre 

nós exigem a obtenção do consenso amplo da 

maioria da população aos valores e práticas 

hegemônicos (NEVES, 2001, p.31-32) 
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Embora houvesse resistência na sociedade, o projeto neoliberal 

foi implantado com a justificativa da eficiência e da qualidade que 

foram as grandes bandeiras da reforma da educação. Bresser Pereira 

(1996) ressaltou a necessidade de educar a sociedade para que as 

mudanças implementadas pela reforma do Estado fossem aceitas. Nesse 

sentido, a educação, em geral, e a escola, em particular, contribuiriam 

para a produção da conformidade e do consenso, bem como os outros 

aparelhos privados de hegemonia. 

Luís Inácio Lula da Silva, ao assumir a presidência em 2003, 

não rompe com o projeto neoliberal que estava em curso, pelo contrário, 

mantém, segundo Leher (2010 a, p.53), ―o núcleo duro das medidas 

neoliberais de Cardoso‖. Dentre essas medidas, o governo petista não 

reviu as privatizações realizadas no governo anterior que afetavam 

diretamente os trabalhadores. Aprovou, em 2004, a Lei n.º 11.079, de 30 

de dezembro de 2004
43

, que institui normas gerais para licitação e 

contratação de parceria público-privada, no âmbito da Administração 

Pública, que já havia sido discutidas no governo anterior.  

O então presidente, em sua gestão, encontrou um cenário de 

estabilidade econômica e política que possibilitou o surgimento de um 

ambiente favorável para o crescimento do mercado. Lula investiu na 

criação de novos grupos econômicos e no fortalecimento dos já 

existentes, com programas de crédito específicos. É no seu governo que 

                                                           
43

 A lei em seu artigo 2º conceitua o termo ―parceria público-privada‖ como 

sendo ―o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou 

administrativa‖. A primeira modalidade diz respeito à concessão de serviços 

públicos ou de obras públicas que envolvem adicionalmente à tarifa cobrada dos 

usuários, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado e a 

segunda modalidade é o contrato de prestação de serviços onde a Administração 

Pública é a usuária direta ou indireta. 
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os empresários passaram a ―ter uma ascendência sistêmica sobre a 

educação por meio do Plano de Desenvolvimento da Educação
44

‖ 

(LEHER, 2010 a, p.58).  

Segundo Krawczyk (2008, p.801), ao mesmo tempo do 

lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), é 

promulgado um decreto contendo um Plano de Metas intitulado 

―Compromisso todos pela educação‖. Para a elaboração desse plano, o 

Ministério da Educação (MEC) articulou-se a um grupo de empresários 

que, em 2006, havia lançado o Movimento Todos pela Educação. Esse 

movimento entende que ―a educação deve ser o eixo estruturante da 

ação do Estado para que o país possa continuar a se desenvolver‖ 

(KRAWCZYK, 2008, p.814). Nessa perspectiva, as parcerias entre o 

setor privado e o setor público são fundamentais principalmente para 

adequar a educação às necessidades do mercado e é ao mesmo tempo 

uma das principais estratégias do Movimento Todos pela Educação. 

 

2.5 O MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO: O INTERESSE 

DO EMPRESARIADO 

 

As parcerias entre o setor público e o privado, principalmente 

no que se refere à educação, vem ao encontro das pressões do 

empresariado que requeria participar ativamente da elaboração das 

políticas para a educação. Cabe enfatizar que a pressão do empresariado 

                                                           
44

 É um plano de ação plurianual 2008/2011, reúnem-se 52 ações que cobrem 

todas as áreas de atuação do MEC e incidem sobre uma série de aspectos nos 

diferentes níveis de ensino. (KRAWCZYK, 2008, p.801) 
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brasileiro reivindicando ao Estado o direito à participação ativa nas 

decisões e na elaboração de políticas para a educação não é recente. 

Oliveira (2003), no artigo O empresariado industrial e a educação 

brasileira, mostra que, desde a criação da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), em 1938, esta instituição inseriu a educação em sua 

agenda. O empresariado industrial defendia a reestruturação do sistema 

educacional de modo a articulá-lo aos interesses industriais. Afirma o 

autor:  

Em outras palavras, na análise das propostas 

empresariais para a educação, devem ser 

consideradas tanto a sua postura de buscar a 

subserviência do processo educativo aos 

interesses imediatamente econômicos, como 

também de criar nova institucionalidade para a 

educação pública no âmbito de uma estrutura 

político e econômica de cunho neoliberal 

(OLIVEIRA, 2003, p. 59). 

 

Melo (2008), em seu artigo Um capítulo da história entre 

empresários e a educação no Brasil: a reunião de presidentes de 

organizações empresariais ibero-americanas, 1993, discute um 

documento específico produzido no âmbito do empresariado brasileiro, 

a CNI. Trata-se do documento resultado da Reunião de Presidentes de 

Organizações Empresariais Ibero-Americanas, realizada em 1993 em 

Salvador/BA. O pesquisador enfatiza que, no final do documento, ―os 

empresários peticionam a participação ativa nas decisões referentes aos 

destinos da educação brasileira, incluindo aí a participação nas esferas 

de decisão do Ministério da Educação e até mesmo no co-gerenciamento 

das escolas‖ (MELO, 2008, p. 15).  
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O autor acima nominado mostra que é forte a pressão deste 

setor por uma educação pública e de qualidade que ―atenda as demandas 

de formação de mão de obra qualificada para que a indústria brasileira 

se constitua como concorrente no cenário globalizado da economia‖ 

(MELO, 2008, p. 15). Nesse sentido, esse setor faz a defesa da formação 

de habilidades genéricas para os trabalhadores. 

Neves (2007, p. 212) segue a mesma linha de raciocínio do 

autor acima e afirma que os empresários reivindicavam a reforma da 

educação escolar atrelada aos seus interesses. Contribui a autora: 

 
Do ponto de vista técnico, a educação escolar se 

destinaria, então a preparar o trabalho simples e o 

trabalho complexo para darem conta da maior 

racionalidade científico-tecnológica requerida 

pelo atual estágio de organização do trabalho, da 

produção e da vida, o que, do ponto de vista da 

política neoliberal brasileira significa desenvolver 

competências para operar (trabalho simples) e 

adaptar (trabalho complexo) a ciência e a 

tecnologia transferidas pelas empresas trans e 

multinacionais dos pólos dinâmicos do 

capitalismo. 

 

Shiroma; Garcia; Campos (2011, p. 227) afirmam que a 

intenção do empresariado não era apenas a de adaptar a educação às 

demandas do Capital, mas de formar um trabalhador de ―novo tipo‖: 

 
Na ótica dos empresários tratava-se, no entanto, 

não apenas de reformar a educação e a escola, 

buscando torná-la mais eficaz e adequada às 

novas demandas do Capital, mas também de 

formar um ―trabalhador de novo tipo‖, com 

disposições subjetivas e atitudinais compatíveis 

com a chamada ―sociedade do conhecimento‖. A 

pedagogia das competências ganhou destaque 

nessas proposições; apresentada como um novo 
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―paradigma‖ educacional, foi alçada como a saída 

para resolver o problema da rápida obsolescência 

dos conhecimentos, tornando os novos sujeitos do 

trabalho não apenas qualificados, mas, sobretudo 

―empregáveis‖. 

 

Podemos verificar como a educação é um mecanismo 

importantíssimo na reprodução do capital, pois ela prepara a força de 

trabalho necessária ao mercado. Daí o interesse do Estado e do 

empresariado em acompanhar de perto o trabalho docente e a formação 

oferecida pela educação escolar.  

 A partir dos anos de 1990, e principalmente com a abertura 

propiciada pela Reforma do Estado, os empresários passaram a 

participar ativamente da educação pública. No artigo Empresas privadas 

e educação pública no Brasil e na Argentina, Luz (2011) analisa a 

participação do empresariado na educação pública básica no Brasil e na 

Argentina, a partir das reformas dos anos de 1990. Segundo a 

pesquisadora, os empresários estão participando do governo da 

educação de forma muito diversificada, pois, na medida em que 

agregaram novos interesses, pulverizaram-se, subdividiram-se e 

articularam distintas alianças. Contudo, mesmo de forma pluralizada e 

com ações pulverizadas, as organizações empresariais associam-se, 

formando grandes coorporações para representarem seus interesses. 

Leher (2015, p.1) corrobora:  

 
Os setores dominantes se organizaram para 

definirem como as crianças e jovens brasileiros 

serão formados. E fazem isso como uma política 

de classe, atuam como classe que tem objetivos 

claros, um projeto, concepções claras de 

formação, de modo a converter o conjunto das 

crianças e dos jovens em capital humano. Em 
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última instância, é com isso que eles estão 

preocupados: em como fazer com que a juventude 

seja educada na perspectiva de serem um fator da 

produção. Essa é a racionalidade geral, e isso tem 

várias mediações pedagógicas. 

 

Mas foi com o Movimento Todos pela Educação (TPE), 

lançado em 2006, que o empresariado organizado passou a atuar 

decisivamente na formulação das políticas educacionais. É preciso 

ressaltar que esse movimento se organiza e se legitima no governo do 

Partido dos Trabalhadores. Para Martins (2009), o TPE foi convocado 

pelo setor bancário, liderado pelo Itaú, em articulação com o setor de 

commodities, no caso, siderúrgico, dirigido por Jorge Gerdau 

Johannpeter. O Movimento se auto define como: 

 
É um movimento da sociedade brasileira que tem 

como missão engajar o poder público e a 

sociedade brasileira no compromisso pela 

efetivação do direito das crianças e jovens a uma 

Educação Básica de qualidade. Apartidário e 

plural, congrega representantes de diferentes 

setores da sociedade, como gestores públicos, 

educadores, pais, alunos, pesquisadores, 

profissionais de imprensa, empresários e as 

pessoas ou organizações sociais que são 

comprometidas com a garantia do direito a uma 

Educação de qualidade. O objetivo do movimento 

é ajudar a propiciar as condições de acesso, de 

alfabetização e de sucesso escolar, a ampliação de 

recursos investidos na Educação Básica e a 

melhora da gestão desses recursos. (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

  

O movimento se apresenta como apartidário e diz representar a 

sociedade brasileira, pois conta com a participação de organizações da 

sociedade civil, intelectuais, universidades, sindicalistas, dentre outros. 
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Afirma ter como objetivo a efetivação de uma educação de qualidade. 

Martins (2009, p. 26-27) ao analisar o movimento, vai a sua essência e 

afirma que este: 

 
Se materializa como um organismo comprometido 

com estratégias de hegemonia da classe 

empresarial no campo da educação, lutando para 

afirmar uma perspectiva restrita de formação 

humana para os trabalhadores brasileiros na atual 

configuração do capitalismo. [...]  

 

Evangelista e Leher (2012, p. 7-8) destacam que, embora o TPE 

seja um movimento ―autônomo‖ em relação ao Estado, ele necessita 

desse aparato para cumprir seus propósitos. Na palavra dos autores: 

 
Embora o Todos Pela Educação seja formalmente 

uma iniciativa de classe, autônoma em relação ao 

Estado e ao governo, somente pode cumprir seus 

objetivos operando por meio dos governos e, por 

isso, vem construindo, em seus conselhos, 

articulações com os novos gestores da educação 

pública no Brasil, tanto no MEC, como nas 

secretarias de educação. 

 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Martins (2013, p. 5) 

escreve: 

A articulação entre estes grupos, mais do que 

mostrar podem dispor de diversos mecanismos de 

pressão sobre o Estado, apresenta também a 

questão de sua ação política e interlocução junto a 

instâncias decisórias. As premissas e propostas 

destes grupos, simultaneamente reforçam 

princípios constitucionais (direito a educação, 

responsabilidade do Estado na provisão de 

educação e melhoria do trabalho docente) e 

buscam alterar a metodologia para se alcançar tais 

objetivos, respaldando-se na suposta ineficiência 

―histórica‖ da gestão pública. Isto se mostra 
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através de suas reincidentes críticas à condução 

estatal da educação bem como à forma como 

apresentam sua experiência e conhecimento em 

gestão. 

 

Nesse sentido, a educação escolar tornou-se um campo de 

atuação do empresariado, servindo-se de argumentos como a 

importância da educação para o desenvolvimento e para a formação de 

força de trabalho com qualificação.   

Portanto, a crise do capital levou a burguesia a buscar e a 

encontrar saídas para uma situação que a fragilizava. As medidas 

encontradas foram a reestruturação produtiva e a implementação do 

projeto neoliberal abordadas nesse capítulo. No Brasil, esse processo 

tem início na década de 1990, no início do governo Collor, mas foi com 

Fernando Henrique Cardoso que ele realmente se efetivou com a 

Reforma do Estado de 1995. As mudanças na forma do trabalho, 

fomentadas pela reestruturação produtiva, passaram a exigir um 

trabalhador com novas habilidades.  

Nesse contexto, o empresariado, principalmente o industrial, 

fortaleceu a estratégia de o Estado reformar a educação e a adequar aos 

interesses do mercado. Reivindicaram participação direta nas decisões 

políticas e na formulação das políticas públicas para a educação. A 

Reforma do Estado abriu também as possibilidades para que o setor 

privado passasse a atuar no setor público por meio de parcerias. Com a 

inserção do setor privado no setor público, o setor privado amplia 

significativamente suas formas de atuação e, consequentemente, amplia 

o seu mercado. Na próxima parte, trataremos do Grupo Positivo, 

empresa especialista em educação privada, que amplia e diversifica sua 
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atuação no mercado por meio das parcerias, principalmente na 

educação. 
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3 O GRUPO POSITIVO 

  

Na parte anterior, vimos que a crise vivenciada pelo capital 

levou a burguesia a buscar saídas, encontrando na reestruturação 

produtiva e na implantação do projeto neoliberal formas de retomar o 

crescimento das taxas de lucro do capital.  Para o capital continuar o seu 

processo de reprodução, ele necessita expandir-se geograficamente, 

conquistando novos territórios e mercados e criando novos produtos e 

necessidades. Nesta parte da tese, apresentaremos a empresa privada, 

denominada Grupo Positivo, desde a sua fundação em 1972, bem como 

o seu processo de expansão e de diversificação de suas atividades. Neste 

momento, objetivamos mostrar como uma empresa é criada a partir de 

determinadas condições econômicas e políticas e como o seu processo 

de expansão e crescimento vai sendo possibilitado pelo próprio sistema. 

 

3.1 DA NATUREZA DAS INFORMAÇÕES 

 

As informações
45

 sobre o Grupo Positivo foram extraídas dos 

endereços eletrônicos do grupo
46

 e das notícias sobre ele na imprensa 

escrita - em âmbito nacional - tais como: o Jornal Gazeta do Povo
47

, a 

                                                           
45

 Estamos chamando de informações aquelas que estão disponibilizadas nesses 

sites já nominados.   
46

O grupo tem vários sítios eletrônicos: www.positivo.com.br;  

www.editorapositivo.com.br; www.colegiopositivo.com.br; 

www.posigraf.com.br, www.portalpositivo.com.br,  www.aprendebrasil.com.br. 
47

 A Gazeta do Povo é o principal jornal diário do Estado do Paraná com 

noticiário local e nacional, político, esportivo, cultural, vídeos, serviços, guia e 

classificados. Em formato impresso e digital. 

http://www.positivo.com.br/
http://www.editorapositivo.com.br/
http://www.colegiopositivo.com.br/
http://www.posigraf.com.br/
http://www.portalpositivo.com.br/
http://www.aprendebrasil.com.br/
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Revista Isto é Dinheiro

48
 e a Revista Pequenas Empresas Grandes 

Negócios
49

. A maior parte das informações sobre a criação, a expansão, 

a diversificação das atividades do grupo, as concepções da empresa e os 

vários empreendimentos desenvolvidos foram encontrados nos diversos 

sítios eletrônicos já mencionados e mantidos pelo grupo. 

 

3.2 O GRUPO POSITIVO: CRIAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E 

EXPANSÃO DAS ATIVIDADES 

 

 Neste item, Marx (2013), na obra O Capital, ao discutir a 

mercadoria, conceituou-a como unidade sintética e contraditória entre 

valor de uso e valor de troca, um objeto que satisfaz necessidades 

humanas. O Sistema de Ensino Aprende Brasil é a mercadoria produzida 

pelo grupo e vendida para o setor público. A educação, que deveria ser 

apenas um valor de uso, na sociedade regida pelo capital, passa a ser 

valor de troca ao se tornar comercializável. Para o Grupo Positivo, o 

Aprende Brasil importa como valor de troca, para o Estado que a 

compra tem valor de uso. Para quem a adquire, a mercadoria precisa 

satisfazer uma necessidade. Levando em consideração que o consumidor 

é o Estado burguês, o Grupo Positivo criou uma mercadoria para 

atender às necessidades do Estado – entendido aqui como o comitê 

gestor dos negócios da burguesia -, qual seja a formação da força de 

trabalho requerida pelo mercado.  

                                                           
48

 Revista de Semanal de Economia, finanças, negócios e investimentos em 

formato impresso e digital. Publicada pela Editora Três. 
49

 Revista sobre empreendedorismo publicada pelas Organizações Globo. 
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Para o grupo, a educação não é tratada como um direito, pelo 

contrário, é tratada como um produto qualificado pela expressão 

―soluções educacionais‖, de modo que, para cada problema educacional 

ou para cada nível da educação, propõe-se uma ―solução‖. Na parte 

anterior, mostramos que Silver (2005, p. 51) utiliza o termo solução de 

produto de modo a mostrar como o capital, para aumentar os lucros, 

desloca-se para novos setores e novos produtos. É o caso do grupo aqui 

estudado que iniciou as suas atividades empresariais vendendo um 

produto (curso pré-vestibular) e ampliou seu espaço de atuação com a 

criação de novos produtos. As soluções criadas são: Solução Habile 

sistema de avaliação
50

, Solução Gero gestão escolar integrada
51

, 

Solução Enem Express preparação intensiva
52

, Solução Sistema de 

Ensino Aprende Brasil
53

 para a escola pública, dentre inúmeros outros 

produtos educacionais vendidos pela empresa. (EDITORA POSITIVO, 

2016 a).  

                                                           
50

―Toda escola deve, sempre que possível, refletir sobre suas políticas e práticas 

internas, para garantir a qualidade dos seus processos educativos. Com o 

objetivo de contribuir com esse importante propósito, a Editora Positivo 

desenvolveu o Hábile – Sistema de Avaliação Positivo, um produto pedagógico 

destinado à avaliação educacional externa de aprendizagem em larga escala. 

Visa a colaborar com a equipe pedagógica da escola, analisando os resultados 

de suas políticas, práticas internas e processos de ensino e aprendizagem, assim 

como contribuir com a qualidade de ensino do país‖ (POSITIVO, 2016 c) 
51

 ―É a solução de gestão educacional oferecida pela Editora Positivo. Consiste 

na integração de ferramentas de gestão, formação de lideranças educacionais e 

estratégias gerenciais nas principais áreas do ambiente escolar, vislumbrando 

resultados de qualidade na administração da escola e na sua atividade essencial: 

a aprendizagem‖. (POSITIVO, 2016 c) 
52

 ―O Enem Express Positivo é um conjunto de soluções completo que faz o 

aluno se preparar de forma intensa usando diversos meios que garante acesso ao 

sistema de aprendizado prático, flexível e acima de tudo eficaz no entendimento 

e assimilação de conhecimento‖. (POSITIVO, 2016 c) 
53

 Trataremos dessa ―solução‖ na parte IV. 
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Belo (2014), ao analisar as parcerias entre o setor público e o 

privado, afirma que as parcerias viabilizam a expansão de grandes 

grupos empresariais do setor educacional que encontram novos nichos 

de exploração econômica, uma vez que permitem a apropriação privada 

do bem público, proporcionando a continuidade da concentração de 

capital em grandes empresas do ramo educacional, sem, contudo, gerar 

efetivamente a melhoria da rede escolar pública. Nesse sentido, todas 

essas ―soluções educacionais‖ são novos produtos vendidos com o 

intuito de expandir os negócios da empresa. A preocupação com as 

questões educacionais é relegada a segundo plano.  

É importante frisar que a utilização do termo ―solução‖ mostra 

que a empresa se auto promove como a portadora das soluções para os 

problemas enfrentados pela educação. Problemas esses produzidos não 

no âmbito da educação, mas na própria dinâmica da sociedade regida 

pelo capital. 

Para compreender melhor o grupo e todos os serviços por ele 

comercializados, é preciso entender sua organização. Atualmente, o 

Positivo é uma holding
54

 brasileira sediada em Curitiba/PR. É composta 

por três braços de negócios: o braço educacional, o gráfico-editorial e o 

de informática. Cada braço de negócio abriga várias áreas. Segundo 

                                                           
54

As holdings surgiram no Brasil em 1976 com a Lei n° 6.404, a lei das 

Sociedades Anônimas. A terminologia utilizada vem do inglês tohold, 

significando segurar, controlar, manter. No caso das sociedades holdings, 

denota uma sociedade que, geralmente, visa a participar de outras sociedades, 

através da detenção de quotas ou ações em seu capital social, de uma forma que 

possa controlá-las, sendo este o domínio de uma sociedade sobre a outra. Desta 

forma, é considerada holding aquela sociedade que possui como uma das suas 

atividades constantes no objeto social participar de outras sociedades como 

sócia ou acionista, ao invés de exercer uma atividade produtiva ou comercial. 

Com esta participação acaba por controlar a outra sociedade pelo volume de 

quotas ou ações detidas (PORTAL DA AUDITORIA, 2016). 
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dados do Jornal Gazeta do Povo (2010), o grupo conta com mais de 9 

mil funcionários, e tem uma estrutura em que cada grande área – 

escolas, curso pré-vestibular, universidade, centro de línguas, 

informática, editora e gráfica – conta com  um diretor responsável. Além 

disso, o grupo tem quatro superintendências que formam um guarda-

chuva para as grandes áreas. Hoje o Grupo Positivo atua em todos os 

Estados do Brasil e em mais nove países como: Estados Unidos, 

Moçambique, Senegal, Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha, 

Dinamarca e Japão, com produtos e serviços diversos, a maioria deles 

ligada à informática. O organograma abaixo possibilita uma melhor 

visualização de todas as atividades do grupo. Cabe ressaltar que o 

Sistema Aprende Brasil está ligado ao braço gráfico-editorial. 

 

Organograma do Grupo Positivo: Figura 1 
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Figura 1: Organograma organizado pela pesquisadora a partir de 

informações nos sites oficiais do grupo. Fonte: sites oficiais do grupo. 

 

 

3.2.1 A criação do grupo 

 

Segundo informações contidas no endereço eletrônico 

principal
55

, o nome e o logotipo do Positivo foram propostos pelo 

professor de Biologia Samuel Ramos Lago: 

 
O nome do Positivo foi criado e sugerido pelo 

professor de Biologia Samuel Ramos Lago, sócio 

                                                           
55

Sempre que nos remetermos ao endereço eletrônico principal ou site oficial 

estamos nos referindo a este: www.positivo.com.br 
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até os dias de hoje: ao propor o nome, ele apontou 

com o seu dedo o sinal ―positivo‖ para a criação 

da marca. Nascia, assim também a ―mãozinha‖. 

Os traços finais foram dados pelo então 

publicitário, hoje artista plástico Luiz Carlos 

Retamozzo (POSITIVO, 2016 a) 

 

 A ―mãozinha‖ com o sinal positivo ficou sendo a marca 

registrada do grupo. Segue abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: logotipo do Grupo Positivo.  

Fonte: www.positivo.com.br 

 

              A escolha do nome, contudo, não nos parece ter se dado de 

forma tão ―natural‖ como apresentado nas informações extraídas do 

endereço eletrônico do grupo. Segundo André Urdan, professor de 

marketing da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
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Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP)

56
: ―Às vezes, um nome pode 

ser determinante para que a empresa seja um sucesso.‖. Parece-nos que 

o nome da empresa foi escolhido de forma intencional a partir do estudo 

do que significaria e de que impacto causaria nas pessoas. No dicionário 

Houaiss, o termo positivo aparece como um adjetivo que: 1- expressa 

afirmação, concordância; que diz sim. 2- que demonstra intenção ou 

disposição de colaborar, de ser útil; construtivo. 3- em quem se pode 

crer e confiar; certo, seguro, indiscutível. 4- fundamentado em fatos, na 

experiência. 5- que não tergiversa; objetivo, prático, resoluto. 6- que 

coincide com a noção de bem; bom, benfazejo, favorável. 7- que revela 

fé, otimismo, vontade de vencer. Quando observamos o significado do 

termo no dicionário, a ideia da naturalidade da escolha do nome da 

empresa desaparece completamente. Percebemos, de forma muito clara, 

a intencionalidade de um nome que transmita confiança para o público 

consumidor . 

O Positivo foi criado em 1972 por um grupo composto por oito 

professores, movido, segundo informações do site oficial, pelo ―espírito 

empreendedor‖ e guiado ―pelos valores do saber, da ética, do trabalho e 

do progresso‖.  

 
Uma história de ousadia, superação e liderança 

alicerçada em quatro valores fundamentais: o 

saber, a ética, o trabalho e o progresso. Assim 

pode ser definida a trajetória do Grupo Positivo, 

que em 2012, chega aos 40 anos com uma 

presença relevante e inovadora nas áreas em que 

atua. Na década de 1970, o mundo vivia um 

                                                           
56

 Fonte: SEBRAE. Oito erros fatais ao escolher o nome da sua empresa. 

Disponível em: 

<http://www.boletimdoempreendedor.com.br/especial/marketing/boletim.aspx?

codBoletim=8 >.Acesso em: 21 de julho de 2016. 

http://www.boletimdoempreendedor.com.br/especial/marketing/boletim.aspx?codBoletim=8
http://www.boletimdoempreendedor.com.br/especial/marketing/boletim.aspx?codBoletim=8
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período de intensas mudanças: novos padrões 

culturais e comportamentais, evolução 

tecnológica, crise do Petróleo e Guerra Fria entre 

a antiga União Soviética e os Estados Unidos. No 

Brasil, a conquista do tricampeonato mundial de 

futebol vinha associada a um período de escassas 

liberdades políticas e grandes expectativas 

econômicas. Em meio a esse turbilhão de eventos, 

um grupo de professores decidiu acreditar num 

sonho e mudar os rumos de sua própria história. 

Movidos pela determinação e forte espírito 

empreendedor, eles influenciaram o destino de 

diversas gerações de estudantes ao desenvolver 

um novo padrão de qualidade educacional. Guiada 

pelos valores que elegeu – o saber, a ética, o 

trabalho e o progresso – o Grupo Positivo trabalha 

alinhado à sua política de responsabilidade social 

que tem como foco a educação, a inclusão social e 

a preservação ambiental (POSITIVO, 2016 a).  

 

Pelo discurso do grupo, é perceptível que o empreendedorismo 

está na base da criação da empresa, já que esta vai criando produtos 

novos. Oliveira (2012, p.1) ao discutir o empreendedorismo, afirma que 

esse conceito foi utilizado pelo economista Joseph Schumpeter, em 

1950, com o objetivo de qualificar alguém como, ―uma pessoa com 

criatividade e capaz de fazer sucesso com inovações‖. Ele assim define 

o empreendedor ―O empreendedor é aquele que destrói a ordem 

econômica existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela 

criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos e materiais‖ (SCHUMPETER, 1949, apud DORNELAS, 2001, 

p. 37). 

Através de seu discurso, a empresa busca transmitir a ideia de 

honestidade, ou seja, o empreendimento é criado por pessoas com 

vontade de trabalhar, pessoas com ética que querem o progresso da 

sociedade e contribuirão para que isso aconteça.  
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Tendo como valores principais o saber, a ética, o 

trabalho e o progresso, construímos este que é, 

hoje, o maior grupo educacional do Brasil. Hoje, 

pouco mais de três décadas, ao ver o Grupo 

Positivo sendo apontado como referência nacional 

em todos os setores em que atua, nos sentimos 

muito recompensados e convictos que estamos 

contribuindo para o desenvolvimento do país por 

meio da educação. (POSITIVO, 2016 c) 

 

A criação do Positivo se dá justamente nos anos de 1970, que 

ficaram conhecidos como o ―período do milagre econômico brasileiro‖. 

O ―milagre econômico‖ foi garantido pelo investimento estrangeiro feito 

no Brasil por empresas multinacionais e também pelo acesso às linhas 

de crédito disponibilizadas por instituições financeiras estrangeiras que 

financiaram a indústria nacional. Slogans como ―Ninguém segura esse 

país‖, ―Pra frente Brasil‖, ―Brasil: ame-o ou deixe-o‖ eram enfatizados 

na mídia que referendava o regime ditatorial e apostava no crescimento 

econômico do país. Nesse sentido, a criação da empresa foi possível 

porque o próprio contexto (político, econômico e social) abriu a 

possibilidade de criação de novas empresas e incentivou com políticas 

próprias essa criação. Cunha (1995, p.107), ao analisar o contexto dos 

anos de 1970, contribui: 

 
Assim, estabelecimentos de ensino precariamente 

instalados em prédios residenciais, puderam 

acumular capital suficiente para a organização de 

redes escolares e a construção de grandes 

edifícios. Escolas primárias estenderam seus 

cursos até o superior, cursinhos preparatórios aos 

exames vestibulares, transformaram-se em escolas 

secundárias e faculdades; escolas superiores 

abriram cursos de 1º e 2º graus e outras, ainda, 
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transformaram-se em universidades, num 

sincronizado processo de integração vertical. 

 

Augustin (2014, p. 153) também analisa o contexto dos anos de 

1970: 

 

Neste período as escolas acabaram impregnadas 

por um pensamento empresarial, que colocou nela 

o papel de formar os recursos humanos 

necessários para a economia, vinculando educação 

com o desenvolvimento do capitalismo. Não é 

novidade dizer que as escolas privadas [...] 

funcionam como empresas, cuja gestão e 

planejamento visam a obtenção de lucro. O 

conhecimento, portanto, não é o fim a ser 

atingido, mas o meio de se obter lucro. 

 

 Outra referência teórica do período em questão é a Teoria do 

Capital Humano
57

. Para Schultz (1973), as pessoas deveriam investir em 

si mesmas e esse investimento poderia possibilitar o desenvolvimento 

econômico. Portanto, o capital humano seria o montante de investimento 

que uma nação ou um indivíduo fazem na expectativa de obterem um 

retorno financeiro. Nessa ótica, o trabalho humano qualificado seria 

essencial para ampliar a produtividade e aumentar as taxas de lucro. 

Essa teoria aliada ao empreendedorismo também orientou os professores 

                                                           
57

Segundo Frigotto (2000) esta teoria é uma noção que os intelectuais da 

burguesia mundial produziram para explicar o fenômeno da desigualdade entre 

as nações e entre indivíduos ou grupos sociais, sem desvendar os fundamentos 

reais que produzem esta desigualdade: a propriedade privada dos meios e 

instrumentos de produção pela burguesia ou classe capitalista e a compra, numa 

relação desigual, da única mercadoria que os trabalhadores possuem para 

proverem os meios de vida seus e de seus filhos – a venda de sua força de 

trabalho. 
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do grupo Positivo que investiram em si mesmos na busca de alcançar o 

sucesso de seus empreendimentos. 

O Positivo foi criado como uma empresa especializada em 

vender um produto específico - a educação. Como qualquer empresa, o 

objetivo principal é obter lucros. Portanto, não se pode esperar do grupo 

posturas como a de educadores ou de intelectuais da educação que estão 

preocupados com a formação humana. São, antes de tudo, empresários 

que querem fazer crescer e avançar os seus negócios. 

Inicialmente, foi criado o cursinho pré-vestibular. A história de 

criação desse cursinho é relatada no site da holding: 

 
Um grupo de jovens professores, apaixonados 

pela profissão, decidiu se unir em torno de um 

ideal: criar um curso pré-vestibular diferente, que 

acompanhasse os estudantes até os dias que 

antecediam o vestibular – algo pioneiro no ensino 

no Brasil. Foi assim que nasceu o Curso Positivo. 

Ao alugar uma sala no centro da cidade e oferecer 

aulas de graça aos vestibulandos, os professores 

chamaram a atenção do mercado e 

revolucionaram esse segmento. Ao longo do 

primeiro ano de funcionamento, o curso 

conquistou mais de 2300 alunos. Já no segundo 

ano, outra novidade foi implantada: o circuito 

interno de TV em cores, usado nas aulas de 

revisão dos conteúdos e para a resolução de 

exercícios junto com os alunos. Esse foi o início 

do Positivo, marcado pela criatividade, inovação e 

pela abrangente compreensão das necessidades 

dos estudantes (POSITIVO, 2016 a). 

 

Segundo informações do site oficial, alugaram uma sala no 

centro da cidade e passaram a oferecer ―aulas de graça‖ aos 
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vestibulandos.

58
 Ao longo do primeiro ano de funcionamento, o curso 

conquistou mais de 2300 alunos. Já no segundo ano, outra novidade foi 

implantada: o circuito interno de TV em cores, usado nas aulas de 

revisão dos conteúdos e para a resolução de exercícios junto com os 

alunos.  

O alvo de mercado naquele momento eram as famílias que 

teriam condições de pagar mensalidades num cursinho. O curso pré-

vestibular é apresentado como algo inovador e revolucionário, já que 

contava com ―circuito interno de TV‖, o que em 1972 era uma grande 

novidade, pois a televisão ainda não estava universalizada em termos de 

consumo, apenas as pessoas com melhores rendimentos econômicos 

tinham um aparelho em casa. É notório como o grupo se esforça, ao 

contar a sua história, em mostrar o ―lado humano do capitalismo‖, 

mostrando que a empresa foi construída com base na paixão pela 

educação.  

Com o argumento de que o ―negócio‖ estava dando certo, os 

empresários justificam a diversificação de suas atividades com a 

construção de uma gráfica para a produção de material didático. A partir 

de então, fica evidente que a empresa assume o modelo de acumulação 

flexível como modelo de produção, flexibilizando o seu processo 

produtivo, diversificando seus produtos e personalizando-os através da 

criação de ―soluções‖ para cada problema educacional. 

 

3.2.2 A diversificação e a expansão das atividades do grupo 

 

                                                           
58

 No nosso entender as aulas de graça foram uma estratégia de marketing e 

propaganda para ficarem conhecidos e ganharem o mercado. 
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3.2.2.1 A criação da gráfica 

 

Foram localizados registros, numa entrevista de um dos seus 

principais fundadores Oriovisto Guimarães
59

 à Revista Isto é dinheiro 

(2016),
60

que associam a criação de uma gráfica como expansão dos 

negócios do grupo a partir da necessidade do desenvolvimento das 

atividades do curso preparatório para o concurso vestibular. O site 

institucional confirma essa informação: 

A história da Posigraf nasce junto com a do Curso 

Positivo, para a produção de material didático 

com a qualidade e a agilidade necessárias. Assim 

a empreitada educacional do Grupo Positivo inicia 

com gráfica própria, localizada em uma pequena 

garagem no bairro Cristo Rei, em Curitiba. Os 

próprios professores trabalhavam na 

encadernação, enquanto dois desenhistas dividiam 

uma prancheta para fazer a arte-final em duas 

cores, o que tornava o material visualmente mais 

atrativo na época. Os professores escreviam e 

editavam o material didático, surgia assim o 

embrião da Editora Positivo (POSITIVO, 2016 a). 

 

 A gráfica não nasce por acaso, mas a partir de uma necessidade 

de diversificar os produtos produzidos e de um estudo do próprio 

mercado que estava aberto à expansão das atividades do grupo. Na 

entrevista acima nominada o então presidente do grupo afirma: ―Éramos 

muito bobinhos, demoramos um ano para tomar essa decisão‖, afirma o 

                                                           
59

 Os sócios serão apresentados no próximo item. 
60

A maior parte das entrevistas e matérias sobre o Grupo foi encontrada em 

Revistas sobre Economia, uma mostra de que os sócios são empresários e 

tratam a educação como um negócio. Se fossem educadores e estivessem 

realmente preocupados com a formação humana, manifestariam-se em revistas 

de educação para atingir os professores. Mas o alvo a ser atingido é outro- os 

gestores e empresários. 
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professor. Pouco tempo depois, não foi difícil perceber que era mais 

compensador ganhar dinheiro vendendo material educacional do que 

com as próprias escolas‖ (ISTO É DINHEIRO, 2011). 

Chama-nos a atenção a forma como o empresário do grupo 

conta essa história, mostrando que a empresa nasce do ―suor do 

trabalho‖, que os próprios professores ―arregaçaram‖ as mangas e 

enfrentaram a labuta de produzir o próprio material. A ideia enfatizada e 

subentendida é a de que o sucesso de um negócio depende somente do 

esforço pessoal e do mérito individual, como se as condições materiais 

fossem desnecessárias. Novamente o empreendedorismo aliado à 

meritocracia (esforço do grupo de professores) são reforçados e 

subsidiam a forma de pensar do Grupo Positivo. 

Retomando a história de expansão do grupo, em 2004, a área 

Gráfico editorial se expande com a criação da Editora Positivo: 

 
Na área gráfico editorial o Grupo Positivo atua 

com duas empresas, a Editora Positivo e a 

Posigraf. Especializada no segmento de educação, 

a Editora Positivo, fundada em 2004, atua no 

Brasil e no exterior por meio de duas divisões de 

negócios: Sistemas de Ensino e Livros e 

Periódicos. Por meio da divisão de Livros e 

Periódicos, a empresa oferece um portfólio com 

livros didáticos, paradidáticos e de interesse geral, 

além de obras de referência (entre as quais 

destaca-se a linha impressa do Dicionário 

Aurélio), e periódicos com foco em educação, 

como a Revista Aprende Brasil. A divisão de 

Sistemas de Ensino responde pelo atendimento da 

rede de escolas públicas e particulares que adotam 

o sistema educacional criado pelos fundadores do 

Grupo Positivo, o SPE e o Sistema de Ensino 

Aprende Brasil. Na base de produção, a Editora 

Positivo conta ainda com um centro de pesquisas 

próprio, onde mais de 200 especialistas das mais 
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variadas áreas do conhecimento prestam suporte e 

respaldo intelectual ao desenvolvimento das obras 

e novos produtos (POSITIVO, 2016 d). 

 

Portanto, a gráfica surgiu no mesmo ano em que o cursinho 

(1972) e hoje é, de acordo com o grupo, a maior da América Latina: 

 
Com a Posigraf, o Grupo Positivo se transformou 

em referência de qualidade e eficiência 

internacional. Fundada em 1972 para imprimir 

livros didáticos das Escolas Positivo, hoje é a 

maior gráfica da América Latina no segmento de 

livros e periódicos e, desde 1997, lidera o ranking 

nacional no segmento ―livros, revistas, impressos 
comerciais e promocionais‖, estabelecido pela 

Associação Brasileira da Indústria Gráfica 

(POSITIVO, 2016 d). 

 

 Os empresários do Positivo dizem que a gráfica é referência de 

qualidade e eficiência internacional e que ela tem responsabilidade 

socioambiental. Dizem ser um dos seus princípios: ―Respeitar a 

sociedade prevenindo a poluição proveniente de seus processos 

industriais através da identificação dos aspectos ambientais de suas 

atividades e minimização dos impactos ambientais associados‖ 

(POSITIVO, 2016 d). Além disso, ainda dizem conservar: ―a 

biodiversidade, compreendendo-a como um bem comum de 

responsabilidade de todos e componente fundamental da gestão 

ambiental da organização, objetivando contribuir com a manutenção da 

diversidade dos diversos ecossistemas‖ (POSITIVO, 2016 d). Nessas 

falas, fica claro a abordagem adotada na divulgação reiterada de uma 

―empresa humanizada‖. 
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3.2.2.2 A criação do Colégio Positivo e do Sistema Positivo de 

Ensino 

 

Em 1976, foi criado o Colégio Positivo. O site contém 

informações sobre como se deu essa criação: 

 
A experiência com os vestibulandos e o aumento 

do número de alunos nos cursinhos foi a 

oportunidade que tiveram de criar um colégio 

voltado ao antigo 2º Grau, hoje Ensino Médio, 

com o propósito de aprofundar conhecimentos e 

iniciar mais cedo a preparação para os conteúdos 

exigidos nos concursos vestibulares. O ―sucesso‖ 

do Curso Positivo chancelou a criação do Colégio 

Positivo que está instalado, desde 1976, na Rua 

Ângelo Sampaio, em Curitiba (POSITIVO, 2016 

a). 

 

Em 1977, foi inaugurado o Colégio Positivo Junior que passou 

a ofertar Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

A convivência diária com os estudantes, assim 

como a experiência adquirida em anos de 

dedicação ao magistério, levaram os professores 

do Positivo a sonhar com uma ação 

transformadora de educação desde os primeiros 

anos de vida escolar. Essa proposta deu origem ao 

Colégio Positivo Junior da Rua Marcelino 

Champagnat, em Curitiba. Na atualidade, esse 

colégio abriga estudantes desde a Educação 

Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. 

Também oferece ensino bilíngue em período 

integral (POSITIVO, 2016 a). 

 

O colégio conta com três unidades em Curitiba, atende alunos 

da educação infantil ao ensino médio com o compromisso de formar 

―cidadãos éticos, responsáveis e conscientes de seu papel social‖. 
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(POSITIVO, 2016 a). Também oferece ensino bilíngue em período 

integral. Com a inauguração dos colégios, o Positivo amplia o seu 

mercado que passa a atender desde a criança pequena até o adolescente. 

Segundo o site oficial, como o material do Positivo era 

personalizado (apostilado), o grupo começou a receber propostas para 

vendê-lo a outras escolas. O olhar empreendedor de Oriovisto 

Guimarães, então presidente da empresa, e a necessidade de ampliação 

do mercado fizeram surgir o Sistema Positivo de Ensino, composto por 

uma série de materiais didáticos e metodologias próprias que passaram a 

ser vendidas às escolas privadas através de um convênio
61

. Em 1979, foi 

criada então a Editora Positivo com o objetivo de levar seus sistemas de 

ensino a outras escolas e outras cidades do Paraná, de Santa Catarina e 

do Rio Grande do Sul, dando início também às atividades da 

Distribuidora Positivo – atual Editora Positivo, que passou a abastecer 

escolas de toda a Região Sul do Brasil. Já naquele período, o Sistema 

Positivo atingia 15 mil estudantes. 

 

Os serviços oferecidos pelo Sistema Positivo de 

Ensino foram cuidadosamente estruturados para 

as suas escolas conveniadas como forma de 

garantir a melhor entrega dos recursos para cada 

um dos seus públicos: gestores escolares, 

professores, alunos e famílias. Assim, é ofertado 

um conjunto de soluções que garantem um 

resultado sempre positivo (EDITORA 

POSITIVO, 2016 a). 

 

                                                           
61

 Convênios são acordos celebrados entre os órgãos públicos e outras 

instituições, públicas ou privadas, para a realização de um objetivo comum, 

mediante formação de parceria (BRASIL, 2017 c). 
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O artigo de Motta (2001), sob o título Indústria cultural e o 

sistema apostilado: a lógica do capitalismo, propõe uma reflexão sobre 

o ―sistema‖ de ensino apostilado. A apostila é vista pelo autor como um 

símbolo de eficiência e modernização, passando a ideia de uma forma 

de obter conhecimento de maneira organizada, prática e racional. 

Quando o Positivo diz que os serviços foram ―cuidadosamente‖ 

estruturados, passa à escola uma ideia de seriedade.  

Ao se conveniar, a escola está adquirindo: livros didáticos, 

livros de atividades, ambiente digital e livro digital para os alunos, 

assessoria pedagógica com material para os professores com orientações 

metodológicas e gabarito, suporte na implantação do material didático, 

atendimento ao professor via telefone, à distância e presencial, 

assessoria de conteúdo voltado para o material didático, assessoria de 

gestão, assessoria jurídica, assessoria financeira e assessoria de 

marketing e webconferências voltadas para a família.  

O Sistema Positivo de Ensino (SPE) é atualizado por um centro 

de pesquisas próprio, no qual especialistas analisam tendências e 

atualizam as ferramentas de ensino, para tornar o ―aprendizado mais 

prazeroso‖
62

 segundo informações do site do colégio
63

 (COLÉGIO 

POSITIVO, 2016). Tablets, lousas interativas, minicomputadores 

portáteis, votadores, max câmeras, mesas educacionais e laboratórios de 

                                                           
62

 Aqui o grupo, através de seu próprio discurso, deixa clara a sua concepção de 

educação respaldada na Pedagogia da Existência, pedagogia de base liberal que 

surge no século XVII e serve de fundamento tanto para o escolanovismo, 

quanto para o tecnicismo. A Pedagogia da Existência é desenvolvida 

principalmente por Rousseau que acreditava que o homem era bom por 

natureza, a sociedade que o corrompia. Portanto, o desenvolvimento da criança 

deveria ser livre, fazendo emergir e reforçar aquilo que existe no homem. 

(SUCHODOLSKI, 2002). Ainda nessa parte voltaremos a esse debate. 
63

 www.colegiopositivo.com.br 

http://www.colegiopositivo.com.br/
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informática também fazem parte do dia a dia escolar e são utilizados 

pelos professores como ferramentas estratégicas de estímulo ao 

aprendizado e à pesquisa
64

.  Fica claro como o Positivo valoriza os 

meios, as técnicas parecem ser mais importantes do que o professor e o 

ensino. Apontam como diferenciais: aulas de qualidade, projetos 

especiais, eventos de caráter educacional, formação de valores, 

valorização do esporte e da cultura, ensino diferenciado da língua 

inglesa, utilização de recursos tecnológicos, espaços exclusivos e 

especialmente planejados para o aprendizado.  

 

3.2.2.3 A criação da Universidade 

 

Em 1988 foi criada a Faculdade
65

Positivo, naquele momento, 

com a finalidade ser um pólo de pós-graduação. Dez anos mais tarde, 

transformou-se no Centro Universitário
66

 Positivo e, em 2008, na 

Universidade Positivo
67

.  

 
A Universidade Positivo é a instituição que 

concentra, na Educação Superior, a experiência 

educacional de quatro décadas do Grupo Positivo. 

                                                           
64

 Todos são produtos vendidos pelo Grupo. No discurso, esses produtos por si 

só estimulam o aprendizado e a pesquisa. Parece ser o professor um mero 

coadjuvante no processo de ensino. Novamente reforça-se a ideia de que o 

aprendizado precisa ser estimulado, seria um processo de dentro para fora. 
65

Instituto de ensino superior que precisa de aprovação do MEC para ampliar 

vagas ou cursos; seus diplomas têm de ser registrados por uma universidade 

(PORTO, 2016). 
66

Pode criar novos cursos e vagas sem pedir aprovação do MEC, mas não novas 

sedes. Não precisa realizar pesquisa (PORTO, 2016). 
67

Instituição com autonomia para criar novos cursos, sedes, alterar número de 

vagas, expedir diplomas. Tem de oferecer ensino, pesquisa e extensão. Para ser 

universidade, a instituição precisa oferecer 2 cursos de doutorado e 4 cursos de 

mestrado pelo menos (PORTO, 2016). 
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A UP teve origem nas Faculdades Positivo, em 

1988, com a oferta de cinco cursos de Graduação, 

dois cursos de Especialização – Pós-Graduação 

Lato Sensu – e um Mestrado interinstitucional na 

área de Administração, em convênio com a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UNIVERSIDADE POSITIVO, 2016). 

 

Segundo o site da Universidade Positivo em 2008, o Ministério 

da Educação autorizou a transformação do Centro Universitário 

Positivo (UnicenP) em Universidade. Hoje, a Universidade Positivo 

conta com uma área de 424,8 mil metros quadrados e oferece 29 cursos 

de Graduação, três programas de Doutorado, quatro programas de 

Mestrado, dezenas de programas de Especialização e Master Business 

Administration (MBAs) e diversos cursos de Educação Continuada e 

programas de Extensão. 

A Universidade conta ainda com o Teatro Positivo que é o 

maior do Paraná: 

 
O Teatro Positivo – Grande Auditório conta com 

2.400 lugares e é o maior teatro do Paraná. Seu 

projeto foi inspirado no Teatro Grego de 

Epidaurus, datado do século IV a.C. A arte e a 

filosofia da Grécia Antiga criaram as bases da 

civilização ocidental, assim, a arquitetura do 

teatro é uma homenagem à história do 

conhecimento, desde os pré-socráticos até os pós-

modernos. O novo teatro tem as mesmas 

características que tornaram mundialmente 

conhecido o Teatro Grego de Epidaurus, ou seja, 

permite ao expectador visão e audição perfeitas 

em qualquer lugar da plateia (UNIVERSIDADE 

POSITIVO, 2016) 

 

3.2.2.4 O surgimento da Positivo Informática 
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 A criação da Positivo Informática aconteceu em 1989 e foi 

idealizada por  Hélio Rotenberg um dos sócios do grupo.  

 
O projeto de criação da empresa, segundo o seu 

relato, começou com uma reflexão simples: as 

mais de mil escolas conveniadas da metodologia 

Positivo podiam ensinar informática a seus alunos 

e os materiais didáticos mais adequados para isso 

eram os computadores. Então eles poderiam ser 

fabricados e vendidos para as escolas junto com a 

metodologia. ―Conversei com um dos nossos 

professores e ele me garantiu que era simples 

montar computador‖, diz. Ele aprendeu como 

fabricá-lo e fez um plano de negócios para vender 

30 computadores por mês a um preço equivalente 

hoje a R$ 15 mil (REVISTA PESQUISA 

FAPESP, 2014). 

 

A recém-criada Positivo Informática, foi uma forma de 

diversificar e de expandir os negócios da empresa. Além do mais, com a 

reestruturação produtiva em curso e a incorporação da robótica e da 

microeletrônica no processo produtivo, os empresários encontraram um 

terreno fértil e promissor.  Some-se a isso que, em 1997, é criado O 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), um programa 

educacional criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, 

para promover o uso pedagógico das tecnologias de informática e 

comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio. 

Esse programa também foi um dos grandes responsáveis pela expansão 

da Positivo Informática para o setor público, já que o governo precisava 

de um fornecedor de computadores para montar os laboratórios de 

informática nas escolas públicas. 

Em 2004, Rotemberg (presidente da Positivo Informática) 

começou a produção para o varejo. Essa produção torna-se possível 
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devido a políticas do Governo Lula, então em curso, que incentivavam o 

consumo através da redução de impostos em vários produtos. No caso 

dos computadores, a Lei do Bem,
68

 (BRASIL, 2005) dá isenção total de 

Pis/Pasep e Cofins para computadores com fabricação nacional. O 

empresário acima nominado explica em uma entrevista para a Revista 

Pequenas Empresas Grandes Negócios: 

 
Era uma aposta, já que a moeda brasileira estava 

muito desvalorizada. Mas eu acreditava que as 

pessoas iam comprar muito computador por causa 

da popularização da internet. Deu certo. Em 2005, 

quando nasceu a Lei do Bem, que dá isenção total 

de PIS/Pasep e Cofins para computadores 

fabricados no Brasil, eu estava bastante preparado 

para vender para a classe C. Inclusive, à frente de 

concorrentes estrangeiros (REVISTA 

PEQUENAS EMPRESAS GRANDES 

NEGÓCIOS, 2016). 

 

 A fala do presidente da Positivo Informática contraria falas 

anteriores de que o sucesso da empresa se deve ao esforço e mérito dos 

empresários. Fica claro que houve condições para a expansão dos 

negócios, no caso a venda no varejo pela popularização da internet e 

pela Lei do Bem que isentava de impostos computadores produzidos no 

Brasil. Não podemos negar que os empresários do grupo conhecem bem 

o mercado e as condições postas pela realidade. Na mesma entrevista, 

Rotemberg afirmou: ―Nossa estratégia sempre foi entender o 

consumidor brasileiro. Estudamos profundamente nossa classe média‖ 

(REVISTA PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2016). 

                                                           
68

A Lei 11.196/05, que passou a ser conhecida como ―Lei do Bem‖, cria a 

concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e 

desenvolvimento de inovação tecnológica (BRASIL, 2005). 
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É interessante notar que o conhecimento do mercado e das condições 

materiais da sociedade foi fundamental para fazer avançar os negócios. 

 Em 2006, a Positivo informática abriu o capital na bolsa de 

valores
69

. Uma nova forma de rentabilidade para a empresa e a 

possibilidade de continuar crescendo. O atual presidente explicou 

porque isso aconteceu, em entrevista já citada. 

 
Abrimos em dezembro de 2006 no Novo 

Mercado, que tem o mais alto nível de governança 

corporativa da BM & FBovespa. Precisávamos de 

recursos, porque estávamos crescendo. Tivemos 

uma expansão forte a partir de 2004. Em 2003, 

fabricamos 21 mil computadores; em 2004, 100 

mil; em 2005, fomos para 380 mil; e em 2006, 

para 840 mil. Em outubro do mesmo ano, 

atingimos a marca de 2,5 milhões de 

computadores fabricados. Os saltos foram 

assustadores. Precisávamos de dinheiro para 

investimento e capital de giro. Foram captados R$ 

604,1 milhões. A demanda foi uma base de 

investidores institucionais e de varejo sólida, que 

totalizou 18.466 pessoas físicas. A Positivo 

também ingressou nos índices IGC (Índice de 

Governança Corporativa Diferenciada) e ITAG 

(Índice de TagAlong Diferenciado), da Bolsa. Em 

setembro de 2007, com menos de nove meses de 

negociação, as ações passaram a integrar a carteira 

do IBX-100 (índice composto pelas cem ações 

mais negociadas), comprovando sua boa liquidez. 

Em dezembro de 2007, as nossas ações passaram 

a integrar a carteira de INDX (Índice do Setor 

Industrial) (REVISTA PEQUENAS EMPRESAS 

GRANDES NEGÓCIOS, 2016). 

                                                           
69

O primeiro procedimento formal para a empresa abrir o capital é protocolar 

um pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o 

órgão regulador e fiscalizador do mercado de capitais brasileiro. 

Simultaneamente, para que a empresa possa ter suas ações e outros valores 

mobiliários negociados, deve solicitar sua listagem na BM & FBOVESPA 

(BM& FBOVESPA, 2017). 
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Na fala do presidente, ficou claro que a abertura do capital foi 

mais uma forma de expandir os ganhos da empresa. No próprio site, a 

Bovespa explica porque abrir capital: ―Muitas das mais conhecidas 

empresas brasileiras têm ações negociadas na Bolsa de Valores, 

Mercadorias e Futuros (BM & FBOVESPA). Essas empresas utilizam a 

Bolsa para captar recursos e financiar seus projetos de expansão‖ (BM 

& FBOVESPA, 2017). Para a empresa significa a ampliação de seus 

negócios: 

Ao fazê-lo a companhia amplia seu quadro de 

sócios. Os investidores passam a ser parceiros e 

proprietários de uma parte da empresa. O 

financiamento por meio da emissão de ações, ou 

seja, por meio de aumento do capital próprio e 

admissão de novos sócios, é uma fonte de 

recursos que não possui limitação. Enquanto a 

empresa tiver projetos viáveis e rentáveis, haverá 

investidores interessados em financiá-los. A 

abertura de capital representa redução de risco de 

crédito para a empresa. Os recursos dos sócios 

investidores, da mesma forma que o dinheiro que 

o empresário colocou no empreendimento, não 

têm prazo de amortização ou resgate. Também, 

diferentemente de empréstimos, não exigem 

rendimento definido: o retorno dos investidores 

depende do desempenho da empresa (BM & 

FBOVESPA, 2017). 

 

A Positivo Informática tem três fábricas no País: em Curitiba, 

no Paraná; Ilhéus, na Bahia; e Manaus, no Amazonas. Também 

atravessou fronteira e alcançou a Argentina, onde administra duas 

indústrias. Tem presença nacional e internacional, oferecendo 

tecnologias, da fabricação de computadores ao desenvolvimento de 

ferramentas educacionais. A companhia atua com duas divisões de 

negócios: Hardware e Tecnologia Educacional. No portfólio da divisão 
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de Hardware, a empresa oferece uma linha de microcomputadores - 

desktops e notebooks -, servidores e impressoras, comercializados em 

mais de 6.900 pontos de venda.  

 
Certificada pelas ISO 9001 e ISO 14001, a 

Positivo Informática conta com duas divisões de 

negócios: Hardware e Tecnologia Educacional. 

No portfólio da divisão de Hardware, a empresa 

oferece uma linha completa de computadores, 

como desktops e notebooks, além de impressoras 

e conversores de sinal para TV digital. Por meio 

da divisão de Tecnologia Educacional, criou e 

gerencia os maiores portais educacionais do país, 

que juntos registram em média 3 milhões de 

pageviews por dia, além de possuir em seu 

portfólio mais de 90 títulos de softwares 

educacionais. Oferece ainda produtos inovadores 

como as mesas educacionais, lousas interativas, 

câmeras de documentos e o Positivo Mobile 

Classmate que visa atender ao novo conceito de 

um computador por aluno. São oferecidos também 

serviços personalizados de formação de 

educadores, de acordo com a necessidade de cada 

cliente, disponibilizando programas de 

gerenciamento e monitoria pedagógica, suporte 

técnico e pedagógico(POSITIVO, 2016 d). 

 

Para dar suporte a todas as suas atividades, conta com uma rede 

de assistência técnica de cerca de 400 empresas licenciadas, cobrindo a 

totalidade das cidades brasileiras, além da CRP - Central de 

Relacionamento Positivo. As ―soluções‖ educacionais da Positivo 

Informática estão presentes em 11.716 escolas públicas e 2.745 escolas 

particulares. Cabe enfatizar que o setor público, nesse caso, é o seu 

principal cliente. 

Conforme dados de seu site (POSITIVO INFORMÁTICA, 

2016), a empresa conquistou os pregões do Ministério da Educação 
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(MEC), em 2006 e 2007, para o fornecimento de computadores para as 

escolas públicas e a licitação do Ministério das Comunicações, em 2007, 

para entrega de computadores para centros de inclusão digital: 

 
No final de 2008, foi vencedora da maior licitação 

de computadores já realizada no país, de 214 mil 

máquinas e 404 mil monitores para o MEC, 

com a concentração de entregas no ano de 2010. 

Ao longo do ano, diversos estados realizaram 

programas de subsídio à aquisição de 

computadores por parte dos professores, com o 

objetivo de ampliar o acesso à tecnologia 

desses educadores, de forma a contribuir no 

aprimoramento da qualidade do ensino público. A 

Positivo Informática teve participação destacada 

nestes editais, valendo citar aqueles promovidos 

pelos estados de Pernambuco e 

São Paulo, bem como pelo Distrito Federal. 

Espera-se que o setor público continue 

firmemente em seus programas de informatização 

de escolas, disponibilização de centros de inclusão 

digital e projetos de capacitação de 

professores (POSITIVO INFORMÀTCA, 2016). 

 

O excerto acima contribui para o entendimento de que o 

desenvolvimento das políticas a partir do Estado brasileiro favoreceu o 

crescimento do mercado em alguns setores, dentre os quais a educação e 

a informática, e o grupo deixa bem claro que espera que o governo 

mantenha tais políticas. O setor público representou a ampliação de 

mercado para a empresa que quer continuar liderando as vendas para 

esse setor e expandindo os seus empreendimentos. Evidenciamos o 

surgimento e o crescimento de uma empresa que expressa o modelo 

produtivo de acumulação flexível que, para crescer, apostou na 

diversificação e personalização de seus produtos.  
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3.3 UMA EMPRESA HUMANIZADA? O PENSAMENTO 

PEDAGÓGICO A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO COMO NEGÓCIO 

 

O próprio grupo se diz líder em todas as áreas em que atua: 

Ensino, Soluções Educacionais, Tecnologia, Gráfica, Cultura e 

Entretenimento.  Afirma atuar como referência empresarial nos 

mercados brasileiro e mundial, nas áreas de educação, de informática e 

de gráfica-editorial e ter como fruto da livre iniciativa o reconhecimento 

do mercado e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É evidente 

que o grupo se utiliza bastante do Marketing e das frases de efeito para 

atrair os olhares para a empresa. A empresa é ―líder‖, ―referência‖, 

―reconhecida‖, ―melhora a vida das pessoas‖, enfim, uma empresa com 

tais conceitos não pode ser colocada em dúvida. É forte também o apelo 

social que a empresa faz ao afirmar que melhora a vida das pessoas. É a 

ideia de empresa humanizada tão discutida pelos administradores. No 

excerto abaixo, VERGARA & BRANCO explicam o que seria uma 

―empresa humanizada‖ 

 
Entende por empresa humanizada aquela que, 

voltada para seus funcionários e/ou para o 

ambiente, agrega outros valores que não somente 

a maximização do retorno para os acionistas. 

Realiza ações que, no âmbito interno, promovem 

a melhoria na qualidade de vida e de trabalho, 

visam à construção de relações mais democráticas 

e justas, mitigam as desigualdades e diferenças de 

raça, sexo ou credo, além de contribuírem para o 

desenvolvimento das pessoas sob os aspectos 

físico, emocional, intelectual e espiritual 

(VERGARA; BRANCO, 2001, p.21-22). 

 



128 
 

Mas vale lembrar a natureza dessa empresa. Toda empresa, no 

sistema do capital, tem como objetivo extrair a mais valia, ampliar o seu 

mercado e expandir o seu capital. Nesse sentido, colabora Tonet (2016, 

p. 3) ―Independente do bom coração do capitalista, seu objetivo, não 

estabelecido por ele, mas pela lógica do capital, é ganhar dinheiro, 

acumular riqueza. Não há força nenhuma que possa modificar 

essencialmente essa lógica‖. 

O grupo explicita a sua ―missão‖ através de seu site principal: 

―Trabalhar para a formação de um ser humano melhor, capaz de 

construir um mundo melhor. Atingir este ideal pela educação integral e 

inovação tecnológica, tendo como base de ação os princípios do saber, 

da ética, do trabalho e do progresso‖ (POSITIVO, 2016 b). Na missão 

do grupo, podemos identificar o valor que ele atribui à educação escolar.  

Nessa missão está implícita uma ideia amplamente disseminada 

no contexto atual, principalmente nas recomendações dos novos 

documentos das agências multilaterais para a educação: o renascimento 

social através da educação, como se a educação fosse a redentora da 

sociedade. Essa ideia encontra respaldo na Pedagogia da Existência de 

base liberal. Suchodolski explica como a educação se dá nessa 

pedagogia (2002, p.72): ―As crianças cuja infância decorre de uma boa 

atmosfera educativa em casa e na escola se tornarão homens de valor, 

homens equilibrados, capazes de reparar o mal deste mundo social onde 

terão que viver‖. Nesse contexto, a educação poderia construir um 

mundo melhor, ou seja, transformá-lo. Essa missão do grupo assume a 

compreensão de que o problema não é a sociedade de classes, não é o 

sistema econômico, mas a educação das pessoas. A ―solução‖, para o 

grupo, é educar as pessoas para que essas sejam melhores. A esse 
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respeito, colabora Freitas (2014, p.1090) que, ao referir-se aos 

empresários, trata-os como reformadores da educação: 

 
Novamente, os reformadores não ignoram estas 

interações culturais, eles apenas se sentem os 

―novos colonizadores‖ que trarão a ―boa cultura‖ 

às camadas populares imersas na pobreza, na qual 

mergulharam por demérito próprio ou falta de 

oportunidade. A isso chamam de 

―responsabilidade social das empresas‖. Com isso, 

tiram o foco da pobreza que eles mesmos geram e 

colocam os holofotes, primeiramente, sobre a 

escola. 

 

Augustin (2014), ao investigar a concepção de conhecimento no 

ensino privado brasileiro, tomou como fonte de dados as propostas 

pedagógicas disponibilizadas nos websites de três sistemas de ensino 

particulares de grande abrangência no país: Dom Bosco, Objetivo e 

Positivo. Verificou nessas propostas um ecletismo de tendências 

pedagógicas que foram utilizadas para construir um discurso sedutor, 

para tornar os sistemas de ensino atraentes e vendáveis. Além do mais, 

para atrair o consumidor, os sistemas sempre fazem a defesa do direito à 

educação. Freitas (2014, p.1090) enfatiza que a defesa do direito à 

educação, por parte dos empresários, cumpre várias funções, desde as 

operacionais até as ideológicas, ―é uma forma de interferir na formação 

do novo trabalhador e na quantidade de trabalhadores disponíveis, 

aumentando o controle sobre a escola e ocultando as raízes sociais das 

desigualdades acadêmicas‖. 

Para o Positivo, ―educar é despertar no aluno a paixão pelo 

aprender, pelo conhecimento‖ (POSITIVO, 2016 a). A ideia de 

―despertar‖ indica que algo está adormecido. Para isso, basta um 
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ambiente favorável, agradável, livre de pressões e de cobranças para que 

o que está dormente desperte. Para isso, o sistema oferece o livro 

didático e o portal educativo em que a criança pode: ―com liberdade, 

pensar e construir conhecimentos‖ (POSITIVO, 2016 a). Podemos 

afirmar que a Pedagogia da Existência fundamenta a concepção de 

educação do grupo. Está presente tanto o Escolanovismo, que coloca o 

protagonismo no aluno para que construa, a partir de seus interesses, o 

seu próprio conhecimento; quanto o tecnicismo, ao enfatizar os meios 

(apostilas e portal interativo) como os portadores do conhecimento. O 

aluno, ao entrar em contato com esses meios, construiria o seu 

conhecimento. Não se faz menção ao trabalho do professor ou à 

importância dele no processo educativo. O grupo, ao elaborar um 

sistema de ensino, relega o professor a um segundo plano.  

Para o Positivo, é preciso garantir à criança a liberdade de 

pensar e construir o conhecimento. Daí a importância de um portal que 

traz ―informações‖ a respeito dos conteúdos. A própria palavra 

informação, amplamente utilizada pelo Grupo Positivo, indica a 

concepção que se tem do conhecimento.  Não se aprende o conteúdo 

escolar, mas se obtém informações sobre ele.  

A Pedagogia da Existência de base liberal fundamentou, como 

já elucidado, tanto o Escolanovismo quanto o Tecnicismo.  O objetivo 

dessa pedagogia é a adaptação do indivíduo à sociedade de classes. 

Portanto, o objetivo final tanto do Escolanovismo quanto do Tecnicismo 

é o mesmo, embora os caminhos sejam aparentemente diferentes.  

A concepção de educação do Positivo nos leva também as 

―Teorias do Aprender a Aprender‖ que ganharam ênfase em meados dos 

anos de 1990. Essas teorias estão atreladas, em nosso entendimento, ao 
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Escolanovismo. Duarte (2006, p.5) afirma: ―As pedagogias centradas no 

lema ―aprender a aprender‖ são antes de mais nada pedagogias que 

retiram da escola a tarefa de transmissão do conhecimento objetivo, a 

tarefa de possibilitar aos educandos o acesso à verdade‖. 

Duarte (2006, p.34) ressalta que há um posicionamento 

valorativo contido no lema ―aprender a aprender‖. Como se as 

aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas quais está 

ausente a transmissão por outros indivíduos, fossem fundamentais para 

o desenvolvimento da autonomia desse indivíduo. Nesse contexto, o 

método de aquisição se torna mais importante do que o próprio 

conhecimento, ou seja, a forma é priorizada em detrimento ao conteúdo. 

É o que postula o Positivo. Uma ênfase nas apostilas, no portal 

interativo, enfim nos meios. O autor assevera: 

É mais importante o aluno desenvolver um 

método de aquisição, elaboração, descoberta, 

construção de conhecimentos, do que esse 

aluno aprender os conhecimentos que foram 

descobertos e elaborados por outras pessoas. É 

mais importante adquirir o método científico 

do que o conhecimento científico já existente. 

[...] pois o indivíduo só poderia adquirir o 

método de investigação, só poderia ―aprender 

a aprender‖ através de uma atividade 

autônoma (DUARTE, 2006, p.34). 

Ainda segundo o autor acima destacado, o ―aprender a 

aprender‖ passou a ser revigorado nos meios educacionais nos anos de 

1990. Enfatiza que à escola não cabe a tarefa de transmitir o saber 

objetivo, mas de preparar os indivíduos para aprenderem aquilo que lhes 

for necessário para os processos de trabalho.  No site do grupo, essa 
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ideia aparece com força. A ideia de ―sociedade em constante mudança‖ 

e de que é preciso acompanhar essas mudanças no mundo do trabalho, 

na tecnologia, nos valores culturais, sendo necessária uma formação 

específica que a proposta do Positivo contempla. Segundo Duarte (2006, 

p. 156): 

Não é casual que o aprender a aprender venha 

sempre acompanhado de um discurso que alerta 

para a existência de uma aceleração vertiginosa 

das mudanças na tecnologia, nas relações de 

trabalho, nos valores culturais, nas atividades 

cotidianas, nas relações econômicas e políticas 

internacionais. Mudança é a palavra da moda. O 

aluno deve ser preparado para viver numa 

sociedade em permanente e cada vez mais rápida 

mudança. 

  

O autor nos ajuda a compreender que, nas teorias respaldadas 

na Pedagogia da Existência, a educação tem como finalidade máxima a 

adaptação dos indivíduos ao sistema social. Algumas expressões 

utilizadas pelo Grupo Positivo em seu site nos permitem dizer que a 

concepção de educação defendida pelo grupo está inteiramente de 

acordo com os interesses do capital: a preparação da força de trabalho 

necessária à manutenção da sociedade de classes.  

 

3.4 OS INTELECTUAIS ORGÂNICOS DO GRUPO: OS SÓCIOS-

PROPRIETÁRIOS 

 

Depois de conhecer a origem do grupo, a diversificação, a 

expansão de suas atividades e as suas concepções de sociedade e 

educação, debruçamo-nos, agora, sobre seus sócios-proprietários com o 
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intuito de compreender quem são, que formações acadêmicas têm, onde 

atuaram profissionalmente e, principalmente, quais as relações que 

mantêm com o Estado. Ao fazer esse estudo, nós nos deparamos com 

empresários que não têm nenhuma formação específica em educação, ou 

seja, são empresários da educação, mas com formação em outras áreas 

de atuação. O nosso pressuposto principal é o de que a educação, 

enquanto formação humana, não está no horizonte desses empresários já 

que a tratam única e exclusivamente como um negócio. Nesse sentido, 

podemos depreender que a educação como um direito social foi 

transformada pelo grupo em um serviço ofertado, um negócio altamente 

lucrativo. 

Para desenvolver esta análise, tomamos como referencial o 

conceito de intelectual orgânico proposto por Antonio Gramsci. 

Escolhemos esse autor por entender que ele foi, segundo Simionatto 

(2011, p. 56), ―o único marxista que tratou a fundo a questão dos 

intelectuais‖. Segundo a autora, o desenvolvimento do capitalismo criou 

uma nova camada de intelectuais ligados à classe dominante 

fundamental. Gramsci (2014, p. 15) explica: 

 

Todo grupo social, nascendo no terreno originário 

de uma função essencial no mundo da produção 

econômica, cria para si, ao mesmo tempo, 

organicamente, uma ou mais camadas de 

intelectuais que lhe dão homogeneidade e 

consciência da própria função, não apenas no 

campo econômico, mas também no social e 

político: o empresário capitalista cria consigo o 

técnico da indústria, o cientista da economia 

política, o organizador de uma nova cultura, de 

um novo direito etc. 
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Os intelectuais orgânicos, para Gramsci, são aqueles que 

exercem funções no domínio da produção, da cultura ou da 

administração pública. As empresas, os grupos, as classes criam os seus 

intelectuais. Para o autor, ―o empresário representa uma elaboração 

social superior, já caracterizada por uma certa capacidade dirigente 

técnica‖ (2014, p.15). Nesse sentido, podemos dizer que o Grupo 

Positivo foi criando os seus próprios intelectuais orgânicos a medida que 

foi diversificando e expandindo os seus negócios.  

Os empresários foram chamados por Gramsci de intelectuais 

modernos e estão ligados diretamente ao mundo da produção.  Segundo 

Simionatto (2011, p. 63) ―além de controlar o mundo da produção, eles 

organizam a hegemonia da classe burguesa na sociedade civil, bem 

como a coerção que, por meio do Estado, esta exerce sobre as demais 

frações e camadas de classes‖. Gramsci nos auxilia no entendimento 

dessa questão: 

 
Se não todos os empresários, pelo menos uma 

elite deles deve possuir a capacidade de organizar 

a sociedade em geral, em todo o seu complexo 

organismo de serviços, até o organismo estatal, 

tendo em vista a necessidade de criar as condições 

mais favoráveis à expansão da própria classe 

(GRAMSCI, 2014, p.15). 

 

Ao organizarem as atividades econômicas, esses empresários –

intelectuais orgânicos da burguesia – também organizam a hegemonia. 

Ao olhar para os empresários do Grupo Positivo, podemos, ao longo da 

própria história da empresa, notar como seus intelectuais orgânicos 

foram se constituindo ao mesmo tempo em que as suas atividades foram 

sendo diversificadas e expandidas. O grupo, ao contar a sua história 
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através dos sites, jornais e revistas, vai construindo um direcionamento 

nas áreas em que atua. O discurso convence e acaba se tornando 

preponderante com a ajuda dos aparelhos privados de hegemonia  

 
Hoje, os sistemas de ensino Positivo atingem 

cerca de 1 milhão de alunos em todo o Brasil. Os 

computadores e tablets chegam às mãos de mais 

de 2 milhões de consumidores por ano. Mais de 2 

milhões de pessoas já passaram pelos espaços 

culturais do Positivo. Segundo o seu atual 

presidente o sucesso do grupo Positivo se deve ao 

conhecimento do mercado (POSITIVO, 2016  a). 

 

Esse discurso é propalado de forma tão bem articulada que 

acaba convencendo os pais, os alunos, os professores, os gestores 

escolares e administrativos do setor público de que o Positivo é uma 

empresa séria e a melhor do mercado. Por isso, o grupo investe 

pesadamente em marketing. 

Os principais sócios são os empresários: Oriovisto Guimarães, 

Renato Ribas Vaz, Cixares Líbero Vargas, Ruben Formighieri, Samuel 

Lago e Hélio Bruck Rotenberg, sendo este último o atual presidente do 

grupo. 

O principal intelectual orgânico da empresa é Oriovisto 

Guimarães. Nasceu em 1945. Foi presidente do Positivo por quase 40 

anos. É a principal referência do grupo e quem mais se manifesta nos 

veículos da mídia como jornais e revistas. Afastou-se da presidência em 

2012, mas permanece como presidente do conselho de acionistas do 

Grupo Positivo, que funciona nos moldes de um conselho de 

administração, e também como presidente do conselho de administração 

da Positivo Informática. Embora tenha atuado como professor de 

Matemática no início de sua carreira, sua formação acadêmica é em 
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Economia. Foi o primeiro Reitor da Universidade Positivo. É autor do 

Livro Você é o Dono da Escola (1990) e de várias coleções de livros 

didáticos de Matemática, além de ter feito a tradução de Como Sair da 

Crise, de Luiz Pazos (1993). É um colaborador assíduo de jornais e 

revistas paranaenses e nacionais.  

Cumpre também registrar que ele exerceu o cargo de 

Conselheiro de Educação do Paraná em três gestões
70

, nas gestões de 

Octávio Cesário Pereira Júnior (1975-1979), na de Roberto Requião de 

Melo e Silva (1991-1994) e na gestão de Jaime Lerner (1999 a 2003)
71

. 

A participação dele em três gestões distintas mostra como ele transita 

bem entre diferentes orientações político-partidárias e tem influência 

nesse meio. Em relação ao cargo de conselheiro da educação, Cury 

(2006, p. 41-42) explica o que é um Conselho de Educação e qual a 

função de um conselheiro.  

 
Um Conselho de Educação é, antes de tudo, um 

órgão público voltado para garantir, na sua 

especificidade, um direito constitucional da 

cidadania. Eis porque um conselheiro, membro 

desse órgão, ingressa no âmbito de um interesse 

público cujo fundamento é o direito à educação 

das pessoas que buscam a educação escolar. A 

educação escolar regular, distinta da educação 

livre, é regular porque está sub lege e seus 

certificados e diplomas possuem validade oficial. 

Suas funções, voltadas para essa finalidade, são 
um múnus público, e devem ser levadas adiante 

por um órgão colegiado, formado por membros 

que se reúnem em uma colegialidade, 

horizontalmente organizada. Sob coordenação não 
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Decretos estaduais nº 6251 (10/02/1979), nº 2248 (14/04/1993) e nº 1194 

(16/08/1999). 
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Dados extraídos do site da Casa Civil. Disponível em: 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=95 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=95
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hierárquica, todos os membros se situam no 

mesmo plano concorrendo, dentro da pluralidade 

própria de um Conselho, para a formação de uma 

vontade majoritária ou consensual do órgão. 

 

 O autor ainda prossegue afirmando que um conselheiro tem as 

funções consultivas e de assessoramento, mas destaca que a mais 

importante é a função normativa. Isto é, um conselheiro participa 

ativamente da elaboração de pareceres e de resoluções das políticas 

educacionais. Portanto, com base nessas informações, podemos afirmar 

que Oriovisto Guimarães participou da elaboração das políticas 

estaduais para a educação nos períodos já destacados.  

De 2001 a 2004, foi representante no Paraná do Programa das 

Escolas Associadas à UNESCO
72

 – Organização das Nações Unidas 

para a Educação. Esse programa está presente em 130 países. Seu 

principal objetivo é: 

 
É criar uma rede internacional de escolas que 

trabalhem pela ideia da cultura da paz. Por isso, o 

Programa consiste, basicamente, no estímulo a 

projetos ligados a um tema central, que é o Ano 

Internacional proposto pela Unesco, ou 

simplesmente dirigidos à ampliação da 

consciência de cidadania (UNESCO, 2017). 

 

Também é membro da Academia Paranaense de Letras desde 

2006. Analisando as suas atividades, podemos notar que ele tem 

inserção política e social. A participação em Conselhos, em programa da 

UNESCO, na Academia de Letras, como palestrante, como colaborador 
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Site do programa para mais informações: 

http://www.peaunesco.com.br/oqueeopea.htm 

http://www.peaunesco.com.br/oqueeopea.htm
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em jornais e revistas mostra que é um intelectual orgânico do grupo e 

também da burguesia nacional, atuando em várias frentes.  

Outro intelectual orgânico do grupo é seu atual presidente, 

Hélio Bruck Rotenberg. Ele foi oito vezes premiado como o ―Executivo 

de Valor‖ da área de informática e TI, pelo jornal Valor Econômico
73

.  

Os sócios proprietários do grupo e o próprio grupo são sempre notícia 

nesse jornal. É por meio desse veículo que os intelectuais orgânicos do 

grupo muitas vezes se manifestam falando de seus negócios e 

disseminando suas ideias. Engenheiro civil, graduado pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) em 1983 e mestre em Informática pela 

PUC/RJ desde 1987. Iniciou suas atividades no Grupo Positivo em 

1988, quando se tornou o primeiro diretor do curso de Informática das 

Faculdades Positivo (atualmente, Universidade Positivo). Liderou, em 

1989, a criação da Positivo Informática. Ocupou o cargo de Conselheiro 

independente do Conselho de Administração da Rodobens Negócios 

Imobiliários S.A. nos anos de 2008 e 2009. 

Lucas Guimarães, atual Vice-Presidente Corporativo do Grupo 

Positivo e Vice-Presidente do Instituto Positivo, do qual foi o 

idealizador, também é um dos intelectuais orgânicos do grupo. É filho 

de Oriovisto Guimarães. Cresceu junto com a expansão do Positivo e 

acompanhando o trabalho do pai frente a empresa. Estudou no Colégio 

Positivo, é formado em Engenharia Civil pela UFPR e tem MBA da 

MIT Sloan School of Management, em Boston. Foi Vice-Presidente 

Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Positivo 
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Jornal de economia e aspectos brasileiros, feito em parceria entre os grupos 

Folha e Globo. Site: www.valor.com.br 

 

http://www.valor.com.br/
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Informática, tendo liderado a abertura de capital da companhia. Atuou 

em diversas posições no Grupo Positivo nos últimos 15 anos. Trabalhou 

na Thompson Corporation (Nova Iorque) e para a consultoria 

Eduventures (Boston). Foi coordenador geral de capítulo Curitiba do 

YPO (Young Presidents Organization) e coordenador do Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa do Paraná. 

É interessante notar que os três principais intelectuais orgânicos 

do grupo não têm nenhuma formação em educação. Manifestam-se em 

revistas e jornais especializados em negócios. Mesmo sem ter formação 

em educação, vendem serviços educacionais e já tiveram assento em 

conselhos de educação. Os outros sócios majoritários também não 

possuem nenhuma formação em educação, com exceção de Renato 

Ribas Vaz licenciado em química. Renato Ribas Vaz é engenheiro 

químico formado pela UFPR, licenciado em química pela PUC-PR, 

atuou como professor de química orgânica na Federal por mais de 30 

anos. Rubem Formighieri, Cixares Líbero Vargas e Samuel Ferrari Lago 

são formados em Administração de empresas.  

Durante quase 40 anos, o Grupo Positivo teve à sua frente, 

como presidente, Oriovisto Guimarães, que detém 20% das ações, e 

como vice Cixares Líbero Vargas.  

 

3.5 O POSITIVO E OS PROJETOS SOCIAIS: CONSTRUINDO O 

CONSENSO SOCIAL 

 

Nos itens anteriores, apresentamos o grupo e suas atividades 

essenciais. Mostramos seu esforço para se apresentar como uma 

empresa humanizada, que nasce e se desenvolve a partir do esforço dos 
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seus empresários. Como empresa humanizada, o grupo não poderia 

deixar de lado a sua ―preocupação‖ com a área social, traduzida em 

inúmeros projetos de cunho social mantidos pela empresa.   

 Acanda (2006, p. 173), fundamentado em Gramsci, diz que a 

classe burguesa, para estabelecer e preservar a sua liderança intelectual e 

moral (hegemonia), precisa produzir o consenso para obter o controle 

social. Portanto, a burguesia se vê obrigada a buscar e a organizar 

ativamente o consenso. E consegue organizá-lo através de sua 

capacidade de disseminar normas políticas, culturais e sociais por meio 

das instituições privadas da sociedade civil. 

Simionatto (2011, p. 49) afirma que não podemos perder de 

vista  que a classe dominante repassa a sua ideologia e realiza o 

controle do consenso através de uma rede articulada de instituições 

culturais que Gramsci denomina  de aparelhos privados de hegemonia. 

Esses aparelhos incluem a escola, a igreja, os jornais, e os meios de 

comunicação de forma geral. 

Em relação ao Grupo Positivo e a seus empresários, notamos 

que os projetos de cunho social que desenvolvem são também 

instrumentos para a produção do consenso social, fazendo com que 

outros grupos sociais aceitem a dominação. Atualmente o grupo 

desenvolve vários projetos educacionais com vistas a atender alunos da 

escola pública e de comunidades pobres. Desenvolver projetos com as 

comunidades pobres para que, se essas não podem consumir os produtos 

que a empresa vende? Aparentemente, há uma contradição, mas, ao 

contrário, os pobres não podem consumir os produtos, mas podem 

consumir as ideias disseminadas nesses projetos.  Dentre esses projetos 

estão: apoio à Fundação Xuxa Meneghel, Programa de Educação do 
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Trabalhador, Projeto Be a Special Teacher for a day, Projeto Be a 

Teacher For a Day e Projeto construindo a educação. 

Desde 1996, o grupo afirma doar materiais didáticos a alunos de 

uma comunidade de baixa renda no Rio de Janeiro (POSITIVO, 2016 f), 

sem deixar explícito, contudo, a qual comunidade se refere, como faz 

essa doação ou com qual finalidade. Ainda oferece cursos e a 

participação em eventos para as entidades que recebem as doações.  

 
Além disso, os profissionais da entidade têm a 

oportunidade de participar de cursos e eventos 

promovidos pela Editora Positivo, empresa do 

Grupo Positivo responsável pelo atendimento das 

instituições de ensino que utilizam os materiais 

didáticos elaborados a partir da metodologia 

própria criada pelos professores-fundadores da 

corporação (POSITIVO, 2016 f). 

 

No site institucional, o grupo explicita mais um projeto com 

caráter educativo para os trabalhadores da gráfica que são chamados 

pela empresa de ―colaboradores‖: 

 
Por meio do Programa de Educação do 

Trabalhador, os colaboradores da Gráfica Posigraf 

que não tiveram acesso aos ensinos Fundamental 

e Médio, voltaram a estudar. A empresa oferece as 

condições necessárias para que retornassem aos 

estudos, pagando todos os materiais, como 

estruturação de sala de aula, material didático e 

professores. O programa iniciado em 2001 – com 

continuidade permanente – é desenvolvido em 

parceria com a secretaria estadual de Educação do 

Paraná e o Serviço Social da Indústria (Sesi). Até 

o momento, 89 colaboradores já concluíram os 

ensinos Fundamental e Médio e outros 34 estão 

em fase de conclusão. Desde que o Programa de 

Educação do Trabalhador foi implantado, a 

direção da empresa passou a exigir o Ensino 
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Médio completo como requisito mínimo para 

contratação de colaboradores. (POSITIVO, 2016 

f). 

 

 Através dos estudos de Kuenzer (1985, p. 71), verifica-se a 

preocupação da empresa com todos os aspectos da vida do funcionário, 

o que inclui uma dimensão de controle e para o qual contribui um 

verdadeiro projeto pedagógico (...) através de promoção de reuniões, 

discussões, seminários, cursos, tendo em vista à veiculação de certa 

concepção de mundo. Propõe-se, dessa forma, a obtenção do consenso, 

da harmonia, da integração de esforços, e, portanto, a contenção das 

contradições e a redução dos seus efeitos desestabilizadores, em prol do 

atingimento de objetivos que são apresentados como comuns a empresa 

e aos trabalhadores e que procuram ocultar o processo de exploração do 

trabalho.  

Mais um projeto voltado para a formação dos trabalhadores da 

construção civil é o projeto Construindo a Educação:  

 
O "Projeto Construindo Educação" é uma 

atividade desenvolvida pela Universidade 

Positivo, em parceria com a Construtora Tha, e a 

secretaria municipal de Educação de Curitiba. O 

projeto proporciona aos operários da Construção 

Civil a oportunidade de cursar o Ensino 

Fundamental, no próprio local de trabalho, 

garantindo-lhes, assim, a possibilidade de voltar a 

estudar. Dos colaboradores que se submeteram ao 

exame de equivalência promovido pela secretaria 

municipal de Educação, 100% obtiveram nota 

para certificação. (POSITIVO, 2016 f). 
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No Projeto Be a Special Teacher for a day, os alunos de Ensino 

Médio das Escolas Positivo
74

, sob supervisão de seus professores, dão 

aulas de conversação em inglês para crianças do Instituto Paranaense de 

Cegos: ―numa iniciativa inédita no país o Positivo é a primeira 

instituição de ensino do Brasil a oferecer um curso de inglês para cegos‖ 

(POSITIVO, 2016 f). Já no Projeto Be a Teacher For a Day, alunos 

voluntários do Ensino Médio das Escolas Positivo, em Curitiba, dão 

aulas gratuitas de inglês para mais de 300 alunos da rede pública, ao 

longo do ano letivo. 

Em 2012, o Grupo Positivo criou o Instituto Positivo como o 

principal marco comemorativo dos quarenta anos de fundação do 

Positivo. Através desse Instituto, o grupo direciona o investimento 

social para ações em três frentes cujo eixo principal é a educação: o 

fortalecimento da cultura de cooperação intermunicipal em benefício da 

educação; a produção e disseminação de conhecimento; e mobilização 

social. Nas três frentes, percebemos que nada mais são do que formas de 

disseminar as suas ideias e construir o consentimento ativo. 

O Instituto Positivo é administrado por um Conselho de 

Governança
75

 composto pelos executivos que integram a alta direção 

das empresas e unidades educacionais do Positivo. Aos membros desse 

Conselho competem a definição e o direcionamento das políticas de 

governança do Instituto Positivo, visando ao pleno alcance dos objetivos 

sociais. No que diz respeito à disseminação do conhecimento, o Instituto 
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Adolescentes dando aula de inglês sem formação adequada, nos remete ao 

―Amigos da Escola‖ em que qualquer um pode ensinar. Basta ter vontade. 
75

 Composto pelos executivos que integram a alta direção das empresas e 

unidades educacionais do Positivo. Aos membros desse Conselho competem a 

definição e o direcionamento das políticas de governança do IP, visando ao 

alcance dos objetivos sociais. 
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Positivo conduz estudos e pesquisas com o objetivo de fomentar a 

disseminação e o acesso às informações sobre educação e políticas 

educacionais. Além disso, também organiza eventos que têm como 

objetivo discutir e refletir sobre a situação da educação no Brasil e no 

mundo.  

Ao ver a preocupação do Grupo Positivo com a disseminação 

do conhecimento e com a educação de uma forma geral, entendemos 

que o grupo tem plena ciência de que a educação, no contexto do 

capital, é um poderoso instrumento de conformação das pessoas ao 

sistema. Nesse sentido, o Sistema Aprende Brasil para a escola pública 

pode estar cumprindo com esse propósito. Na próxima parte 

apresentaremos o Sistema Aprende Brasil desde a sua idealização até a 

efetiva implantação nas redes públicas através de um contrato de 

parceria. Além de sua composição organização e especificidades para a 

escola pública. 
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4 O SISTEMA APRENDE BRASIL: A INSERÇÃO DO GRUPO 

POSITIVO NAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO 

 

Na parte III, apresentamos a história do Grupo Positivo, sua 

criação, expansão e diversificação de suas atividades empresariais. 

Nesta parte, abordaremos a questão central desta tese: a inserção do 

Grupo Positivo nas redes públicas de ensino por meio do Sistema de 

Ensino Aprende Brasil (SABE). Conhecer a história do grupo foi 

imprescindível para entendermos que, embora o Positivo seja uma 

empresa especializada no segmento educacional, é uma empresa como 

qualquer outra, já que busca atender ao mercado e às suas demandas e é 

regulada pelas leis do mercado. Para crescer e expandir, contou com um 

contexto político e econômico favorável. O Sistema Aprende Brasil 

também surgiu num contexto em que as parcerias público-privadas 

estavam sendo recomendadas em documentos oficiais emanados de 

organismos internacionais e num momento em que o empresariado 

brasileiro está organizado mediante o Movimento Todos pela Educação.  

Conforme expusemos anteriormente, os sites institucionais 

foram fundamentais para compreendermos o SABE, uma vez que foram 

eles que nos forneceram as informações sobre o sistema e onde 

encontramos disponível o documento intitulado Descritivo do Sistema 

Aprende Brasil elaborado pelo Centro de Pesquisas Educacionais 

Positivo
76

. Nesse documento há a apresentação do sistema, da proposta 

                                                           
76

 ―O atual núcleo responsável pelas pesquisas educacionais do Grupo Positivo 

nasceu em 1983 como Centro Pedagógico, que, por sua vez, transformou-se no 

Centro de Elaboração do Material Didático, em 1994, e, em 2001, passou a se 
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pedagógica, dos objetivos de cada etapa do ensino, dos conteúdos por 

série e da avaliação. Além dos sites institucionais, com o intuito de 

compreender como o Positivo chega até os municípios, realizamos 

entrevistas com dois consultores comerciais do grupo
77

. É oportuno 

destacar que a entrevista foi um procedimento complementar para 

compreender questões pontais, dentre elas, como o Sistema Aprende 

Brasil chega as redes públicas. Nessas entrevistas, notamos que os 

consultores foram orientados a dar informações extremamente objetivas. 

Portanto, para iniciar a discussão, apresentaremos o que é o 

Sistema Aprende Brasil e quais os produtos que o compõem. Na 

sequência, abordaremos a ―fundamentação teórica‖ da proposta 

pedagógica do Aprende Brasil, mostrando como o grupo, em seu 

discurso, incorpora concepções e termos presentes em documentos 

emanados das agências multilaterais e como o tecnicismo está presente 

nas formulações teóricas da empresa. Posteriormente, refletiremos sobre 

a inserção desse sistema na escola pública e o que significa a atuação 

dos empresários na educação para o momento atual. 

 

4.1 O QUE É O SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL 

 

                                                                                                                           
chamar definitivamente Centro de Pesquisas Educacionais Positivo‖ 

(REVISTA ATIVIDADES E EXPERIÊNCIAS, 2017, p.7). 
77

 Ser consultor comercial do SABE significa, no nosso entender, vender uma 

mercadoria como qualquer outra. Para conseguir efetuar vendas, os vendedores 

precisam apresentar bem o produto destacando suas qualidades e utilidades. 

Precisam despertar no consumidor, no caso as prefeituras, a necessidade em 

adquiri-lo. É exatamente nessa perspectiva que trabalham os vendedores do 

SABE, despertando nos prefeitos a necessidade de um produto que se apresenta 

revolucionário em solucionar os problemas da educação. 
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O Sistema Aprende Brasil, criado em 2004, é um ―sistema‖ 

específico para atender à escola pública em redes municipais e 

estaduais. Para iniciarmos o debate, é importante frisar a concepção do 

Grupo Positivo de ―sistema‖.  

 
Ao apresentarmos o Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, faz-se necessário, inicialmente, 

compreender o significado da palavra ―sistema‖ a 

qual é entendida como um conjunto de elementos, 

entre os quais haja alguma relação. Disposição das 

partes ou dos elementos de um todo, coordenados 

entre si, e que formam estrutura organizada. 

Método, plano [...] Com base nessa acepção, 

afirmamos que o Sistema de Ensino Aprende 

Brasil configura-se como a conjunção de 

elementos, tais como o livro didático integrado, o 

portal Aprende Brasil e a assessoria pedagógica, 

que relacionados e coordenados entre si, 

compõem, respectivamente, uma organização 

curricular e uma mediação pedagógica; conteúdos 

educacionais que permitem o desenvolvimento 

das capacidades de busca, seleção e organização 

das informações; bem como um programa de 

cursos e de atendimentos que contribuem com o 

projeto de formação continuada da equipe de 

educadores. Essa organização está alicerçada em 

princípios e pressupostos que determinam o ato de 

ensinar e o ato de aprender, como matrizes de toda 

a ação educativa, de maneira a priorizar uma 

qualidade de ensino, resultando em uma 

aprendizagem significativa, com o foco no 

sucesso da educação (CENTRO DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS POSITIVO, 2017, p. 7). 

 

Se analisarmos o conceito de sistema para Saviani (1999, 

p.120), observamos que ele coincide com o conceito do grupo. 

 
Com efeito, o sistema resulta da atividade 

sistematizada; e a ação sistematizada é aquela que 

busca intencionalmente realizar determinadas 
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finalidades. É, pois, uma ação planejada. Sistema 

de ensino significa, assim, uma ordenação 

articulada dos vários elementos necessários à 

consecução dos objetivos educacionais 

preconizados para a população à qual se destina. 

 

As intencionalidades e objetivos do grupo estão claros tanto no 

documento denominado Descritivo do Aprende Brasil, quanto nas 

inúmeras publicações e textos disponibilizados em seus sites. Além 

disso, a atividade educativa é sistematizada, planejada e organizada 

intencionalmente. Portanto, o uso do termo sistema, no caso aqui 

estudado, seria coerente. 

O Aprende Brasil atende desde a educação infantil até o Ensino 

Médio. No ano de 2017, ―está presente em mais de 2 mil escolas 

públicas, atendendo mais de 330 mil alunos, em cerca de 220 

municípios brasileiros‖. (POSITIVO, 2017). O Grupo afirma que o 

Sistema de Ensino Aprende Brasil foi ―criado a partir de metodologia 

própria desenvolvida pelos professores fundadores do Grupo Positivo‖ 

(POSITIVO, 2017) e que encontra respaldo legal na legislação 

educacional e se organiza com base nas propostas curriculares oficiais: 

 
Preocupado com o compromisso de oferecer uma 

educação com qualidade, o Sistema de Ensino 

Aprende Brasil aponta para soluções 

educacionais, fundamentadas nos ditames legais, 

estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – (LDBEN – 9394/96) e pelos 

documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN‘s), Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN‘s) para o Ensino Fundamental e 

Referenciais Curriculares Nacionais (RCN‘s) para 

a Educação Infantil, que permitem a todo 

educador uma organização do trabalho 

pedagógico que favorece a mediação dos avanços 



149 
 

da ciência da educação (CENTRO DE 

PESQUISAS EDUCACIONAIS POSITIVO, 

2017, p.7) 

 

Em relação à proposta curricular ficam evidentes as concepções 

já abordadas anteriormente, fundamentadas na Pedagogia da Existência 

de base liberal. O conhecimento científico é tratado como 

―informações‖ e este deve ser construído pelos professores e alunos, 

construção essa chamada de ―produção de novos saberes‖. Outra ideia 

presente no discurso do grupo acerca da informação é: ―É importante 

salientar, que o fato de estarmos diante de uma sociedade da 

informação, os alunos não necessitam somente de mais informações, 

mas sim, precisam aprender a organizá-las e a interpretá-las‖ (CENTRO 

DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO POSITIVO, 2017, p.21). Essa 

ideia está respaldada no relatório que a Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI preparou para a Unesco. Esse relatório 

ficou conhecido como Relatório Jacques Delors, pois foi este que 

coordenou os trabalhos da comissão: 

 
Em primeiro lugar, é necessário aprender a 

conhecer. Entretanto, tendo em conta as rápidas 

alterações provocadas pelo progresso científico e 

as novas formas de atividade econômica e social, 

há que se conciliar uma cultura geral 

suficientemente vasta com a possibilidade de 

dominar, profundamente, um reduzido número de 

assuntos (DELORS, 2012, p.17) 

 

Podemos notar que o Positivo, em nenhum momento, faz 

referência ao papel da educação como humanizadora do homem. Pelo 

contrário, a educação é tratada como um meio de se adaptar a uma 

determinada sociedade. Para esse processo de adaptação, adquirir a 
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capacidade de ―aprender a aprender‖ se torna fundamental.  Essa 

concepção encontra novamente respaldo no relatório Jacques Delors: 

 
É a ideia de educação permanente que deve ser 

repensada e ampliada. Isso se deve ao fato de que, 

além das necessárias adaptações relacionadas com 

as alterações da vida profissional, ela deve ser 

encarada como uma construção contínua da 

pessoa humana, dos seus saberes e aptidões, da 

sua capacidade de discernir e agir. Deve levar 

cada um a tomar consciência de si próprio e do 

meio ambiente que o rodeia, bem como a 

desempenhar o papel que lhe cabe como 

trabalhador e cidadão (DELORS, 2012, p.16). 

 

É importante salientar que o Positivo se utiliza de vários 

slogans
78

 presentes nas políticas educacionais orientadas pelas agências 

multilaterais. A repetição de alguns termos os torna muitas vezes 

naturais. E repetir termos presentes nos documentos oficiais parece dar 

ao grupo maior legitimidade e seriedade, já que se encontram 

respaldados em ―documentos importantes‖ para a educação. Laval 

(2004, p. 11) afirma que o discurso dominante cria algumas figuras e as 

reforça: 

 
Para se ater a algumas figuras do discurso 

dominante nós devemos nos perguntar quais 

relações têm umas com as outras as imagens da 

criança-rei, da empresa divinizada, do 

gerenciamento educativo, do estabelecimento 

descentralizado, do pedagogo não-diretivo, do 

avaliador científico, da família consumidora. 

 

                                                           
78

 A esse respeito ver EVANGELISTA, Olinda (ORG) 2014. O que revelam os 

slogans na política educacional. Araraquara, SP: Junqueira & Marin, 2014. 
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Em nossa análise, percebemos a presença de um projeto bem 

delineado e um discurso bem afinado que é repetidamente acionado para 

a sua inculcação pelos trabalhadores. A escola que está sendo delineada 

parece, cada vez mais, uma empresa a serviço dos interesses 

econômicos.  

De acordo com o Centro de Pesquisas Educacionais (2017, 

p.19-20), a proposta pedagógica está em consonância também com as 

orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Assim sendo, o 

sistema de ensino propõe, conforme esse documento, uma organização 

no tratamento dos conteúdos que objetiva: o fortalecimento dos laços de 

solidariedade, a formação de valores, o exercício da cidadania, a 

compreensão dos significados, a autonomia intelectual, o pensamento 

crítico e criativo e a compreensão dos fundamentos científicos. 

            Para as escolas particulares, o Grupo Positivo comercializa o 

Sistema Positivo de Ensino. Cabe ressaltar que, embora a marca Positivo 

seja a mesma, os sistemas não são iguais. Santos (2012) afirma que é 

uma estratégia das empresas privadas vender para os municípios um 

material de custo mais baixo e diferente daqueles que são elaborados 

para suas escolas. Ainda sobre esse assunto, Adrião et al (2009, p. 812) 

fazem um apontamento muito pertinente ao discorrer sobre a qualidade 

do material didático dos sistemas de ensino. Afirmam as autoras: 

 
Essa baixa qualidade pode estar relacionada, em 

parte, ao fato das empresas oferecerem aos 

municípios materiais distintos daqueles que 

elaboram para suas próprias escolas ou para as 

escolas privadas que franqueiam seu material. 

Trata-se de ofertar às escolas públicas um material 

de menor custo e que não faça frente àqueles 

existentes nas escolas privadas do município, uma 
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vez que, se assim fosse, poderia haver um relativo 

êxodo das matrículas para o setor público, 

estabelecendo-se, ineditamente, uma concorrência 

intraserviços oferecidos pela mesma empresa. 

 

Portanto, evidenciamos que o material didático produzido para 

a escola pública não é o mesmo que o produzido para a escola 

particular. É ilusório acreditar que, ao utilizar um sistema privado, a 

educação ofertada chegaria a patamares de qualidade superiores. 

Constrói-se a ideia de que um mecanismo de gestão privada, tal como o 

Sistema de Ensino Aprende Brasil poderia melhorar os resultados 

escolares das escolas públicas. O Positivo tem clareza sobre essa 

questão, mas seu intuito principal é vender o seu produto. 

O Sistema Aprende Brasil é composto de: Livros didáticos 

integrados, livro digital, ambiente digital, assessoria pedagógica, sistema 

de monitoramento educacional do Brasil (SIMEB) e Sistema de 

Avaliação Positivo (HABILE). O grupo Positivo através do seu centro 

de pesquisas afirma que o material didático é pensado levando em 

consideração a realidade dos alunos ―com base em diretrizes que 

consideram a realidade em que os atores educativos estão inseridos, a 

situação das escolas parceiras e o embate do que se tem com o que se 

precisa e se quer construir no âmbito educacional‖ (CENTRO DE 

PESQUISAS EDUCACIONAIS POSITIVO, 2017, p. 8).  

Se o SABE está presente em 220 municípios brasileiros, em 

diferentes regiões, como atender à especificidade de cada um deles? 

Como levar em consideração no material didático a realidade dos 

alunos? O que o grupo entende por ―levar em consideração a realidade 

dos alunos‖? Segundo o Centro de Pesquisas Educacionais Positivo é 

uma questão de trabalhar com o conhecimento trazido pelo aluno. 
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Nessa perspectiva, o Sistema de Ensino propõe 

que o professor possa trabalhar com o 

conhecimento trazido pelo aluno de modo a 

relacioná-lo com as novas sistematizações de 

ensino. O que implicará na aquisição de 

conhecimentos, habilidades intelectuais, atitudes e 

valores fundamentais de cooperação, iniciativa, 

organização, responsabilidade e autonomia nas 

decisões (CENTRO DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS POSITIVO, 2017, p.9). 

 

Na aparência, temos a impressão de que há uma preocupação 

com a qualidade da educação pública principalmente quando o grupo 

faz questão de destacar que o Sistema de Ensino Aprende Brasil é 

específico para a escola pública. Mas na essência da questão, vemos que 

a escola pública atende especificamente aos filhos da classe 

trabalhadora, e estes na visão burguesa, não precisam de uma formação 

consistente, já que venderão a sua força de trabalho, devendo ser 

preparados para executar o trabalho simples
79

. Na proposta do ensino 

médio evidenciamos isso quando o grupo através de seu centro de 

pesquisas traz como objetivos do Ensino Médio desenvolver a 

capacidade para continuar aprendendo, preparar para o trabalho, ter 

                                                           
79

 ―Em qualquer tipo de organização societária, o trabalho pode dividir-se em 

simples e complexo. Trabalho complexo é um conceito formulado por Karl 

Marx no volume 1 de O Capital como par do conceito de trabalho simples. 

Embora presentes em qualquer tipo de sociedade, eles têm a sua natureza 

determinada historicamente, segundo a especificidade de cada formação social 

concreta e do estágio da divisão social do trabalho alcançado pelas sociedades 

em seu conjunto. Enquanto o trabalho simples se caracteriza por sua natureza 

indiferenciada, ou seja, dispêndio da força de trabalho que ―todo homem 

comum, sem educação especial, possui em seu organismo‖ (MARX, 1988: 51), 

o trabalho complexo, ao contrário, se caracteriza por ser de natureza 

especializada, requerendo, por isso, maior dispêndio de tempo de formação 

daquele que irá realizá-lo‖ (NEVES E PRONKO, 2008, p.22). 
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flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação, 

compreender os fundamentos científicos e tecnológicos do processo 

produtivo. (CENTRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO 

POSITIVO, 2017, p.21). 

No documento acima mencionado, analisamos que o objetivo 

da educação para o Grupo Positivo é de, justamente, preparar os futuros 

trabalhadores que executarão o trabalho simples. Neves e Pronko (2008) 

afirmam que em países de capitalismo dependente, no caso o Brasil, 

predomina a formação para esse tipo de trabalho:  

 
O aumento da racionalização do processo de 

trabalho produtor de mercadorias e a 

disseminação de novos valores e práticas próprios 

à convivência social urbano-industrial fazem com 

que a escola, cada vez mais generalizada, se 

constitua em um local específico de formação 

para o trabalho (NEVES E PRONKO, 2008, p. 

24). 

 

As autoras analisam as mudanças na produção capitalista, 

principalmente a incorporação de novas tecnologias ao sistema 

produtivo. Afirmam que essas mudanças demandam novos conteúdos e 

novas capacidades. Nesse sentido, a escola precisa se adequar a elas. A 

proposta do Positivo, traduzida num sistema de ensino que incorpora as 

novas tecnologias, cumpre bem esse papel de formação dos futuros 

trabalhadores que executarão o trabalho simples.  

 
As atuais mudanças qualitativas na produção 

capitalista da existência – novas tecnologias de 

informação, comunicação e microeletrônica; 

demandas por novos conteúdos e formas de 

organização material e simbólica da vida; 

consolidação da hegemonia econômica, política e 
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cultural da burguesia mundial – apontam para a 

generalização do processo de racionalização do 

trabalho simples sob a direção do capital. Isso 

implica simultaneamente a ampliação quantitativa 

dos anos de escolaridade básica e uma 

organização curricular voltada mais 

imediatamente para o desenvolvimento de 

capacidades técnicas e de uma nova sociabilidade 

das massas trabalhadoras que contribuam para a 

reprodução ampliada do capital e para a obtenção 

do seu consentimento ativo para as relações de 

exploração e dominação burguesas na atualidade 

(NEVES E PRONKO, 2008, p.25) 

 

Laval (2004, p.13) afirma que a escola é cada dia mais vista 

como uma empresa dentre outras ―compelida a seguir a evolução 

econômica e a obedecer as restrições do mercado‖. A economia, para o 

autor, foi colocada mais do que nunca no centro da vida intelectual e 

coletiva. 

Ao adquirir o Sistema de Ensino Aprende Brasil, o município 

adquire todos os produtos, cabendo a ele decidir se utilizará todos ou 

apenas alguns. Além disso, o Positivo oferece às Secretarias de 

Educação Municipais cursos para  implantação do sistema e auxílio no 

gerenciamento de projetos e ações, o que o Grupo  chama de assessoria 

pós-venda. 

Cabe frisar, que os consultores comerciais (vendedores) 

enfatizam nas palestras e na apresentação do sistema que para um 

―resultado satisfatório‖, todos os produtos devem ser utilizados pelas 

redes. Em nossa entrevista com dois consultores comerciais isso ficou 

evidente: “O sistema tem vários recursos. É melhor usar todos. Se a 

escola não usa direito não podemos garantir sucesso” (CONSULTOR 

A). O outro consultor entrevistado reafirma: “O Aprende Brasil inclui 
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todos os produtos. A prefeitura compra tudo. Depende da secretaria da 

educação escolher se vai usar todos. Minha orientação é  para  que 

utilizem todas as possibilidades para alcançar um resultado 

satisfatório”
80

 (CONSULTOR B). É interessante observar nas falas que 

a escola é a responsável pela utilização daquilo que compra. Se ela não 

utilizar ―direito‖, como diz o consultor A, não alcançará o resultado 

esperado. A responsabilidade não é do grupo ou do sistema vendido, 

mas da escola. 

 Amorim (2008, p.40) descontrói o discurso dessas empresas 

privadas que vendem produtos com a promessa de que, se utilizados 

alterarão a qualidade do ensino: 

 

[...] embora haja um discurso de que a utilização 

da apostila visa a uma educação de qualidade, 

com material adequado, atualizado e eficaz, sua 

criação e utilização é advinda primeiramente de 

interesses financeiros de um mercado que 

descobriu uma nova fatia no setor editorial. 

 

Em relação aos produtos vendidos no ―pacote‖ do sistema 

privado, Frutuoso (2014, p.77) afirma que são pensados, planejados e 

criados como qualquer outra mercadoria e a sua produção tem como 

objetivo a obtenção do lucro e não a formação humana. Nesse sentido, 

Neves e Pronko (2008, p.29) lembram que a escola pode ser útil à classe 

trabalhadora como instrumento de alargamento do grau de 

conscientização política e de formulação de uma concepção de mundo 

emancipatória das relações sociais vigentes. Mas como a educação 

                                                           
80

 As falas foram transcritas fielmente. 
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escolar poderá cumprir esse papel se ela está subsumida aos imperativos 

do mercado? 

 

4.1.1 Livros didáticos integrados 

  

De acordo com site oficial da Editora Positivo
81

, O Sistema de 

Ensino Aprende Brasil oferece Livros Didáticos Integrados para a 

Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, organizados, em sua 

maioria, em quatro volumes anuais e, em forma de modulares, para o 

Ensino Médio (EDITORA POSITIVO, 2017 a). O material didático é 

elaborado no Centro de Pesquisas Educacionais do Positivo: 

 
Sua produção dura, em média, 10 meses, passando 

por diversas etapas, como o processo autoral, o 

tratamento de imagens, a revisão e a diagramação. 

Por trás de tudo isso está o Centro de Pesquisas 

Educacionais Positivo, com mais de uma centena 

de pesquisadores e educadores, unidos para que o 

material cumpra com o seu papel (REVISTA 

ATIVIDADES E EXPERIENCIAS, 2017, p.7) 

 

O excerto acima deixa explícito que, para o Positivo, o material 

didático (apostila) é um material bem elaborado e pensado por 

pesquisadores. Essa fala isenta o Positivo de qualquer responsabilidade 

com o resultado final do processo educativo. Se a escola não alcançar o 

resultado esperado, a culpa não é do material, mas do professor que não 

soube utilizá-lo. 

Além do livro didático ilustrado, o ―pacote‖ do Sistema de 

Ensino Aprende Brasil inclui materiais de apoio ao aluno. Vale ressaltar 

                                                           
81

 www.editorapositivo.com.br 
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que as crianças da Educação Infantil também têm livros didáticos 

destinados a elas desde um ano de idade. Além de outros materiais 

didáticos como: pranchetas de experimentação, kit de materiais de 

experimentação, maleta e livros de literatura infantil.  

Em relação à utilização de material didático apostilado para a 

educação infantil, Nascimento (2012, p.73-74), que realizou uma 

pesquisa em municípios paulistas sobre a utilização do apostilamento na 

educação infantil, tece críticas ao uso desse material. Quatro dos 

municípios investigados pela autora, no total de nove, utilizavam 

material do Positivo. Ela afirma que nas apostilas as atividades são 

preparatórias para a escrita, ou seja, atividades de psicomotricidade, 

características dos modelos preparatórios das décadas de 1970 e 1980. 

No livro do professor, as atividades e exercícios já estão 

resolvidos. Há também orientações metodológicas e sugestões de 

conteúdos complementares. O professor da Educação Infantil recebe 

recursos pedagógicos como CDs com músicas e sons, pranchetas de 

experimentação, kit de experimentação, móbiles, fantoches, máscaras, 

dentre outros. Os professores do Ensino Fundamental e Médio também 

recebem materiais de apoio em suas disciplinas. A responsabilidade por 

um trabalho de qualidade com o livro didático cabe, na visão do Grupo 

Positivo, exclusivamente ao professor: 

 

O papel do professor na dinamização do Livro 

Integrado é fundamental para a organização do 

espaço e do tempo das aprendizagens da criança. 

Nesse sentido, em conjunto com as orientações do 

material didático, o professor irá, numa fase pré-

ativa, organizar as condições de aprendizagem 

para que, em uma fase de ação educativa, possa 

colocar os estudantes em situação de 
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aprendizagem, gerindo a dinâmica das interações 

sociais e das condutas de aprendizagem. Ainda, é 

grande a importância da ação do professor em 

uma fase pós-ativa, que é quando documenta os 

resultados da aprendizagem, ajusta as formas de 

ação e verifica a qualidade da ação desenvolvida 

(CENTRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 

DO POSITIVO, 2017, p. 16). 

 

Adrião et al (2009) levanta uma problemática importante em 

relação ao material didático dos sistemas privados ao afirmar que sobre 

eles não há qualquer forma de controle social ou técnico. Nessa mesma 

perspectiva Silva (2012 a) afirma que o material didático não passa por 

nenhum tipo de avaliação oficial
82

 como acontece com o livro didático. 

A autora remete a diferentes estudos para asseverar que foram 

encontrados sérios problemas conceituais e gráficos nos materiais 

didáticos dos sistemas privados de ensino. ―Além da utilização de 

abordagens pedagógicas descontextualizadas e excessivamente 

esquemáticas, herdeiras da orientação para o vestibular que caracterizou 

o surgimento desse tipo de material‖ (SILVA, 2012 a, p.60). 

Vale ressaltar que o Governo Federal já mantém o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) que é totalmente custeado pelo 

Governo Federal. A implantação do sistema privado é custeada pelo 
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A Coordenação Geral de Materiais Didáticos (COGEAM) é responsável pela 

avaliação e seleção das obras inscritas no Programa Nacional do Didático 

(PNLD) e no Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), bem como pela 

elaboração do Guia dos Livros Didáticos voltado a auxiliar o professor na 

escolha dos livros didáticos. Para escolha dos livros didáticos aprovados na 

avaliação pedagógica, é importante o conhecimento do Guia do Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD). É tarefa de professores e equipe 

pedagógica analisar as resenhas contidas no guia para escolher adequadamente 

os livros a serem utilizados no triênio. O livro didático deve ser adequado ao 

projeto político-pedagógico da escola; ao aluno e professor; e à realidade 

sociocultural das instituições (Fonte: portal.mec.gov/pnld). 
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próprio município com o dinheiro do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). A esse respeito nos esclarece 

Britto (2011, p.14 -15): 

 
Há, também, questões financeiras a serem 

consideradas. Os custos de aquisição e 

distribuição dos livros didáticos são integralmente 

arcados pelo Governo Federal. E, devido à escala 

do PNLD, o custo unitário de cada exemplar é 

relativamente baixo. O material apostilado, por 

sua vez, é integralmente financiado pelo estado ou 

município que o adota. Em média, o custo é de R$ 

150,00 por aluno por ano e os recursos para 

financiar sua aquisição são geralmente oriundos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). Trata-se 

de verbas que poderiam ser empregadas em outras 

alternativas de expansão da oferta educacional ou 

de melhoria da qualidade do ensino. 

 

Em relação ao conteúdo do material didático, Palhiarini (2013) 

realizou uma pesquisa de pequeno porte em que comparou o material 

didático do Grupo Positivo para a escola pública (Sistema de Ensino 

Aprende Brasil) e para a escola particular (Sistema Positivo de Ensino). 

Como a pesquisa é de pequeno porte, a autora delimitou para o estudo 

os materiais didáticos de Língua Portuguesa do 2º ano do Ensino 

Fundamental. Nesses materiais, escolheu dois conteúdos para análise. 

As conclusões da autora apontam diferenças importantes nos dois 

materiais que não podem ser desconsideradas: 

 
No que tange ao material didático do segundo ano 

do Ensino Fundamental, este precisa trabalhar 

com os diferentes gêneros textuais, além do mais 

deve propor atividades de alfabetização e 
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letramento, trabalhando com a oralidade, leitura e 

escrita. Já que são nos primeiros anos que a 

criança deverá ser alfabetizada. Conforme análise 

das apostilas do Sistema Aprende Brasil, os 

conteúdos de histórias em quadrinhos e histórias 

infantis são apresentados de forma superficial e 

não dão conta de explicar o que são esses gêneros 

textuais, além de estarem carregados de ideologia. 

As atividades não exigem reflexão por parte dos 

alunos, pois a maioria das questões é objetiva. Nas 

apostilas da escola particular, notamos que os 

conteúdos também não são trabalhados a 

contento, mas pelo menos trazem algumas 

características dos gêneros textuais trabalhados. 

Os professores também contam com um caderno 

de atividades que pode ser levado para casa pelo 

aluno, o que permite ampliar o trabalho 

desenvolvido em sala de aula. Nesse caderno 

existem atividades extras que podem possibilitar o 

enriquecimento dos conteúdos trabalhados em 

sala. Portanto, as possibilidades de 

desenvolvimento são maiores (PALHIARINI 

2013, p. 11). 

 

A escola é o espaço que o aluno da rede pública tem para o 

desenvolvimento de suas funções psíquicas, tanto superiores como 

elementares, como a percepção, a atenção (voluntária e involuntária), a 

memória, a linguagem, dentre outras. Portanto, o material didático é de 

suma importância para o desenvolvimento humano, já que é um 

mediador social e por meio dele a criança internaliza os conteúdos 

socialmente disponíveis ―Quanto mais progride a humanidade, mais rica 

é a prática sócio-histórica acumulada por ela, mais cresce o papel 

específico da educação e mais complexa é sua tarefa‖ (DUARTE, 2006, 

p.161). 

 

4.1.2  Livro digital 
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Segundo o site da Editora Positivo, o Livro Digital reúne todo o 

conteúdo escolar das coleções do Aprende Brasil em uma versão 

interativa, contemplando recursos e layouts pensados para o uso em 

tablets, com animações, simuladores, vídeos e infográficos (EDITORA 

POSITIVO, 2017 b). Possui ainda o manual do professor e material de 

apoio impresso para os alunos. 

 

4.1.3 Ambiente digital 

No ambiente digital, o aluno tem acesso a atividades de 

complementação dos conteúdos elencados no livro didático. O site 

institucional da editora trata essas atividades complementares como 

―objetos educacionais digitais e trilhas de aprendizagem‖ e afirma ter 

nesse ambiente mais de 10 mil questões e exercícios (EDITORA 

POSITIVO, 2017c). Esse ambiente permite que o professor acompanhe 

o desempenho e o aprendizado do aluno, pois o docente consegue 

visualizar quem o acessou e quais atividades realizou. Além disso, o 

professor pode enviar tarefas, avaliações, mensagens e emitir relatórios. 

Bego (2013), em sua pesquisa sobre sistemas de ensino privado 

identificou que os serviços de portal de internet e de atendimento 

oferecidos são pouco utilizados e explorados em decorrência da 

excessiva carga horária de trabalho semanal dos professores, fato que os 

deixam sem o tempo hábil necessário para o contato.  

Vale lembrar que em 1997, através da Portaria nº 522/MEC de 

9 de abril de 1997, foi criado o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo) para promover o uso pedagógico de Tecnologias 

de Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de educação 
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básica

83
. Segundo o Portal, o Ministério da Educação (MEC) comprou, 

distribuiu e instalou laboratórios de informática nas escolas públicas de 

educação básica. Em contrapartida, os governos locais (prefeituras e 

governos estaduais) deveriam providenciar a infraestrutura das escolas 

para receberem os computadores. Porém, não basta instalar 

computadores, é preciso mantê-los em condições de funcionamento e, 

para isso, é necessária manutenção constante, despesa que fica a cargo 

das escolas que muitas vezes não têm condições de realizá-la. Além 

disso, nem todos os alunos têm em casa computador e internet para 

acessar o ambiente digital. 

 

4.1.4 Assessoria pedagógica 

  

A assessoria pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil 

assessora o trabalho nos municípios ―parceiros‖
84

, presencialmente e a 

distância (EDITORA POSITIVO, 2017 d). Além dessa assessoria, ainda 

fornece cursos de capacitação que chamam de ―formação continuada‖ 

tanto para os docentes quanto para os gestores. Há segundo o site 

institucional profissionais especializados em cada uma das disciplinas e 

também especialistas exclusivos para os professores da Educação 

Infantil.  

O Sistema de Ensino fornece subsídios para o 

professor organizar as suas ações, ajudando os 
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 Já falamos desse programa na parte II dessa tese. 
84

 Esse termo município parceiro ou escola parceira é utilizado pela Editora 

Positivo para designar os municípios e escolas que compraram o sistema. A 

nosso ver, a utilização desse termo está correta pois trata-se mesmo de uma 

parceria público-privada. 
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alunos a reinterpretarem suas próprias vidas e a 

desenvolverem-se integralmente, quanto às 

capacidades de reflexão, de trabalho coletivo, de 

autodisciplina, de domínio do conhecimento no 

âmbito de diversas ciências e tecnologias, de 

raciocínios que superam o acúmulo de fatos e de 

comunicação, como resultado do encontro com o 

saber escolar (CENTRO DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS POSITIVO, 2017, p.10). 

 

O município pode optar ou não em utilizar esse serviço que já 

está incluso ao comprar o Sistema Aprende Brasil.  

  

4.1.5 Sistema de monitoramento educacional do Brasil – SIMEB 

 

O Sistema de Monitoramento Educacional do Brasil (SIMEB) é 

uma ferramenta tecnológica para a gestão educacional. Através dela, a 

escola consegue fazer diagnósticos, planejamentos e monitorar metas 

estabelecidas para a rede de ensino. Esse sistema tabula dados oficiais 

relativos a educação e desempenho educacional disponibilizados pelo 

Governo Federal, pelo MEC, pelo INEP e disponibiliza essas 

informações por meio do sistema para as escolas parceiras. O SIMEB a 

nosso entender referenda a cultura de avaliação e de desempenho 

proposta pelos organismos internacionais. A partir do momento que traz 

esses indicadores, como parâmetros para as escolas, faz com que as 

mesmas trabalhem com metas a serem atingidas. A preocupação passa a 

ser com números e notas e não com o efetivo aprendizado. 

 

4.1.6 Sistema de Avaliação Positivo - HABILE 
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É um produto pedagógico criado pela Editora Positivo 

destinado à avaliação educacional externa de aprendizagem em larga 

escala. Avalia os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências. É utilizado por mais de 240 municípios brasileiros, pois é um 

produto que pode ser vendido separadamente. Visa a colaborar com a 

equipe pedagógica da escola, analisando os resultados de suas políticas, 

práticas internas e processos de ensino e aprendizagem, assim como 

contribuir para a qualidade do ensino do país (EDITORA POSITIVO, 

2017 f). Ao adotar o Sistema de Ensino Aprende Brasil, as provas para o 

4°. e o 8°. ano do Hábile estão inclusos. Se a escola quiser aplicá-lo em 

outras séries, deverá comprá-lo a parte. Cabe enfatizar, que essa 

―avaliação‖ realizada pelo HABILE acontece na própria escola através 

de testes e questionários e visa avaliar competências e habilidades, bem 

nos moldes tecnicistas da educação. 

 

4.2 A SUPERVALORIZAÇÃO DOS MEIOS 

 

A partir da apresentação de todos os produtos que estão inclusos 

no ―pacote‖ vendido pelo grupo às redes municipais de ensino, fica 

explícita a importância que os meios assumem na educação ofertada 

pela empresa através de seu sistema de ensino, uma educação de base 

tecnicista. Medeiros (2014, p. 69), a respeito do ensino tecnicista, 

escreve: 

No ensino tecnicista, o elemento principal passa a 

ser a organização racional dos meios, mas essa 

organização não é planejada pelo professor, não é 

ele quem decide o que, quando e como ensinar, 

ele apenas executa um processo no qual o 

planejamento, a coordenação e o controle ficam a 



166 
 

cargo de especialistas considerados habilitados, 

neutros e imparciais. Assim, quanto mais 

organizado fosse o processo de ensino, maior 

eficiência ele teria, pois minimizaria as 

interferências do professor na sua condução. 

 

O excerto acima elucida a concepção tecnicista de atuação do 

grupo aplicada ao Sistema Aprende Brasil. O sistema e seus produtos, 

são pensados por ―especialistas‖ que além de organizarem os conteúdos 

de ensino, organizam também o tempo e a formação do professor que, 

trabalhará com o sistema. A atuação do professor assume papel 

secundário. Mas, é interessante observar que esse mesmo professor 

rebaixado a um segundo plano é responsabilizado caso o sistema ―não 

funcione‖ adequadamente, ou não alcance a qualidade esperada. 

Portanto, os meios, se bem empregados, na concepção da empresa, 

resolvem os problemas da qualidade da educação já que são 

apresentados como ―soluções‖. 

 

4.3 A ―PROPOSTA PEDAGÓGICA‖ DO SISTEMA DE ENSINO 

APRENDE BRASIL 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê em seu art. 12, 

inciso I, que ―os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica‖. Fica claro que na legislação vigente 

essa incumbência é do estabelecimento de ensino. É a equipe 

pedagógica da escola que conhece a realidade de seus alunos e 

professores bem como o contexto social em que vivem.  Nessa 

perspectiva, corroboram Guimarães e Marin (1998, p.35). 
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[...] o Projeto Pedagógico concretiza a necessidade 

de conhecer amplamente a realidade existente 

através do diagnóstico e análise, de estabelecer 

objetivos comuns, caminhos e etapas para sua 

operacionalização, de divisão de tarefas entre os 

envolvidos e de avaliação contínua do processo e 

dos resultados alcançados. 

 

Porém, ao contratar um sistema privado, como no caso o 

Aprende Brasil, a escola adota a ―proposta pedagógica‖ formulada pela 

equipe de ―especialistas‖ do grupo Positivo que desconhece as 

realidades locais onde atuarão. Cabe enfatizar que o documento já citado 

anteriormente, intitulado Descritivo do Sistema Aprende Brasil, 

elaborado pelo Centro de Pesquisas Educacionais Positivo apresenta o 

que seria a ―proposta pedagógica‖ e curricular do sistema. É oportuno 

dizer que a proposta deverá ser utilizada por qualquer estabelecimento 

de ensino que compre o sistema, independente se esse estabelecimento 

está situado no norte, no nordeste ou no sul do Brasil. Há nesse 

documento uma naturalização da realidade social que, em nenhum 

momento, é problematizada. Duarte (2006, p.166) é enfático ao afirmar 

―a naturalização daquilo que é histórico e social é um recurso ideológico 

que pode ter significados diferentes, dependendo do contexto no qual é 

utilizado‖. 

Ao analisar o documento, ficou claro que ele não é 

definitivamente uma proposta pedagógica e curricular, embora o Grupo 

Positivo assim o denomine.  Uma proposta pedagógica deve ser 

elaborada a partir de uma leitura da realidade social levando em 

consideração os aspectos políticos, econômicos e sociais. As concepções 

teóricas precisam estar claras, fundamentadas e bem articuladas, o que 

não é o caso da proposta do Aprende Brasil onde faltam coerência e 
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consistência teórica. Os autores mais ―cotados‖ e mais conhecidos no 

meio acadêmico foram utilizados aleatoriamente e com equívocos com o 

intuito de tornar a proposta ―mais atrativa‖. Quem não conhece a 

produção dos autores utilizados, pode ser facilmente seduzido por 

excertos e frases de impacto que permeiam o texto do referido 

documento: 

 
A Proposta Pedagógica está alicerçada em uma 

concepção de sociedade, de educação, de escola, 

de professor e de aluno que visam a contribuir 

com a formação humana, com a cidadania e com o 

desenvolvimento da consciência crítica para a 

emancipação das pessoas (CENTRO DE 

PESQUISAS EDUCACIONAIS POSITIVO, 

2017, p.8). 

 

No excerto acima, temos a impressão de que o Positivo 

mediante seu sistema para a escola pública, está realmente preocupado 

com a formação humana. Mas, ao analisar a ―proposta‖, principalmente 

no que tange à sua fundamentação teórica, chama-nos a atenção a 

grande confusão teórica presente no documento. Autores de linhas 

teóricas antagônicas são colocados como parceiros. Piaget, Wallon e 

Vigotski são os autores mais citados na proposta anunciada como 

elaborada numa perspectiva interacionista: 

 
O Sistema de Ensino Aprende Brasil objetiva uma 

ação educativa que transforme os educandos em 

pessoas capazes de transitar em tempos passados e 

no tempo presente, em antigos e novos espaços, 

voltando o olhar para dentro de si e para o mundo, 

ou seja, aprendendo na relação consigo, com o 

objeto de conhecimento e com o outro, numa 

perspectiva interacionista, por se acreditar que o 

fazer pedagógico das escolas precisa permitir que 
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as pessoas cresçam em suas capacidades para 

explicar e sentir o mundo que as cerca. E, ainda, a 

perspectiva interacionista possibilita a integração 

dos saberes codificados, articulando-os à 

dimensão das interações sociais, à dimensão das 

interações com o meio e à dimensão construída do 

conhecimento (CENTRO DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS POSITIVO, 2017, p.8-9). 

 

É oportuno destacar que todas as teorias arroladas para 

explicitar o processo de construção do conhecimento são, em princípio, 

interacionistas, posto que pressupõem uma relação, uma interação, entre 

sujeito e objeto do conhecimento. Logo, intitular as teorias de Piaget, 

Wallon e Vigotski de interacionistas não as distinguem das demais nem 

as identifica, quer seja entre elas ou cada uma em separado. Ao 

contrário, o que as diferenciam são os métodos de análise que orientam 

uma e outra e que não autorizam qualquer junção entre elas. Mas, o 

Positivo, através do seu Centro de Pesquisas, consegue conciliar dois 

pensadores cujas abordagens são reconhecidamente antagônicas: 

 
Com base nos estudos de Piaget e Vygotsky e no 

desenvolvimento da teoria interacionista, ocorre 

um deslocamento dessa percepção, pois a 

aprendizagem passa a ser concebida como um 

processo interativo entre o sujeito e a cultura em 

que este se insere. Nessa perspectiva, os processos 

cognitivos individuais passam a ser condicionados 

diretamente à produção de sentido, isto é, à 

percepção da importância de um contexto que 

motiva e informa o aprendente e, ao mesmo 

tempo, possibilita o uso e a aplicação efetiva 

daquilo que é aprendido (CENTRO DE 

PESQUISAS EDUCACIONAIS POSITIVO, 

2017, p.50). 
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É interessante verificar que nesse excerto, o pensamento de 

ambos os autores é totalmente descaracterizado. Nem Vigotski nem 

Piaget mencionam ―processos interativos‖ na formulação de seus 

pensamentos. Utilizam outros conceitos mais complexos, como por 

exemplo, o conceito de mediação
85

 em Vigotski. Vale assinalar que 

nunca denominaram o aluno ou criança como ―aprendente‖. Vigotski 

não trata de contexto que ―motiva e informa‖, aliás, não discute 

motivação. Percebe-se a interpretação errônea da equipe de 

especialistas do Centro de Pesquisas Educacionais do Positivo que 

unem os autores de matrizes teóricas divergentes.  

Fica evidente também que a proposta curricular e a seleção de 

conteúdos são feitas pelos ―especialistas‖ do Centro de Pesquisas 

Educacionais que se dizem preocupados em transformar a escola e a 

educação. 

 
Transformar a escola e a educação consiste em um 

dos maiores desafios para todos os indivíduos 

comprometidos com a formação de um país 

pensante, formado por cidadãos engajados e que 

buscam maior equidade social. E tal compromisso 

deve ter início já nos primeiros anos escolares 

                                                           
85

 ―Vygotsky (1998 e 2001) explica que o ensino é de extrema relevância não 

apenas para a apreensão do conhecimento científico, como também para o 

desenvolvimento, no aluno, das funções complexas superiores. É graças à 

mediação, exercida pelo professor, entre os conteúdos escolares e o aluno que 

esses conteúdos, e junto com eles as formas de pensar, de perceber, de sentir, 

de raciocinar, enfim, de ser, são reelaborados nos novos membros da espécie. À 

medida que o professor propõe, discute e ensina conhecimentos que incidem 

sobre a "zona de desenvolvimento proximal", ele está propiciando e 

desencadeando nos alunos novos processos cognitivos.‖ (DOMINGUES, 2003, 

p. 56). Como se pode depreender, trata-se de uma orientação teórico-

metodológica muito diferente da que se encontra nesse excerto do documento. 
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(CENTRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 

POSITIVO, 2017, p.58). 

 

Portanto, é o próprio Grupo Positivo que seleciona e determina 

o que os alunos da escola pública irão estudar para se tornarem ―seres 

pensantes‖. O excerto abaixo confirma esse dado: 

 
O Sistema de Ensino, por meio de sua equipe de 

profissionais especialistas em cada área do 

conhecimento, priorizou nessa seleção e 

organização, conteúdos que contribuem para a 

construção de diferentes linguagens e para a 

elaboração de aspectos da produção cultural, 

ligados aos objetos de conhecimento, tendo em 

vista o compromisso de favorecer os processos de 

construção de identidade e de autonomia 

(CENTRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS 

POSITIVO, 2017, p.22). 

 

 A proposta curricular e a escolha dos conteúdos têm como base 

os Parâmetros Curriculares Nacionais. Por que o grupo faz a opção 

pelos Parâmetros? Num estado como, por exemplo, o Paraná, que tem 

Diretrizes Curriculares próprias, isso se torna contraditório. A proposta 

curricular do Aprende Brasil deveria ser feita com base nas Diretrizes e 

não nos Parâmetros.  

 
Da conjugação dos pressupostos norteadores da 

proposta pedagógica e das orientações legais 

expostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

constituem-se os fundamentos da proposta para o 

Ensino Fundamental do Sistema de Ensino 

Aprende Brasil, os quais apontam para a 

necessidade de se estabelecer uma estreita relação 

entre a educação e a prática social (CENTRO DE 

PESQUISAS EDUCACIONAIS POSITIVO, 

2017, p.18). 

 



172 
 

Além disso, a ideia do ―aprender a aprender‖ permeia todo o 

documento. A esse respeito vale a pena retomar a crítica feita por Duarte 

(2006, p.170) a essa concepção: 

 
Temos insistido, neste trabalho, na ideia de que o 

lema ―aprender a aprender‖ apoia-se em 

concepções naturalizantes das relações entre 

indivíduo e sociedade. Acrescentamos agora a 

essa afirmação a de que o ―aprender a aprender‖ 

está inserido no universo ideológico da 

naturalização do mercado. ―Aprender a aprender‖ 

é, na verdade, aprender a buscar, por si mesmo, 

entre as ofertas do mercado do conhecimento, as 

informações e os saberes necessários à adaptação 

a um determinado tipo de atividade. No ―aprender 

a aprender‖, conhecer é interagir, é trocar. Assim, 

o lema ―aprender a aprender‖ mantém grande 

sintonia com as ideias do homem como um 

comerciante e da sociedade como uma sociedade 

mercantil. 

 

É possível afirmar ao analisar o documento produzido pelo 

Centro de Pesquisas Educacionais do Positivo que embora na redação 

do documento as concepções teóricas estejam confusas ou mal 

explicadas, os seus autores têm plena ciência do tipo de educação que 

querem fornecer para os alunos da escola pública - aquela que preparará 

os futuros trabalhadores para as demandas do sistema produtivo. 

 

4.4 A JUSTIFICATIVA DA EMPRESA PARA A 

COMERCIALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE 

BRASIL 

  

A Editora Positivo é a responsável pela comercialização do 

Sistema Aprende Brasil para a rede pública. Em sua página, ela explica 
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os motivos pelos quais o município deve comprar o sistema. Utiliza para 

essa finalidade o slogan ―Por que o seu município precisa?‖.  É 

interessante analisar a utilização do verbo ―precisar‖ quando se refere ao 

município, pois a própria editora parece criar a necessidade da utilização 

do sistema com o argumento de que é necessário potencializar a 

qualidade da educação das escolas públicas: 

 

O nível da qualidade de vida em um município 

começa pela educação. Pensando nisso, a Editora 

Positivo desenvolveu o Sistema de Ensino 

Aprende Brasil. O Aprende Brasil é um sistema 

de ensino completo, que oferece um conjunto 

específico de soluções para a rede de ensino 

pública: Livro Didático Integrado, Livro Digital, 

assessoria pedagógica, ambiente digital e sistemas 

de avaliação Hábile e SIMEB. O Sistema de 

Ensino Aprende Brasil foi desenvolvido para 

potencializar a qualidade do ensino nas escolas do 

seu município. Os conteúdos de um ano dão 

continuidade aos do período anterior, garantindo 

uma aprendizagem progressiva, articulada e 

interdisciplinar. Seus alunos conquistam mais 

oportunidades de aprendizado (EDITORA 

POSITIVO, 2017 g) 

 

O maior argumento utilizado pela editora para vender o sistema 

é sem dúvida o da qualidade de ensino. É interessante observar como os 

municípios compram a ideia de que o Aprende Brasil irá realmente 

melhorar a qualidade de ensino. Isso fica claro na declaração
86

 da 

prefeita do município de Farol /PR, que comprou o sistema para o ano 

                                                           
86

Fonte: http://goionews.com.br/noticia/2017/02/11/3062/prefeitura-de-farol-

fez-lancamento-do-sistema-positivo-de-educacao/72655/. Acesso em 12 de abril 

de 2017. 

http://goionews.com.br/noticia/2017/02/11/3062/prefeitura-de-farol-fez-lancamento-do-sistema-positivo-de-educacao/72655/
http://goionews.com.br/noticia/2017/02/11/3062/prefeitura-de-farol-fez-lancamento-do-sistema-positivo-de-educacao/72655/
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letivo de 2017, durante o evento de apresentação do sistema para 

professores, pais e alunos: 

 
Sabemos que o nosso ensino é um dos melhores 

da região, agora com este sistema da Positivo, 

iremos melhorar e muito na qualidade de ensino, 

os nossos alunos terão um ensino igual à de 

escolas particulares‘, frisou a prefeita (GOIO 

NEWS, 2017). 

 

O prefeito de Bituruna/PR
87

 também comprou o sistema para o 

seu município e, tal como a prefeita acima mencionada, demonstra 

acreditar na qualidade do sistema:  

 
A cidade tem bons índices na área educacional e 

agora, com esse novo sistema iremos melhorar 

cada vez mais a qualidade da educação, pois os 

nossos alunos terão um ensino do porte das 

escolas particulares (CIDADE PORTAL, 2017). 

 

Krawczyk (2008, p. 808), em relação à adoção dos sistemas 

privados de ensino pelas prefeituras, escreve: 

 
[...] muitas secretarias de educação municipais 

pressionadas a promover mudanças rápidas e 

efetivas, tendem a procurar o mercado 

educacional para preencher suas lacunas, 

tornando-se as prefeituras novos nichos que se 

abrem para as iniciativas comerciais. É o caso 

recente de adoção em alguns municípios de 

apostilas e outros materiais didáticos elaborados 

por grupos privados. 

 

                                                           
87

 Fonte: http://umuarama.cidadeportal.com.br/noticia/25167/22-03-17/farol-

esta-entre-os-13-municipios-paranaenses-que-adotam-o-sistema-de-ensino-

aprende-brasil. Acesso em 12 de abril de 2017. 

 

http://umuarama.cidadeportal.com.br/noticia/25167/22-03-17/farol-esta-entre-os-13-municipios-paranaenses-que-adotam-o-sistema-de-ensino-aprende-brasil
http://umuarama.cidadeportal.com.br/noticia/25167/22-03-17/farol-esta-entre-os-13-municipios-paranaenses-que-adotam-o-sistema-de-ensino-aprende-brasil
http://umuarama.cidadeportal.com.br/noticia/25167/22-03-17/farol-esta-entre-os-13-municipios-paranaenses-que-adotam-o-sistema-de-ensino-aprende-brasil
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Evidenciamos que os sistemas privados utilizam a promessa de 

garantir melhores notas nas avaliações governamentais, como o Índice 

de desenvolvimento da educação básica (IDEB), para vender o seu 

produto com a justificativa de que ele é imprescindível para alcançar a 

qualidade do ensino e notas satisfatórias no IDEB. Ao mesmo tempo em 

que o Estado cria as avaliações de desempenho e estabelece parâmetros 

de qualidade, cria-se a necessidade de produtos específicos para atingir a 

qualidade de ensino. As empresas privadas se incumbiram de produzir 

esse produto: os sistemas privados. Essas empresas e dentre elas o 

Positivo, passaram a vender o que Comerlatto (2013, p.215) chama de 

―fórmula do sucesso‖, aquilo que o Grupo Positivo como já mencionado 

anteriormente, trata como ―soluções educacionais‖. Evangelista e Leher 

(2012, p.12) elucidam: 

 
Os resultados desses exames também são 

cinicamente utilizados para convencer a 

população de que a educação pública é de má 

qualidade exatamente porque os professores não 

se responsabilizam pelos resultados de seu 

trabalho e, ainda, em decorrência do fato de que a 

escola pública, como todos os níveis do Estado, 

padece do mal crônico da gestão incompetente, 

uma das raízes axiais que determinariam os baixos 

índices de avaliação das escolas públicas. O 

neogerencialismo que invadiu o Estado e a escola 

abre caminho para a intervenção de grupos 

privados nos sistemas públicos de ensino, 

supostamente portadores da varinha de condão 

cujo toque conduzirá a educação à ―boa 

qualidade‖, afinal, os empresários sabem buscar 

resultados! 

 

Como resolver os problemas educacionais se as raízes não estão 

na escola, mas no próprio sistema social? O discurso da empresa, 
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portanto, é o de que uma educação de qualidade acontece independente 

das questões econômicas e que os problemas da educação são técnicos, 

problemas relativos à gestão. Corrobora Adrião et al (2009, p.812): 

 
Não há menções às desigualdades sociais, 

culturais e econômicas existentes e às diferenças 

inevitáveis entre as escolas e seus atores: é a 

supervalorização dos meios, alienados de fins 

desejados. Estamos de volta ao tecnicismo dos 

anos de 1970, com a diferença de agora os meios 

mais eficazes e eficientes virem adjetivados: 

precisam ser privados.  

 

Nessa mesma linha de raciocínio escrevem Evangelista e Leher 

(2012, p 16): 

Ao se associar a produção da pobreza à má 

qualidade da escola argumenta-se que os 

problemas socioeconômicos brasileiros são 

produzidos no terreno educacional e, portanto, 

apenas nesta esfera é possível solucioná-los. Essa 

racionalização desloca a necessária compreensão 

das relações capital-trabalho como determinação 

desses problemas, dirigindo-a ao campo 

educacional.  

 

Milu Vilela, uma das principais empresárias do setor bancário e 

participante do Movimento Todos pela Educação, faz questão de 

apontar a qualidade da educação pública como meio de resolver os 

problemas sociais e afirma que o Movimento tem um projeto 

educacional para o país. 

 
[...] a educação é, neste momento, a mais 

importante política pública e [...] assegurar a sua 

qualidade, especialmente para os menos 

favorecidos, constitui o melhor instrumento para 

reduzir nossas históricas desigualdades sociais. 
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[...] Pela primeira vez, um grupo de lideranças, 

apoiado por organizações da sociedade civil e em 

sintonia com os governos, decidiu juntar esforços 

em torno de um grande projeto educacional para o 

país. (VILLELA, 2006, p. 

7 apud MARTINS, 2009, p.3). 

 

Na educação, como em qualquer outro complexo social, as 

necessidades também vão sendo criadas. Nesse sentido, com o intuito de 

melhorar a educação escolar, os municípios sentem a necessidade de 

comprar o sistema privado, um produto que se apresenta como inovador 

e vantajoso. Nesse sentido Zuin (1994, p.153) corrobora: 

 
Brilhos intensos emanam de mercadorias que são 

consumidas vorazmente. Informações e palavras 

de ordem referentes ao consumo imediato são 

absorvidas em um ritmo alucinante. Produtos são 

substituídos quase que instantaneamente por 

outros que prometem vantagens que nunca se 

poderia imaginar. Tudo que é produzido parece 

ser obsoleto, em virtude da velocidade perante a 

qual é removido, bastando, para tanto, apenas um 

piscar de olhos dos consumidores.  

 

A decisão de comprar o sistema fica quase sempre a cargo dos 

gestores educacionais, os professores pouco participam dessa decisão. 

As pesquisas de: Alcover (2014), Silva (2012), Silva (2013), Belo 

(2014), Barbosa (2009), Bezerra (2008), Cain (2009), Casagrande 

(2012), Delgado (2010), Mirandola (2010), Nicoleti (2009), Paula 

(2008), Garcia (2012), Frutuoso (2014) e Rossi (2009) confirmam esse 

dado. Nessa mesma perspectiva, escrevem Garcia et al (2012, p.12): 

 
Assim, a busca de bons resultados nas avaliações 

externas encontra no setor privado aliado 

importante, pois, para garantir a lucratividade, a 
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empresa necessita produzir em série os materiais e 

estimular ao máximo os procedimentos de 

trabalho marcados por rotinas similares, 

previsíveis e, como consequência, resultados 

mensuráveis. 

 

Além do discurso de melhorar a qualidade da educação, os 

gestores municipais e secretários de educação também usam a 

justificativa de tentar padronizar os projetos pedagógicos e o trabalho 

realizado nas escolas: ―Buscam instaurar nas redes municipais 

uniformidade nos processos pedagógicos, alegando evitar 

―desigualdades‖ entre as escolas‖ (Adrião et al, 2009, p.810). 

Em relação à questão da qualidade, Ferretti (1996, p.124), 

afirma que essa é uma questão histórica. "Não existe uma boa educação 

em absoluto, assim como não existe uma qualidade que se defina 

absolutamente". Concordamos com o autor, é preciso atentar para os 

propositores da educação de qualidade. Os organismos internacionais 

mediante seus documentos oficiais articulam a proposta da educação de 

qualidade como um suposto padrão a ser perseguido e ranqueado entre 

os países. Dessa maneira, para esses propositores, representantes da 

burguesia em escala mundial  Banco Mundial (BM), Organização das 

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

Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), entre outros , a educação de qualidade há que 

formar capacidades, atitudes e permitir a construção de conhecimentos 

que venham garantir o desenvolvimento da sociedade. Por mais 

pertinente e completa que possa parecer essa concepção de educação, 

não se pode ignorar o fato de que todos os atributos e capacidades por 

ela preconizados intentam, em última instância, integrar o sujeito à 
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ordem social vigente. Uma ordem que, a despeito das conquistas 

tecnológicas, continua sendo, mais que em quaisquer outros tempos, de 

dominação, de miséria física e psíquica. 

Krawczyk (2008, 798), ao analisar o Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), entende que esta é uma política de focalização cujo 

foco é a Educação Básica como fundamental para o desenvolvimento do 

país. Enfatiza a divulgação dos resultados nas avaliações propostas pelo 

Estado como instrumento de promoção do controle e da 

responsabilidade social com o aprendizado. Nesse contexto, a qualidade 

da educação passa a ser responsabilidade de cada município, de cada 

escola, de um conjunto de professores e nesse contexto o Estado se 

desresponsabiliza. 

A ideia de padronização preconizada pela proposta educacional 

do capital e relativamente assumida pelos gestores municipais tem raízes 

na padronização do processo produtivo que normatiza além do tempo 

necessário para a produção das mercadorias, a forma como estas serão 

produzidas. A padronização do sistema facilita ao gestor ou no caso o 

supervisor na indústria o controle sobre o trabalho realizado. Os 

materiais do Aprende Brasil contém em si potencial para controlar o 

trabalho dos professores das redes públicas, de forma a padronizar o 

ensino, que possa ser avaliado em larga escala e padronizar a formação 

escolar, a fim de que o capital possa dispor de força de trabalho em 

condições mínimas de formação. 

 

4.5 COMO O POSITIVO CHEGA AOS MUNICÍPIOS E A FORMA 

DE CONTRATAÇÃO DAS "SOLUÇÕES EDUCACIONAIS" 
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  O Grupo Positivo conta com uma equipe de vendedores 

tratados como consultores comerciais. Esses consultores são distribuídos 

em regiões dentro do mesmo estado e ficam encarregados de visitar as 

prefeituras e apresentar o Sistema Aprende Brasil. Cabe enfatizar que 

eles precisam cumprir metas de visitas, informação esta dada pelo 

consultor A em entrevista concedida à pesquisadora. Adrião (2016, 

p.120) aponta que o marketing que as empresas privadas fazem de seus 

produtos é fundamental no momento de escolha do gestor municipal: 

 
Nota-se ainda que a percepção sobre a qualidade 

dos sistemas privados é autorreferenciada, apoiada 

em fortes estratégias publicitárias e tem como 

base o desempenho de escolas privadas ligadas 

aos mesmos grupos empresariais que em nada se 

parecem com as escolas públicas municipais, já 

que aquelas são voltadas à população de maior 

renda e têm como razão de existência a 

segmentação socioeconômica que produzem.  

 

Para contratar um sistema privado, o município não precisa 

fazer licitação, já que ele pode utilizar o procedimento chamado de 

Inexigibilidade de Licitação. A viabilidade jurídica desse procedimento 

encontra amparo legal no artigo 25, caput, e incisos I e II, da Lei nº 

8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública.  

O gestor precisa seguir as exigências previstas na lei para 

dispensar a licitação. Precisa comunicar, dentro de três dias, a partir da 

escolha do fornecedor, a autoridade superior para que esta publique na 

imprensa oficial, dentro do prazo de cinco dias, os motivos da escolha e 
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a justificativa de preço. Para justificar o preço, o gestor pode utilizar-se 

de notas fiscais emitidas pelo sistema de ensino em outras contratações. 

Essa lei, chamada de Lei de Licitações, afirma no artigo 25 

incisos I, II e III que a licitação pode ser dispensada para a aquisição dos 

seguintes produtos: 

 
I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferência de marca, 

devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de 

registro do comércio do local em que se realizaria 

a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, 

Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, 

pelas entidades equivalentes; II – para a 

contratação de serviços técnicos enumerados no 

art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 

profissionais ou empresas de notória 

especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação; III – para 

contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública (BRASIL, 

1993). 

 

Os sistemas de ensino privados têm sido enquadrados no item 

empresas de notória especialização, já que são especializados em 

produtos educacionais. 

 

4.5.1 Dos valores para compra 

 

Em relação aos valores praticados pela Editora Positivo para a 

compra do Sistema Aprende Brasil, verificamos que os valores são 
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diferentes em diversos municípios. Adrião et al (2009 e 2013), em suas 

pesquisas, já havia detectado, em relação ao Grupo Positivo, a prática de 

vender o produto (no caso o Sistema de Ensino Aprende Brasil) com 

valores diferenciados. No mesmo ano, em dois municípios no Estado de 

São Paulo, o produto foi adquirido pelo custo, por aluno, de R$ 279,82 

em um município e de R$ 394,98, em outro.  

Em entrevista realizada com os dois consultores comerciais 

confirmamos o dado segundo o qual os valores praticados são por aluno. 

O valor médio, ou um valor mínimo, não nos foi revelado, mas existe 

um valor mínimo que o vendedor pode executar, a depender do ―poder 

de negociação‖ do município. Os gestores que ―choram mais‖, 

expressão esta usada pelo Consultor A, conseguem um valor menor. 

Essa negociação não difere em nada da negociação de outra mercadoria 

qualquer.  

 

4.6 A INSERÇÃO DO GRUPO POSITIVO E AS IMPLICAÇÕES 

SOBRE O PROCESSO DE GESTÃO E TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Em nossa tese, já identificamos as portas de entrada dos 

empresários no setor público. A principal delas é aberta pelo próprio 

capital através de seu ―comitê gestor‖ – o Estado. Embora já praticadas 

no Brasil antes da Reforma do Estado, as parcerias público-privadas 

ganham maior espaço a partir de meados dos anos de 1990. Esse 

processo de parcerias viabilizou, e ainda viabiliza, a expansão de 

grandes grupos empresariais do setor educacional que encontram no 

setor público novos nichos de exploração econômica. O discurso 

propalado para o convencimento social é o de que o setor privado é mais 
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eficiente do que o público. Nessa ótica, uma gestão privada do serviço 

público traria a ele maior eficiência e qualidade.  

O Grupo Positivo, especialista no segmento educacional, como 

qualquer outra empresa também encontrou no setor público uma forma 

de expansão de seus negócios. A princípio, vendendo computadores e 

artigos de informática e, a partir de 2005 vendendo um sistema de 

ensino para a escola pública. É interessante observar que a própria 

burguesia cria as condições para que as empresas se expandam. A 

criação dos instrumentos de avaliação da educação, dentre eles o já 

destacado IDEB, é um exemplo disso. O IDEB criou a necessidade de 

um produto específico para atender aos padrões de qualidade. As 

empresas privadas criaram esse produto e passaram a comercializá-lo. 

É importante frisar também que os empresários ocupam 

cadeiras nos conselhos que elaboram as políticas educacionais. O maior 

empresário do Positivo, Oriovisto Guimarães, exerceu o cargo de 

Conselheiro de Educação do Paraná em três gestões, nas gestões de 

Octávio Cesário Pereira Júnior (1975-1979), na de Roberto Requião de 

Melo e Silva (1991-1994) e na gestão de Jaime Lerner (1999 a 2003). 

Cabe ainda enfatizar que os empresários nos anos de 1990, como já 

destacado anteriormente, começam a reivindicar a participação direta na 

formulação das políticas educacionais, visando a atrelar a educação a 

seus interesses. Essa participação direta dos empresários foi organizada, 

entre outros, pelo Movimento Todos pela Educação e regulamentada 

pelo Plano de desenvolvimento da educação (PDE). A esse respeito 

escreve Leher (2002, p.11-12): 

 
[...] a exponencial privatização do ensino [...] não 

advém da mão invisível do mercado, mas antes é 



184 
 

o resultado das ações de Estado [...] utilizando 

organismos privados, autênticos centros de 

interesse, os empresários do ensino tecem uma 

teia de relações com o Estado, por intermédio de 

seus aliados na Presidência da república, na área 

econômica, no MEC, no Conselho Nacional de 

Educação, no setor previdenciário, no Ministério 

da Ciência e Tecnologia e nos partidos da base de 

sustentação dos governos estaduais e federal. 

 

Nesse sentido, os empresários e dentre eles os empresários da 

educação, ao ocuparem cadeiras nos conselhos superiores e ao terem 

aliados políticos, conseguem participar da elaboração de políticas que os 

favoreçam. 

Ao contratar um sistema privado, o setor público estabelece 

com ele uma parceria. Essa parceria vai além de uma simples relação de 

compra e venda de um produto, pois o setor privado não só vende um 

produto – o sistema de ensino - como passa a gerenciar o trabalho 

pedagógico na escola. A presença de uma empresa privada na escola 

pública traz várias implicações para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e interfere diretamente nas relações entre os profissionais 

da educação que lá atuam. 

Uma dessas implicações diz respeito ao planejamento escolar. 

Todas as escolas públicas deveriam elaborar suas propostas 

pedagógicas, mas isso não é realidade em todas elas como elucidam 

Garcia et al (2012, 5):  

 
A elaboração de projeto pedagógico pelos 

profissionais da unidade escolar, assim como o 

direito dos usuários a ter conhecimento e 

participar da proposta educativa escolar 

(LDBEN/96, ECA/90), apesar de prescritos 
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legalmente, não se constituem como práticas 

consolidadas nas redes públicas brasileiras. 

 

A escola pública, ao adotar o sistema privado, adota também 

uma suposta proposta pedagógica que, em nossa análise não se 

configura como uma proposta pedagógica, mas como uma sistemática 

educacional. Nesse sentido, com o Aprende Brasil, os professores estão 

dispensados da tarefa de elaboração das propostas pedagógicas de suas 

escolas, uma vez que o controle de todo esse processo fica a cargo da 

empresa privada. Podemos afirmar, portanto, que os professores são 

expropriados de sua capacidade e direito de organizar o seu próprio 

trabalho pedagógico e também são expropriados de seu saber, já que se 

tornam meros executores de uma sistemática educacional pensada por 

outros e corporificada nos materiais didáticos. A divisão entre os que 

pensam e organizam o sistema de produção na indústria e aqueles que 

executam o trabalho, foi também adotada pelo sistema privado de ensino 

como uma forma específica de controle. Não é exagerado afirmar que, 

nesse contexto, o professor torna-se um trabalhador como qualquer 

outro. Essa é uma das formas encontradas pelo empresariado para 

manter o controle sobre os processos educativos e principalmente o 

controle sobre o trabalho docente. 

Embora o Positivo diga que cabe ao professor organizar os 

tempos e espaços, não é bem assim que acontece, pois, de acordo com 

Adrião et al (2009, p.811) as empresas que vendem esses sistemas 

―tendem a determinar os conteúdos desenvolvidos pelos professores, 

mas também os tempos de trabalho, as rotinas e a metodologia de 

ensino‖.   
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Nesse cenário, o próprio conhecimento perde o seu caráter de 

humanização a partir do momento em que passa a ser produzido com 

uma finalidade comercial e não humana. É a empresa privada que dita 

quais os conhecimentos que serão trabalhados e, com quais finalidades, 

e para além disso, como serão assimilados pelos alunos. Nessa linha de 

raciocínio contribuem Garcia et al (2012, p.6): 

Desse modo, consideramos que os sistemas 

privados de ensino, em sua lógica de mercado, 

acarretam uma proposição específica para 

organizar e executar o trabalho de planejamento, 

pois este, no plano das orientações, deve levar em 

conta o ordenamento de conteúdos e atividades 

previstas no material apostilado, bem como as 

orientações das empresas em suas assessorias e 

treinamentos. 

 Garcia e Correia (2011) também demonstram preocupação com 

o controle exercido sobre o trabalho do professor: 

 
O material oferecido pela empresa, podemos 

depreender, além de funcionar como organizador 

do trabalho docente permite certo controle sobre a 

atividade de planejamento e sobre as práticas 

desenvolvidas em sala de aula, uma vez que o 

conteúdo é organizado de modo sequencial e o 

ritmo de trabalho passível de acompanhamento 

pela observação da própria apostila, quer por parte 

da coordenação, quer por parte dos estudantes. 

(GARCIA e CORREA, 2011, p.13). 

 

Além dessas implicações da interferência direta no trabalho 

docente, Adrião et al (2009) identificaram em suas pesquisas a 

interferência na própria gestão da educação municipal e na formulação 

das políticas educacionais locais que ficam atreladas as propostas do 

sistema privado. Essas empresas privadas passam a incidir diretamente 
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sobre a formulação das políticas públicas para a educação. Mais do que 

um sistema de ensino composto por materiais didáticos, cursos de 

formação docente e sistema de monitoramento da qualidade de ensino, 

essas empresas vendem a ideia de que só a educação (privada) pode 

desenvolver a economia do país. O compromisso dessas empresas é com 

o capital e não com a formação humana. Assim, essas empresas, por 

meio de seus intelectuais orgânicos promovem a educação do consenso 

e do consentimento ativo em relação aos valores burgueses no interior 

da escola pública.  

Em nosso entendimento, o empresariado reivindica a 

participação direta na formulação das políticas educacionais, cria 

produtos e serviços para as redes públicas, fornece formação continuada 

de professores, porque tem plena ciência da importância da educação 

escolarizada para a reprodução do capital. Mantê-la sob controle 

significa uma força fundamental para a manutenção  do processo de 

reprodução da sociedade burguesa. Se a educação escolar precisa estar 

controlada, significa que, esta ainda possui um potencial formativo que 

pode ser perigoso para os interesses do capital. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nossa tese foi articulada pela questão: O que significa a 

inserção de grupos privados de ensino, no caso o Grupo Positivo, no 

sistema educacional público brasileiro? 

O estudo sobre a inserção do Grupo Positivo de Ensino no 

sistema educacional público por meio do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, levou-nos a compreensão do seu projeto de educação e de como 

este projeto se circunscreve a partir das necessidades de reprodução do 

capital.  

Apontamos que, embora no Brasil, a reestruturação produtiva e 

seu modelo de produção não sejam predominantes, o Positivo, incorpora 

esse modelo produtivo ao diversificar as suas atividades e personalizar 

seus produtos, criando ―soluções‖ específicas para os problemas da 

educação. O próprio sistema Aprende Brasil é um produto 

personalizado, criado para atender a necessidade de se manter um 

padrão de qualidade da educação exigido pelas avaliações em larga 

escala, ao mesmo tempo em que impulsiona os ganhos da empresa, e se 

afina ao projeto educativo do capital. 

Para que o capital continue o seu processo de acumulação, ele 

precisa se expandir geograficamente, conquistando novos territórios e 

mercados. O deslocamento geográfico do capital como já apontado, 

constitui uma solução espacial para as crises de lucratividade (SILVER, 

2005). É necessário também diversificar a divisão do trabalho, criar 

novos desejos e necessidades através do desenvolvimento de novas 

linhas de produtos. ―Para o capitalismo sobreviver, deverá existir ou ser 

criado espaço novo para a acumulação‖ (HARVEY, 2005, p. 62). 
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Além da reestruturação produtiva, outra saída encontrada pela 

burguesia para a superação da crise foi a implementação do projeto 

neoliberal. Antunes (2009, p. 29), pontua que, é inerente a lógica 

capitalista, o desenvolvimento e aplicabilidade de ―mecanismo de 

‗administração das crises‘, com parte especial da ação do capital e do 

Estado visando deslocar e transferir as suas maiores contradições 

atuais‖. No Brasil esse processo se deu em meados dos anos de 1990 

com a Reforma do Estado. O Estado, entendido aqui como o comitê 

gestor dos negócios da burguesia, reorganizou suas funções e 

atribuições, enxugando a máquina estatal e reduzindo os gastos com 

políticas sociais. O Plano Diretor da Reforma do Estado (1995 p. 12-13) 

enfatiza a necessidade das parcerias entre o setor público e o setor 

privado: 

 
[...] reformar o Estado significa transferir para o 

setor privado as atividades que podem ser 

controladas pelo mercado. Daí a generalização 

dos processos de privatização de empresas 

estatais. Neste plano, entretanto salientaremos um 

outro processo tão importante quanto, e que não 

está tão claro: a descentralização para o setor 

público não estatal da execução de serviços que 

não envolvem o exercício do poder de Estado, 

mas devem ser subsidiados pelo Estado, como é o 

caso dos serviços de educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica. 

 

Com a reforma, os direitos sociais, dentre eles a educação 

passam a ser entendidos como serviços, que podem ou não serem 

ofertados pelo Estado. As autoras abaixo refletem sobre essa questão: 

 
Transportam-se para a esfera público-privada as 

demandas provenientes dos direitos sociais, ao 
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mesmo tempo em que se busca o consenso social, 

através da persuasão dos cidadãos, levando-os a 

crer que o que acontece não é uma perda de 

direitos, e, sim, uma ampliação do seu poder de 

escolha e acesso a serviços de melhor qualidade. 

Essas estratégias ocasionam a privatização do 

público, tanto para o âmbito privado, como para o 

do ―público-privado (LELIS et al, 2015, p.4). 

 

Essa forma de entendimento dá ―carta branca‖ para que os 

empresários passem a atuar no setor público. Os empresários encontram 

nesse setor uma forma interessante de expandir seus negócios. Além da 

expansão dos negócios empresariais, os empresários passam a participar 

diretamente através dos conselhos superiores da formulação e 

deliberação das políticas educacionais.   

 Transferir a responsabilidade pela educação pública para o setor 

privado faz com que o Estado se ocupe mais de perto das tarefas que lhe 

cabem. Ele fica ―livre‖ para socorrer o capital quando este assim o 

requerer:  

 
Ao alterar um padrão de resposta social sistêmica 

e universal às demandas sociais – de 

responsabilidade da sociedade e governança 

estatal – substituindo-a por uma individual, 

aleatória, baseada nas parcerias da sociedade civil, 

o público-privado desresponsabiliza o Estado de 

suas tarefas, maximiza o seu papel regulador-

avaliador, desonera o capital da obrigatoriedade 

de sustentar ações civis e empreende, no cidadão 

comum e nas comunidades, uma auto-

responsabilização pela sua situação e necessidades 

(LELIS et al, 2015, p.4). 

 

É importante dizer que a ―redução‖ do Estado se dá no que se 

refere aos direitos sociais, pois ele continua sendo o Estado máximo 

para o capital. Nesse cenário, as lutas por direitos universais, foram 
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cedendo espaço para a naturalização do possível, aceitando a ideia de 

que o Estado ―em crise‖ não pode executar políticas, repassa para a 

sociedade civil, e focaliza na população em vulnerabilidade para evitar o 

caos social, mas permanece no controle por meio da avaliação e parte do 

financiamento (PERONI, 2009). 

O objetivo do capital (da classe burguesa) é o de valorizar o 

valor. Para isso, o capital tem que subsumir o trabalho a sua lógica, 

intensificando a exploração da força de trabalho para aumentar a taxa de 

extração de mais-valor. A forma fundamental que a burguesia encontrou 

para aumentar a taxa de extração de mais-valor foi por meio do 

desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, que diminui o 

tempo de trabalho necessário, barateia o valor da força de trabalho e 

aumenta o tempo de mais-trabalho (mais-valor) no qual o trabalhador 

trabalha gratuitamente para o capitalista, valorizando o capital.   

A educação institucionalizada não está à margem desse 

processo, pelo contrário, está subsumida ao processo de valorização do 

valor. Desse modo, no capital, a educação está organizada para 

transmitir os conhecimentos, habilidades e valores que conformem os 

trabalhadores à condição de assalariados. Podemos afirmar que, a 

educação é fundamental para o processo de reprodução do capital e a 

burguesia tem plena ciência dessa importância, daí o seu interesse em 

manter os processos educativos sob o seu controle. 

  A CNI deixa claro que: ―O empresariado deve exigir, 

juntamente com outros segmentos da sociedade, participação efetiva na 

gestão das instituições educacionais‖ (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DA INDÚSTRIA, 1993, p. 23). Essa ―participação efetiva‖ requerida 

por esse órgão diz respeito tanto as questões administrativas e 
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financeiras das escolas como a participação na elaboração de currículos, 

conteúdos de formação e, em especial, nos critérios de avaliação das 

agências formadoras. Portanto, a interferência se dá em todos os âmbitos 

da gestão escolar. 

A burguesia tem participado ativamente, como já elucidado 

anteriormente, do processo de elaboração das políticas educacionais. Foi 

como o Movimento Todos pela Educação (2006) que essa participação 

se fortaleceu ainda mais. Os empresários tomam para si a tarefa de 

delinear os rumos da educação dos filhos dos trabalhadores e tem para 

isso aporte legal. Adaptando a educação escolar as necessidades do 

processo produtivo.  

A atuação do ―Movimento Todos pela Educação‖ 

se consolida como veículo de difusão de ideais 

neoliberais, fazendo a defesa das parcerias 

público-privadas e impetrando, em tal agenda, 

mecanismos, eminentemente, voltados para a 

geração de lucros, com a adoção de princípios 

mercadológicos. Tal organismo não se caracteriza 

como uma ação isolada, mas, sim, peça de uma 

engrenagem maior, que tem como propósito 

reorientar a gestão da educação (LELIS et al, 

2015, p.14). 

 

Cabe enfatizar, que os empresários da educação, responsáveis 

pelos grandes sistemas de ensino, dentre eles, o grupo aqui estudado, 

também tem forte influências política nos municípios em que atuam. 

Além de fornecerem o ―pacote‖ completo para as redes de ensino, 

passam a interferir diretamente na gestão dessas redes e na formulação 

das políticas educacionais locais como apontou pesquisas de Adrião et 

al (2016; 2010; 2009; 2008).  
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Martins (2009, p.26) ao se referir a atuação do empresariado em 

projetos educativos da sociedade civil e na educação pública faz questão 

de afirmar que  embora essa atuação seja definida como ―uma aliança‖ 

para o bem da nação, é na verdade uma forma de se obter o consenso em 

torno de um projeto criado e dirigido pela classe empresarial. 

Nesse contexto, a reestruturação produtiva, e o novo padrão de 

acumulação flexível, utilizado pela burguesia como uma das saídas para 

a crise do capital, passa a exigir do trabalhador novas competências, 

capacidades e habilidades.  Isso porque, o trabalhador precisa agora se 

adequar às novas tecnologias implementadas no processo produtivo, de 

base microeletrônica. A polivalência, entendida como a capacidade de 

realizar várias tarefas e a capacidade de adaptação passam a ser 

indispensáveis para o trabalhador manter-se no mercado.  

Nesse cenário, surge a necessidade de um novo projeto para a 

educação. A aprendizagem precisa ser flexível para formar profissionais 

que tenham a capacidade de acompanhar as mudanças tecnológicas 

decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica. 

Desenvolver competências e a capacidade de aprender ao longo da vida 

se tornam essenciais para o desenvolvimento e a reprodução do capital. 

Nesse sentido, a educação básica, estendida a todos os filhos dos 

trabalhadores por meio da universalização e compulsoriedade se torna 

essencial para cumprir esse propósito. A própria Confederação Nacional 

da Indústria reconhece a importância da universalização da educação: 

―Uma política industrial moderna, que realmente contribua para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento social, não pode desprezar 

a educação como um bem obrigatório e universal‖ (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DA INDÚSTRIA, 1993, p. 8). 
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Não podemos perder de vista, que o objetivo do empresariado é 

o de explorar ao máximo as formas de extração do mais valor, 

eliminando o ―tempo morto‖ da produção. Portanto, a informatização do 

processo produtivo é uma das formas encontradas pelo capital para 

recuperar as taxas de lucro, que tiveram uma queda significativa durante 

a crise. Passa a ser imprescindível para o processo educativo a 

―utilização das novas tecnologias de informação e comunicação tendo 

em vista implementar uma nova qualidade à aprendizagem, 

aproximando-a dos novos padrões de comportamento social e de 

práticas laborais da sociedade informatizada‖ (KUENZER, 2016, p.4). 

A elaboração do novo projeto educativo do capital traz a baila 

novamente o tecnicismo enquanto teoria pedagógica, com vistas a 

formar as novas competências e habilidades requeridas pelo mercado. 

Freitas (1995, p.128), infere que: ―É muito provável que estejamos 

diante de uma retomada do tecnicismo sob novas bases: uma espécie de 

neotecnicismo‖. O foco do processo pedagógico passa a ser os meios. 

Nesse contexto, o professor e sua função de mediador do conhecimento 

científico é relegado a um segundo plano:  

 

[...] a ―nova escola‖ que necessitará de uma ―nova 

didática‖ será cobrada por um ―novo professor‖ – 

todos alinhados com as necessidades do ―novo 

trabalhador‖ [...]; [...] tanto na didática como na 

formação do professor haverá uma ênfase muito 

grande no ―operacional‖ nos resultados - a 

didática pode restringir-se cada vez mais ao 

estudo dos métodos específicos para ensinar 

determinados conteúdos considerados prioritários 

[...] e; [...] os determinantes sociais da educação e 

o debate ideológico poderão ser considerados 

secundários – uma perda de tempo [...] 

(FREITAS, 1995, p.127). 
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Ao analisar a suposta proposta pedagógica do SABE, é evidente a 

incorporação desse ideário pedagógico. As apostilas e os portais 

educativos, bem como toda a parafernália ―pedagógica‖ incorporada ao 

―pacote‖, tornam o professor um mero executor de um projeto educativo 

pensado dentro da lógica do capital. A possibilidade de formação 

científica e cultural dos filhos dos trabalhadores é substituída pela 

formação de capacidades requeridas pelo sistema produtivo.  No que 

tange a formação acadêmica dos professores, essa passa a ser cada vez 

mais descartável, a medida que esse professor é expropriado do seu 

próprio conhecimento. O bom professor passa a ser aquele que consegue 

executar a proposta pensada pelos grupos privados dentro do prazo pré-

estabelecido. 

  A capacidade de ―aprender a aprender‖ na proposta pedagógica 

do SABE também é evidenciada e está atrelada ao escolanovismo onde 

a capacidade de buscar o conhecimento, é mais importante do que o 

próprio conhecimento e a formação derivada dele, esse lema como 

lembra Duarte (2006) no excerto abaixo nada tem a ver com 

transformação social:  

 
Quando educadores e psicólogos apresentam o 

―aprender a aprender‖, com síntese de uma 

educação destinada a formar indivíduos criativos, 

é importante atentar para um detalhe fundamental: 

essa criatividade não deve ser confundida com 

busca de transformações radicais, busca de 

superação radical da sociedade capitalista, mas 

sim criatividade em termos de encontrar novas 

formas de ação que permitam adaptação aos 

ditames do processo de produção e reprodução do 

capital. (DUARTE, 2006, p. 42). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais que servem de referência a 

proposta do Aprende Brasil atribui a escola a função de capacitar as 

pessoas para adquirirem novas competências e novos saberes, uma vez 

que, ―as novas relações entre conhecimento e trabalho exigem 

capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca ―aprender a 

aprender‖ num contínuo processo de educação permanente.‖ (BRASIL, 

1997, p. 34). Nesse sentido, no nosso entendimento o lema ―aprender a 

aprender‖ significa que é necessário manter os indivíduos atualizados 

para garantir a condição de empregabilidade. 

O que importa no projeto da burguesia é fazer com que as massas 

não tenham a possibilidade de assimilar em profundidade uma nova 

concepção de mundo. A burguesia só pode existir enquanto mantiver 

todos os demais grupos sociais no papel de simples sustentáculo de seu 

modo de apropriação material e espiritual da realidade. Nesse sentido, 

todo o projeto educativo do capital tem como objetivo final a adaptação 

dos trabalhadores a essa sociabilidade. 

A educação sob o controle do empresariado através de sua 

inserção direta no sistema educacional público cumpre esse papel. Esse 

processo pode ser identificado analisando os sistemas privados de 

ensino, dentre eles, o Aprende Brasil na medida em que seus ideais de 

formação e seus objetivos educativos se circunscrevem a partir dos 

parâmetros dessa sociabilidade. A formação humana entendida como a 

apropriação do conhecimento científico e cultural está longe de seu 

horizonte formativo. Portanto, o projeto educativo do Grupo Positivo 

para a escola pública expressão o projeto educativo do capital para os 

filhos dos trabalhadores.  
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Lúcia Vieira 

2012 Google 

Acadêmico 

As políticas públicas 

de educação infantil e 

a utilização de 

sistemas apostilados 

no cotidiano de 

creches e pré-escolas 

públicas 

NASCIMENTO, 

Maria Letícia 

Barros Pedroso 

2012 SCIELO 
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Sistemas privados de 

ensino em escolas 

municipais paulistas: 

implicações sobre o 

planejamento e o 

trabalho docente 

GARCIA, Teise 

et al 

2012 Google 

Acadêmico 

Educação no Rio 

Grande do Sul, 

gerencialismo e as 

influências do setor 

privadono período 

2007-2010 

CAETANO, 

Maria Raquel & 

PERONI, Vera 

Maria Vidal 

2012 ANPED Sul 

Redefinições no papel 

do Estado: terceira 

via, novo 

desenvolvimentismo 

e as parcerias 

público-privadas na 

educação 

CAETANO, 

Maria Raquel; 

PERONI, Vera 

Maria Vidal 

2012 ANPED Sul 

O Estado regulador e 

a educação privada: 

algumas 

considerações sobre o 

papel do Estado e 

abertura para o 

mercado educacional 

BENETI, 

Viviane 

2014 ANPED Sul 
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Redes de políticas: 

configurações 

mundiais 

(as)simétricas do 

público-privado e sua 

incidência sob as 

políticas públicas de 

educação, no tempo 

presente. 

LELIS, Ursula 

Adelaide de et al 

2015 Google 

Acadêmico 

As nebulosas 

fronteiras entre o 

público e o privado 

na educação básica 

brasileira 

PERONI, Vera 2015 ANPED 

Grupos empresariais 

na educação básica 

pública brasileira: 

limites a efetivação 

do direito à educação. 

 

ADRIÃO, et al. 

2016 SCIELO 

 

APÊNDICE D 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM VENDEDORES DO SISTEMA 

APRENDE BRASIL 

 

1- Sexo  
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2- Idade 

3- Formação escolar/acadêmica 

4- Cidade em que reside 

5- Há quanto tempo trabalha como vendedor(a) do sistema 

Aprende Brasil? 

6- Como foi o seu processo de contratação? Houve seleção? 

Entrevista com os contratantes? Análise de currículo? 

7- Houve algum tipo de treinamento para assumir o cargo? Se 

houve, de quanto tempo e que tipo de treinamento? Onde foi 

realizado e por quem? 

8- Como os vendedores são distribuídos? Por cidades? Regiões? 

Estados? 

9- O trabalho dos vendedores é supervisionado por quem? 

10- Quais as atribuições de um vendedor do Sistema Aprende 

Brasil? 

11- Há cursos de capacitação em serviço? 

12- Quais os subsídios que a empresa oferece aos vendedores em 

seus deslocamentos até as prefeituras? 

13- Como é feito o primeiro contato com as prefeituras? Via 

telefone, email, visitas? 
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14- Como você apresenta o produto? Há um roteiro para essa 

apresentação? 

15-  As redes de ensino podem escolher os itens a serem adquiridos 

do Aprende Brasil? Ou não há essa opção? 

16- O vendedor negocia valores? Como é feita essa negociação? Há 

um valor fixado para todas as regiões ou esse valor depende da 

realidade do município? 

17-  No ato da compra é realizado um contrato com a empresa? De 

quanto tempo é esse contrato? Há um critério? Quem o assina? 

18- A empresa oferece garantias no uso do Sistema Aprende Brasil? 

Quais? Estão especificadas no contrato? 

19- No contrato quais as atribuições do contratante?  

20- Quais as atribuições do contratado? Estão claras no contrato? 

21- Depois da venda efetivada, qual a sua relação com a prefeitura 

que adquiriu o produto? Vocês mantém contato?  

22- Como os vendedores recebem o pagamento? Tem salário fixo? 

Recebem comissão das vendas? Há metas de vendas? 

 


