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 Resumo: Este artigo procura analisar a influência de políticas neoliberais e de organismos multilaterais 
nas propostas dos programas apresentados pelo Instituto Ayrton Senna e que norteiam as parcerias que essa 
organização firma com as secretarias de educação. Para tanto, realiza-se uma contextualização sobre a Reforma 
do Estado realizada no Brasil na década de mil novecentos e noventa e as políticas estabelecidas pelos governos 
de então através de políticas neoliberais que defendiam a privatização, a publicização e a terceirização, e de 
políticas defendidas pela terceira via, como a defesa do repasse de responsabilidades sociais do Estado para o 
Terceiro Setor. Procura-se, então, analisar o contexto esse em que surge o Instituto Ayrton Senna, enfocando a 
influência de tais políticas no funcionamento dessa organização e suas relações com empresas aliadas. Esse 
trabalho procura analisar a interferência de organismos multilaterais nas parcerias firmadas entre o Instituto e o 
poder público através de sua proposta educacional. 
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Introdução 

 

 

 Este artigo procura analisar a presença de políticas neoliberais e a influência de 

organismos multilaterais na concepção educacional do Instituto Ayrton Senna. Para tanto, 

analisa o contexto político do Brasil nos anos mil novecentos e noventa, momento em que o 

Instituto Ayrton Senna (IAS) é fundado por Viviane Senna através de uma articulação com a 

Fundação Banco do Brasil, com a finalidade de contribuir para a melhoria da educação 

pública no Brasil, buscando alcançar as metas impostas por instituições multilaterais como a 

ONU. 

 O objetivo deste trabalho é analisar a proposta educacional do IAS, sua concepção de 

educação influenciada pelos organismos multilaterais, procurando destacar a influência das 

políticas públicas dos anos mil novecentos e noventa na concepção de educação do IAS e a 

interferência das parcerias entre o setor público e o privado na autonomia docente. 

__________ 

* discente no curso de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
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 A temática abordada neste trabalho é de fundamental relevância diante do contexto 

atual em que o Terceiro Setor apresenta-se cada vez mais forte nos assuntos relacionados com 

a educação pública, principalmente através de políticas educacionais que propiciam a parceria 

das redes de ensino com fundações e instituições filantrópicas e organizações não 

governamentais sem fins lucrativos. 

 Em um primeiro momento, procura-se contextualizar o panorama político e social que 

propiciou a Reforma do Estado na década de mil novecentos e noventa, analisando o 

neoliberalismo no Brasil e o surgimento da terceira via como alternativa para a crise. Diante 

da crise do capitalismo neoliberal, no final dos anos de mil novecentos e oitenta e início dos 

anos mil novecentos e noventa, torna-se essencial uma reformulação do papel do Estado para 

com a sociedade. Esse clima marca os governos de Fernando Collor de Melo e Itamar Franco, 

os quais são fundamentais para as reformas que serão feitas por Fernando Henrique Cardoso, 

que ao assumir a presidência da república, cria o Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), sob o comando do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. 

Políticas neoliberais mescladas a ideias defendidas pela terceira via sustentam a Reforma do 

Estado. No governo seguinte, muitas concepções apresentadas durante a Reforma 

continuaram sendo defendidas. Nesse momento, o Terceiro Setor apresenta-se como a melhor 

alternativa para a solução da crise do Estado e ganha enorme espaço político, econômico e 

social. A educação é considerada uma das maiores áreas de atuação do Terceiro Setor.  

 Em mil novecentos e noventa e quatro, o Instituto Ayrton Senna foi fundado por sua 

irmã, Viviane Senna, e busca parcerias com inúmeras empresas com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da educação pública brasileira. Após a criação de uma rede de programas, o 

Instituto passa a atuar no país inteiro através de parcerias firmadas com secretarias de 

educação. Para encerrar este artigo, busca-se analisar a proposta educacional do IAS e sua 

interferência na autonomia docente, ao refletir modos gerenciais do mercado. Assim, procura-

se observar a existência de políticas neoliberais e de princípios de organismos multilaterais 

que norteiam os rumos da educação mundial. 

 

 

1 A Reforma do Estado dos anos 90 

 

 

 O fenômeno da globalização marcou a década de mil novecentos e noventa, gerando 

profundas alterações no panorama político do mundo todo, com especial destaque para a 



 

 

mudança do papel do Estado. No Brasil, passou-se, então, por um processo de reforma e 

transformação do Estado, iniciado ainda no governo de Fernando Collor de Mello (1990), mas 

que ganhou força em mil novecentos e noventa e cinco, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, com a criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE).  

 Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro do MARE, justifica a crise do Estado, entre 

outros fatores, em razão da globalização, que reduzia a autonomia do Estado para implantar 

políticas públicas. O ministro defende a necessidade da Reforma do Estado, justificando que 

tal proposta viria para melhorar a capacidade de gestão e o controle público do Estado. 

Segundo Bresser Pereira (1997, p.17), a centro-esquerda social-liberal propõe que em vez de 

um Estado mínimo, o Estado seja reconstruído e volte a complementar o mercado. Então, a 

centro-direita pragmática percebe que essa linha está correta e passa a propor a reforma ou 

reconstrução do Estado. 

 

A centro-direita pragmática e mais amplamente as elites internacionais, depois de 
uma breve hesitação, perceberam, em meados dos anos 90, que esta linha de ação 
estava correta, e adotaram a tese de reforma ou da reconstrução do Estado. O Banco 
Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento tornaram os empréstimos 
para a reforma do Estado prioritários. As Nações Unidas promoveram uma 
assembleia geral resumida sobre a administração pública... A reforma do Estado 
tornou-se o lema dos anos 90, substituindo a divisa dos anos 80: o ajuste estrutural. 
(BRESSER PEREIRA, 1997, p.17) 

 

 Os organismos internacionais tiveram grande influência na Reforma do Estado 

apresentada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. A década de 90 foi marcada por 

eventos e orientações dos organismos externos direcionados principalmente à educação. O 

Neoliberalismo e a Terceira Via apresentavam a privatização e o repasse para o Terceiro Setor 

como estratégias de superação da crise. Tais ideias foram amplamente utilizadas na Reforma 

do Estado e na definição de seu papel diante da sociedade, no que diz respeito às políticas 

sociais.  

 As políticas educacionais sofreram mudanças com a Reforma do Estado dos anos 90. 

Segundo Peroni (2003), as políticas educativas, nos anos 80, eram centradas na 

democratização da escola e nos anos 90 passam a focar a qualidade, obedecendo a uma lógica 

mercantil. 

 Apesar dos governos eleitos nos anos seguintes não possuírem filiação ou relações 

mais estreitas com a Terceira Via, continuou-se a utilizar estratégias parecidas com as do 



 

 

governo que implantou a Reforma do Estado no Brasil e a seguir as orientações em relação ao 

papel do Estado. 

  

 

2 Neoliberalismo e suas perspectivas em relação à educação 

 

 

 A doutrina neoliberal nasceu após a II Guerra Mundial e pregava a existência de um 

Estado mínimo e do livre mercado, defendendo a privatização de serviços como saúde e 

educação, o crescimento econômico e a diminuição da proteção ao trabalho. Segundo Perry 

Anderson: 

 

 O neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da 
América do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política 
veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Seu texto de origem é O 

Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito em 1944. Trata-se de um ataque 
apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do 
Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não somente econômica, 
mas também política. (ANDERSON, 1995, p.9) 

 

 O ideário neoliberal foi sendo formulado com a crise do capitalismo, por volta dos 

anos mil novecentos e setenta, e ganhou espaço ao se perceber a necessidade de um Estado 

forte para a repressão de sindicatos e organizações sociais, mas fraco no que diz respeito ao 

mercado.  

 

 A chegada da grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, quando 
todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e profunda recessão, 
combinando, pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de 
inflação, mudou tudo. A partir daí as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. 
As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento 
operário, que havia corroído as bases da acumulação capitalista com suas pressões 
reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado 
aumentasse cada vez mais os gastos sociais. (ANDERSON, 1995, p.10) 

  

 Na década de mil novecentos e oitenta, com as perdas sofridas pelos sindicatos, as 

ideias neoliberais implantadas no mundo todo apresentavam resultados satisfatórios: as 

empresas haviam segurado os salários após as derrotas dos sindicatos e os lucros voltavam a 

subir. Porém, o quadro social era de desemprego, insegurança e profundas desigualdades. 

 O neoliberalismo, na década de mil novecentos e noventa, chegou a novos países e 

passou a estar presente em discursos de segmentos que antes eram opositores as suas ideias.  



 

 

2.1 O neoliberalismo no Brasil 

 

 

 No Brasil, as ideias neoliberais passaram a ser implantadas com a chegada ao poder de 

um governo socialdemocrata. De acordo com Anderson (1995, p.14), os governos 

socialdemocratas, no início, eram os que mais se opunham ao neoliberalismo, contudo foram 

cedendo as suas ideias e poucos foram os que não as implantaram em seus países.  

 Segundo Oliveira (1995, p.24-25), a ditadura brasileira iniciou o processo de 

dilapidação do Estado, que se seguiu durante o governo de José Sarney. Esse cenário 

dilapidado do ponto de vista da participação política gerou as condições necessárias para a 

eleição de Collor e para a implantação da ideologia neoliberal no país. Durante o governo de 

Itamar Franco, as políticas neoliberais passaram a ser implantadas, mas a posse de Fernando 

Henrique Cardoso trouxe uma nova investida neoliberal e fortaleceu essa ideologia no Brasil. 

  As políticas neoliberais implantadas no Brasil em relação à educação refletem a 

expansão do ideário neoliberal internacional, o qual marca a redefinição de educação em 

termos de mercado. 

   

  Há estratégias neoliberais específicas para a educação institucionalizada, mas é 
preciso pensar também no ataque neoliberal como uma espécie de pedagogia mais 
ampla que tira vantagem da compreensão que a nova direita tem das tecnologias de 
manipulação do afeto, do desejo e da cognição. (SILVA, 1999, p.15) 

 

 Uma questão central da política neoliberal foi apresentar a educação como estando em 

um momento caótico e desesperador, devido, sobretudo, a má gestão da escola pública e ao 

desperdício de recursos por parte do poder público. Paralelo a isso, defendia a eficiência da 

escola privada; porém, sem analisar os contextos sócio, econômico e cultural do grupo 

frequentador de cada uma dessas instituições. 

 Ainda de acordo com Silva (1999), a proposta neoliberal de educação centrava seu 

discurso na palavra privatizar, mas não apenas no sentido de entregar a educação à iniciativa 

privada, mas que a educação pública funcionasse de acordo com a lógica do mercado. 

Focando o problema apenas na má administração da escola, o projeto neoliberal previa que os 

mecanismos do mercado fossem suficientes para tornar a escola pública mais eficiente e com 

melhor qualidade.  

 Nesse mesmo sentido, Gentili (1998) afirma que a dinâmica da privatização em 

educação contempla três modalidades, onde a privatização pode ser total ou parcial, 



 

 

dependendo de quem é o agente do financiamento ou do fornecimento. O autor também 

defende que uma definição mais ampla sobre a privatização leva à compreensão da reforma 

escolar da década de mil novecentos e noventa, onde houve uma grande transferência das 

responsabilidades públicas com a educação para entidades privadas. Esse processo torna a 

privatização escolar disfarçada; não há a venda da escola, mas o serviço educacional passa a 

responder à lógica do mercado.  

 Nos últimos anos, percebe-se a forte presença do Terceiro Setor junto às esferas do 

Estado responsáveis pela educação, em parceria com ele ou prestando serviços em que o 

Estado não consegue suprir a demanda. 

  

 

3 O papel do Terceiro Setor na sociedade atual 

 

 

 No momento em que o capitalismo neoliberal entra em crise, a terceira via surge como 

uma alternativa.  A terceira via reapareceu nos anos mil novecentos e noventa, sendo 

defendida, primeiramente, pelo primeiro-ministro britânico Tony Blair e por Anthony 

Giddens como uma resposta às políticas neoliberais de Margareth Thatcher.  

 Como resposta à crise, a terceira via defende o repasse de serviços do Estado ao 

Terceiro Setor, onde as políticas sociais, entre elas a educação é um dos seus principais eixos 

de ação. Ao falar-se em terceiro setor, pressupõe-se a existência de outros dois: o Estado e o 

mercado. 

 O Terceiro Setor apresenta como alternativa à crise do Estado a parceria público-

privado na execução de políticas sociais, ou seja, “uma nova sinergia entre os setores público 

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

(GIDDENS, 2001, p. 109). 

 No Brasil, esse setor vem crescendo muito nos últimos anos e exercendo cada vez 

mais poder político, econômico e social. Segundo Gohn (2008, p. 76), no Brasil, devido à 

ditadura, as ONGs encontraram um cenário que as levou à atuação junto ao campo da 

organização popular, na luta por direitos e condições de sobrevivência e necessidades básicas. 

Assim, essas organizações acabaram por se aproximar a grupos de esquerda ou de oposição ao 

regime militar. As ONGs mantiveram essa linha de ação até os anos mil novecentos e oitenta, 

quando o cenário se alterou completamente: as agências patrocinadoras de então voltaram 



 

 

suas atenções para a Europa e diante de uma grande crise financeira, as ONGs trocaram seu 

ramo de atuação. 

A escassez de recursos das agências de cooperação internacional e a mudança 
interna em seus critérios e diretrizes – de assessoria técnica para geradora de fundos 
financeiros – criou um cenário que levou à necessidade de elas gerarem recursos 
próprios e lutarem pelo acesso aos fundos públicos. Tiveram então que proceder 
reengenharias internas e externas para sobreviver. E alteraram seus procedimentos. 
Passaram a buscar a auto-suficiência financeira. Tiveram que encontrar/construir ou 
incrementar caminhos no setor da produção. (GONH, 2008, p.77) 

  

 Assim, a luta política deixou de ser o principal campo de atuação e as atividades 

produtivas passaram a ser a prioridade das ONGs. Muitas miraram seu foco de interesse para 

a educação; onde a parceria pública e privada apresenta-se como uma boa alternativa política 

e financeira. 

 

Junto com a crise das ONGs cidadãs militantes dos anos 80, emergiram dos anos 90, 
no cenário nacional, outros tipos de entidades, próximas do modelo norte-americano 
non-profits, articuladas às políticas sociais neoliberais, dentro do espírito da 
filantropia empresarial, atuando em problemas cruciais da realidade nacional, como 
as crianças em situações de risco, alfabetização de jovens e adultos etc. Essas 
entidades não se colocarão contra o Estado, como as da fase anterior, originárias dos 
movimentos e mobilizações populares. Elas querem e buscam a parceria com o 
Estado. (GONH, 2008, p.78) 

  

   As ONGs passaram a apresentar um discurso em defesa da parceria e da cooperação 

com o Estado, defendendo a participação dos cidadãos nas políticas públicas e a construção, 

conjunta com o Estado, de uma nova realidade social. 

 A parceria, entre o setor público e o privado, gera a transferência de recursos públicos 

para o setor, já que supostamente as organizações não governamentais sem fins lucrativos não 

possuem condições financeiras de se manter. Segundo Peroni (2008, p.5), o terceiro setor ao 

assumir atividades que seriam do Estado também assume certo poder econômico-político, 

principalmente em relação às suas parcerias internacionais, muitas vezes as ações são 

definidas por órgãos estrangeiros, sem a participação de agências nacionais. Peroni (2008, 

p.7) afirma que “o caráter não governamental assumido pelo Terceiro Setor, que implica não 

ser submetido ao controle institucional, aponta uma importante questão na medida em que 

essas organizações têm um poder cada vez maior”. 

 Dessa forma, surgem vários questionamentos acerca do funcionamento e dos vínculos 

que essas organizações apresentam: seria mesmo a qualidade da educação, por exemplo, sua 

meta maior? Quais os interesses que cercam essas organizações? Quais instituições agem 

dentro destas organizações? 



 

 

 Maria da Glória Gohn (2008, p.79-80) atenta para a relação entre as ONGs e o Banco 

Mundial. A autora afirma que o Banco Mundial mantém relações com as ONGs desde os anos 

mil novecentos e setenta no desenvolvimento de projetos. Com o passar dos anos, essa relação 

aprofundou-se e ficou cada vez mais forte, tanto que a partir da década de 90, o Banco passou 

a dar privilégios para as parcerias com ONGs e a financiar projetos idealizados por essas.  

 É comum que grandes empresas ou empresários apoiem ou criem organizações não 

governamentais, mas, muitas vezes, como forma de diminuir o pagamento de impostos. 

Conforme Gohn (2008), essas instituições se estruturam como empresas e se apresentam 

como entidades sem fins lucrativos, levando a uma ampliação da participação das mesmas em 

espaços cada vez maiores e assumindo poder local. 

 O terceiro setor, nas últimas décadas, apresentou um grande crescimento em relação as 

suas atividades com as políticas sociais, em especial, no campo da educação. Alguns 

defendem que o setor é parte das estratégias neoliberais para tirar do Estado a 

responsabilidade pelas políticas sociais, enquanto outros acreditam que realmente ó setor é 

algo novo, que surgiu para desempenhar papéis que o Estado não consegue mais dentro da 

sociedade, de acordo com as palavras de Gohn (2008). Além disso, está contribuindo em 

muito com novas formas de associativismo e interferindo no poder local. 

 

 

4 Instituto Ayrton Senna e sua proposta de educação 

 

 

 O Instituto Ayrton Senna apresenta-se como uma organização não governamental sem 

fins lucrativos, criada por Viviane Senna, em novembro de 1994, e que mantém uma grande 

atuação em todo o país. Conforme informações contidas em seu site, “O Instituto desenvolve 

programas educacionais que combatem os três principais problemas da educação: 

analfabetismo, repetência e abandono escolar.” (http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna, 

acessado em 18 de dezembro de 2013). 

 A implantação do Instituto é o resultado de uma articulação com a Fundação Banco do 

Brasil e recebe apoio de instituições como BRADESCO Capitalização, CREDICARD, LIDE 

EDUCAÇÃO: Grupo de Líderes Empresariais (algumas das empresas aliadas são GERDAU, 

BRF, P&G, GRUPO DORIA, OdontoPrev - Aliadas ouro -, Cielo, DUDALINA, Itautec, 

Telefônica, Bankof American Merrill Lynch, RiachueloR e InstitutoTIM - aliadas prata), 



 

 

Globo.com e Instituto Coca-Cola Brasil. Esse conjunto de empresas representam grande parte 

do mercado econômico brasileiro. 

 De acordo com informações obtidas em seu site, “Anualmente o Instituto Ayrton 

Senna capacita 75 mil educadores e seus programas beneficiam diretamente cerca de 2 

milhões de alunos em mais de 1.300 municípios nas diversas regiões do Brasil.” 

(http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna, Acessado em 18 de dezembro de 2013). O 

Instituto mantém parcerias firmadas com secretarias de educação municipais e estaduais, 

Organizações não governamentais e universidades com a finalidade de gerenciar e contribuir 

para a melhoria da educação brasileira.  

Para atingir seus objetivos em relação à educação brasileira, os programas criados pelo 

Instituto compõem três áreas: educação formal, educação complementar e educação e 

tecnologia. Dentro da educação formal, encontram-se os programas Acelera Brasil, Se Liga, 

Circuito Campeão, Gestão Nota 10 e Fórmula da Vitória. Todos apresentam a sua 

caracterização e finalidade no endereço eletrônico do Instituto. Esses programas afirmam 

possuir o objetivo de levar o aluno ao sucesso escolar através de um gerenciamento do 

trabalho do professor e da aprendizagem da criança ou adolescente. 

A proposta de projetos educacionais do Instituto obedece às orientações de vários 

organismos multilaterais no sentido de contribuir para que a educação brasileira possa atingir 

os padrões de qualidade e as metas impostas por esses organismos: 

 O Instituto possui um sistema de informações relativas aos municípios com os quais 

mantém parcerias. Todos os meses são repassados ao Sistema Instituto Ayrton Senna de 

Informações (SIASI) dados sobre a frequência escolar de alunos e professores, desempenho 

do aluno, quantidade de livros lidos e de atividades de casa realizadas ou não. Cada escola 

deve repassar os dados de cada turma, no final de cada mês, para a Secretaria de Educação e 

essa repassa para o SIASI. Dessa forma, realiza-se um gerenciamento tanto das atividades do 

professor quanto do desempenho do aluno. Para ter esses dados no sistema de avaliação, o 

município precisa pagar uma taxa ao Instituto. Ao receber valores diretos das Secretarias ou 

pela renúncia de receitas, o Instituto acaba por receber o repasse de recursos públicos e, por 

ser uma organização não governamental, não há o controle público sobre suas atividades e 

sobre o destino desses recursos. 

 Para gerenciar o processo de ensino-aprendizagem da turma, o professor necessita 

fazer o registro diário dos dados para passar ao coordenador da escola ao fim de cada mês. 

Nas formações, os professores recebem instruções quanto a rotina que devem manter com a 

turma: essa rotina possibilita a coleta dos dados solicitados pelo Instituto e propicia que sejam 



 

 

trabalhados os conteúdos e atividades que compõem a matriz de habilidades também 

oferecida pelo IAS. O professor necessita seguir o número de aulas e os temas presentes nessa 

matriz para desenvolver as habilidades ali contempladas e que serão testadas nas avaliações 

prontas, através de provas, que o Instituto fornece.  

 A autonomia do professor é muito restringida porque necessita seguir a matriz de 

habilidades e a rotina fornecidas pelo instituto, pois os conteúdos são controlados por um 

número determinado de dias para serem trabalhados. O professor não consegue escolher 

livremente ou de acordo com os interesses da turma os assuntos para trabalhar em suas aulas. 

Porém nem sempre as orientações do Instituto são seguidas rigorosamente e alguns dados 

repassados ao Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações, SIASI, não correspondem aos 

dados reais de algumas escolas ou municípios. As informações obtidas no SIASI, muitas 

vezes, levam à competição entre escolas de uma mesma rede que acabam, em alguns casos, 

por alterar resultados negativos ou que não atingiram às metas impostas. Além disso, a 

questão da avaliação também é polêmica, pois são os próprios professores que realizam a 

correção das provas mandadas pelo Instituto, preenchem a planilha e entregam ao 

coordenador da escola. 

 

 

Considerações finais 

 

 

 Este artigo procura analisar o panorama político brasileiro nas últimas décadas através 

da implantação de políticas neoliberais e da adesão à terceira via através do repasse de 

obrigações do Estado para o Terceiro Setor. No Brasil, a partir do governo Collor, passou-se a 

implantar políticas públicas que levaram gradativamente a diminuição do papel e da 

responsabilidade do Estado com a área social. Esse cenário se intensificou durante o governo 

FHC, o qual através da Reforma do Estado realizada na década de mil novecentos e noventa 

implantou políticas neoliberais e apresentou um processo de privatização, publicização e 

terceirização do público, além de iniciar a transferência de responsabilidades sociais para o 

terceiro setor. Com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, deu-se continuidade a 

muitas propostas de transferência de responsabilidades sociais do Estado para o Terceiro 

Setor, principalmente no que se refere à educação. 

 É nesse contexto que surge o Instituo Ayrton Senna, uma entidade que afirma ser uma 

organização não governamental sem fins lucrativos e busca melhorias para a educação 



 

 

brasileira através de vários programas que são implantados nas redes públicas através de 

parcerias entre esse Instituto e as Secretarias de Educação. 

 Contudo, seus programas introduzem nas escolas o gerenciamento e estimulam o foco 

nos resultados de aprendizagem. Ao enfatizar resultados e gerenciar o processo de 

aprendizagem, acaba por reduzir a autonomia da escola, dos gestores e, principalmente, dos 

professores. A autonomia do trabalho docente fica profundamentecomprometida uma vez que 

o Instituto define tudo o que deve ser trabalhado, a forma de trabalhar e quando trabalhar, 

além de manter um controle sobre o sistema de educação parceiro, pois o gerencia através de 

dados transmitidos mensalmente pelas próprias secretarias. É notável que as parcerias entre o 

público e o privado geram grandes implicações para o trabalho docente, conforme afirma 

Peroni: 

    

[...] demonstra como as parcerias público-privadas trazem consequências para a 
educação pública e principalmente para a autonomia docente, já que o privado, por 
se considerar parâmetro de qualidade interfere na educação pública, restringindo 
muito a autonomia docente e as possibilidades de construção de uma gestão 
democrática na educação. Principalmente ao definirem previamente o currículo, a 
metodologia, a formação docente, a avaliação enfim tem um impacto enorme na 
concepção pedagógica da escola e em sua gestão. (PERONI, 2008, p.11) 

 

 Apesar de afirmar que as parcerias com os órgãos públicos são feitas de forma 

gratuita, o Instituto cobra taxas para colocar os dados das secretarias no SIASI, por exemplo. 

É notável a presença da lógica empresarial dentro da educação pública através dessas 

parecerias, onde a lógica do privado acaba norteando as políticas públicas educacionais. 

 Assim, fica evidente a presença de elementos das políticas neoliberais nos projetos de 

educação do Instituto uma vez que os mesmos defendem que a solução para a educação 

pública está no repasse do controle dos sistemas educacionais para o Terceiro Setor ou que a 

mesma acontecerá graças a atividades desenvolvidas por esse. É importante também, analisar 

as próprias parcerias empresariais estabelecidas pelo IAS, pois o mesmo conta com o apoio de 

grandes e importantes empresas. Dessa forma, não há como definir o quanto o mercado 

influência seus programas e sua proposta de educação. Além disso, o próprio Instituto 

apresenta, em seu site, as relações que mantém com organismos multilaterais e afirma 

trabalhar de maneira a atingir as metas impostas pelos mesmos.    

 Diante desse quadro, pode-se constatar que o IAS é fortemente influenciado pelos 

organismos multilaterais no que diz respeito a sua concepção de educação e que tal fato 

determina a elaboração de seus programas, as propostas implantadas e os objetivos a serem 

alcançados através desses. 
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