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Resumo 
Este artigo apresenta discussões sobre como o setor privado mercantil influencia as políticas 
educacionais brasileiras e expõe relações do Movimento Todos pela Educação – TPE, suas 
interfaces junto ao governo brasileiro que interferem na criação de políticas educacionais e 
naturalizam cada vez mais a incorporação da associação entre o público e o privado. Explora a 
ação realizada pelo TPE nas políticas educacionais da última década, dentre elas o Plano Nacional 
de Educação – PNE e a discussão da Base Nacional Comum Curricular – BNCC. A partir de 
fontes bibliográficas e de pesquisa documental, constata-se que o TPE e o Movimento pela Base 
Nacional Comum – MBNC se articulam em torno de consensos de propostas educacionais junto 
ao governo federal, materializando a relação entre o público e o privado, mostrando como esses 
movimentos estão cada vez mais influentes em sua defesa do mercado.  
Palavras-chave: Movimento Todos pela Educação; Políticas educacionais; Público-privado; Base 
Nacional Comum. 
 

Abstract 
This article presents discussions about how the private sector influences Brazilian educational 
policies. It exposes relations of the Movement for Education - TPE - and its interfaces with the 
Brazilian government, influencing the creation of educational policies and increasingly 
naturalizing the incorporation of the association between the public and the private. We explore 
the action taken by the TPE in educational policies in the last decade, among them the National 
Education Plan and the discussion of the National Curricular Common Base - BNCC. Based on 
bibliographical sources and documentary research, it can be seen that the TPE and the Movement 
for the Common National Base - MBNC - are articulated around consensuses of educational 
proposals with the federal government, materializing the relationship between the public and the 
private, showing as these movements are increasingly influential in their defense of the market. 
Keywords: Everyone for the Education Moviment; educational policies; publicprivate;  
Common National Base. 
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Introdução 
 
 

Neste artigo, discutimos como o setor privado mercantil adentra as políticas 
educacionais brasileiras, demarcando sua posição de classe na construção de políticas 
públicas, com o objetivo de mostrar o modo como a classe empresarial influenciou algumas 
políticas educacionais em curso e como se mantém fortemente organizada junto a debates 
atuais como o da construção da Base Nacional Comum Curricular.  

Iniciamos apresentando o Movimento Empresarial Todos pela Educação – TPE. 
Nascido em 2006, tornou-se uma Organização Social sem Fins Lucrativos em 2014. 
Convocado pela financeira Banco Itaú Unibanco Participações S.A., em parceria com 
empresários do país, apresentou-se como uma iniciativa da sociedade civil, mas 
“constituiu-se, de fato, como uma rede política que congrega agentes sociais, intelectuais, 
empresas, instituições públicas e privadas e grupos de interesses heterogêneos, articulados 
em torno de um discurso comum” (VOSS, 2011, p. 52). O movimento pautou a intervenção 
na educação e passou a atuar intensamente junto aos órgãos governamentais e movimentos 
educacionais, participando, dentre outras coisas, da elaboração do Plano de Ações 
Articuladas – PAR e do Plano Nacional de Educação – PNE, o qual monitora até os dias de 
hoje, e das alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Atualmente, além 
do já referido monitoramento, em que apresenta suas propostas a partir dos índices de 
avaliação nacional, o TPE está atuando nas discussões da Base Nacional Comum 
Curricular.  

A partir da metodologia de pesquisa bibliográfica e da análise documental, 
apresentamos o movimento empresarial, observando sua atuação, seu discurso e sua 
proposta de ação até a incorporação de seus elementos pelo governo federal, traduzida em 
políticas públicas, exemplificando com a atual discussão da Base Nacional Comum 
Curricular. 

A classe trabalhadora brasileira conquistou o acesso à educação, fruto de muita luta, 
mas a consolidação do acesso, da permanência e da qualificação deste processo está em 
disputa. Quando se percebe que, nas atuais políticas educacionais para a escola pública, 
existem interesses, influência dos empresários e que os governos incorporaram parcerias 
com este grupo, é preciso atenção a este movimento de classe e à criação desse consenso 
(Rossi, Bernardi, Uczak, 2017). 

Consideramos a definição de classe a partir de Thompson (1991) que não a vê como 
uma categoria ou estrutura, mas como um processo, como algo que ocorre e pode ser 
demonstrado nas relações humanas que unifica a experiência e a consciência. Ou seja, a 
classe é um “fenômeno visível apenas no processo” (WOOD, 2003, p.77). A descoberta da 
consciência de classe ocorre na medida em que vivemos as situações de classe, e ela pode 
ser considerada a forma como as experiências são tratadas, como elas se materializam em 
valores, ideias e instituições. Só podemos ver o movimento de classe como uma formação 
social e cultural que opera num dado período histórico e consideramos que ele não é 
estático, ao contrário, está sempre mudando.  
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A construção da hegemonia não é algo abstrato, mas produzido através da disputa entre 
grupos e classes sociais. “Através do ‘direito’, o Estado torna ‘homogêneo’ o grupo 
dominante e tende a criar um conformismo social que seja útil à linha de desenvolvimento 
do grupo dirigente” (GRAMSCI, 2002, p. 240). E, para compreendermos o “grau de 
homogeneidade e de organização alcançada pelos diversos grupos sociais” (Idem, p.40), 
precisamos agregar os elementos da luta de classes e a correlação de forças que se 
estabelecem numa sociedade.  

Antonio Gramsci destaca que a construção do consenso pode ocorrer de duas formas: 
“como ‘domínio’ e como direção intelectual e moral” (GRAMSCI, 2002, p. 62). Ao 
cruzarmos essa compreensão de construção de consenso e direção com a forma como 
olhamos uma política pública, afirmamos que ela não é estática e observamos o jogo que 
perpassa a política desde sua formulação até a execução, “a política da política” (GALE, 
2003, p.122). Trevor Gale (2003) propõe que se observem as fronteiras e as interfaces entre 
quem produz e quem implementa a política, quem tem permissão ou condições de 
estabelecer o que e o como da política, isto é, como ocorre a coalizão de interesses, o que 
será adotado neste artigo. 

Precisamos, então, ponderar sobre os interesses que a classe mercantil tem neste 
processo, do ponto de vista de disputa de projeto societário, tanto no aspecto de determinar 
o conteúdo da proposta educacional, quanto na ampliação das possibilidades de lucros e de 
influência ou de hegemonia (Rossi, Bernardi, Uczak, 2017). 

A base material desta pesquisa traz os dados coletados no site do Movimento Todos 
pela Educação, nos sites relacionados a empresas e empresários que compõem o TPE, nos 
principais documentos disponibilizados pelo MEC sobre as políticas educacionais e no site 
do grupo empresarial denominado Movimento pela Base Nacional Comum – MBNC. A 
sustentação teórica do estudo respalda-se nos argumentos de Peroni (2011), Laval (2004), 
Gale (2003), Shiroma, Garcia e Campos (2011), Thompson (1987), Gramsci (2002), Wood 
(2003), Ball e Olmedo (2013), Voss (2011) e ainda Evangelista e Leher (2012) e Rossi, 
Bernardi, Uczak (2017).  

O artigo organiza-se em três seções: (i) O Movimento Empresarial Todos pela 
Educação: propostas, sujeitos e relações, em que apresenta brevemente um histórico da sua 
criação e os movimentos realizados pelos sujeitos individuais e coletivos na construção de 
propostas e políticas que naturalizam a influência do setor privado na educação. (ii) A 
relação do TPE com a discussão da Base Nacional Comum, apresentando como se 
organizam e agem na proposição desta política. (iii) Considerações sobre a interlocução e 
hegemonia do movimento empresarial na política educacional em que tecemos argumentos 
sobre a naturalização da ação da classe empresarial na educação pública brasileira. 
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O movimento empresarial Todos Pela Educação: propostas, sujeitos e 
relações. 

 
Ao observarmos a história da educação brasileira, podemos afirmar que o setor privado 

sempre esteve presente no setor público, mas, ao longo do tempo, essa presença foi 
assumindo diferentes formas. A partir dos anos de 1990, notamos que os empresários 
brasileiros, a exemplo do que acontece em outros países, organizaram-se em fóruns, 
produziram documentos e passaram a ser protagonistas na construção de uma agenda 
educacional que propõe a reforma da escola e da educação, tornando-a mais eficaz às 
demandas do capital e à formação de um trabalhador que domine as novas competências 
tecnológicas e organizacionais (Rossi, Bernardi, Uczak, 2017), adaptada a uma “nova 
sociabilidade mais adequada aos interesses privados do grande capital nacional e 
internacional” (SHIROMA, GARCIA, CAMPOS, 2011, p.227).  

Em 2006, um “grupo de intelectuais orgânicos do capital” (SHIROMA, GARCIA, 
CAMPOS, 2011, p. 233), dentre o qual podemos citar a Fundação Itaú, a Fundação 
Lemann, a Fundação Jacobs e o Grupo Gerdau, entre outros, realizou conferências e propôs 
um grande pacto pela educação chamado Movimento Todos Pela Educação. Essa ideia 
sedutora de que ‘todos’ se unem pela educação, utilizada pelo Movimento, propôs a 
mobilização da iniciativa privada e das organizações sociais do terceiro setor para atuar 
junto com o Estado no provimento da educação. Apropriando-se de bandeiras de lutas 
históricas pela democratização da educação, ressignificando-as, o Movimento passou a 
defender a ampliação da jornada escolar, a universalização do atendimento educacional, as 
propostas de avaliação em larga escala, os incentivos à realização de parcerias externas que 
buscam apoio às atividades educacionais, entre outras questões. Propôs uma mudança na 
forma de executar tais propostas baseadas na gestão gerencial, ou seja, com o padrão de 
qualidade baseado no mercado1.  

Esse processo conhecido como Movimento Empresarial Todos pela Educação se 
apresentou como uma iniciativa da sociedade civil, 

 
[...] em sintonia com o MEC, Consed (Conselho Nacional de Secretários da 
Educação) e Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), 
numa parceria pioneira, em que o objetivo principal é garantir educação de 
qualidade a todas as crianças e jovens brasileiros até 2022, ano que o Brasil 
celebra o bicentenário da Independência. (Grifos nossos) 
(http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/574)2 
 

Em 2006, formou-se uma rede política em torno de um discurso comum que, uma 
década mais tarde, no ano de 2017, deixou mais clara sua articulação ao estampar em sua 
página3 que a missão é “Engajar o poder público e a sociedade brasileira no 
compromisso pela efetivação do direito das crianças e jovens a uma Educação Básica de 
qualidade” (Grifos nossos). 

http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/574)


 
Relações do movimento empresarial na política educacional brasileira:  [...] 

 

 
33 

Embora os objetivos do Movimento tenham em vista indicar os caminhos para se 
chegar a uma educação de qualidade, a maioria dos seus integrantes não provém do campo 
da educação, mas de profissionais ligados à economia, à administração, à comunicação, ao 
mundo dos negócios ou são pessoas que ocuparam determinados cargos políticos nos 
governos federal ou estaduais (VOSS, 2011). 

As organizações do capital assumiram um papel ainda mais decisivo no processo de 
estabelecimento de bases sociais e políticas para legitimar a configuração mais recente do 
capitalismo em nosso país (ROSSI, BERNARDI, UCZAK, 2017). A articulação entre 
empresários e setor público fica evidente a partir de levantamentos realizados junto ao 
movimento empresarial e na observação da conformação de políticas as quais passaremos a 
destacar. 

Em primeiro lugar, em sua composição inicial, havia um representante do INEP, José 
Francisco Soares, na composição do Conselho de Governança. Em 2015, entrou em seu 
lugar Mozart Neves Ramos que foi membro do Conselho Nacional de Educação e que hoje 
representa o Instituto Ayrton Senna. Outro sujeito que transitou entre o governo e empresas 
é Antonio Cesar Russi Callegari também ex-membro do Conselho Nacional de Educação e 
Secretário de Educação Básica do MEC; atualmente representa o Sistema S. Ou seja, o TPE 
articulava-se com integrantes governamentais. Atualmente continua articulado, em seus 
quadros de sócios fundadores e sócios efetivos, com membros do governo, mas, na 
composição do Conselho de Governança do Movimento, houve aumentos da participação 
dos empresários que sempre foram majoritários. 
 
Quadro 1- Conselheiros de Governança do Todos pela Educação e suas empresas  

NOME DO 
CONSELHEIRO EMPRESA QUE REPRESENTA 

Denise Aguiar Alvarez Presidente do Conselho de governança do TPE e Diretora Fundação 
Bradesco  

Ana Amélia Inoue  Coordenadora do Instituto Pedagógico Acaia (cujo diretor é Fernão 
Bracher que até 2016 era deste Conselho) e do Conselho Consultivo da 
Natura- participa da seleção do prêmio Vitor Civita Educador Nota 10 

Ana Maria dos Santos Diniz Instituto Grupo Pão de Açúcar 
Antonio Cesar Russi 
Callegari 

Diretor da Faculdade SESI-SP de Educação; Membro do Conselho 
Nacional de Educação; Presidente do Instituto Brasileiro de Sociologia 
Aplicada – IBSA – ex- Secretario de Educação Básica do MEC 

Antonio Jacinto Matias  Vice-presidente da Fundação Itaú Social 
Beatriz Johannpeter Instituto Gerdau 
Fabio Coletti Barbosa  Ex-presidente do Grupo Santander Brasil, da Febraban e do grupo Abril 

AS, professor da FGV. Membro do Conselho de Desenvolvimento e 
Econômico e Social da Presidência da República e atualmente Conselheiro 
da Natura, do Itaú Unibanco. 

Fernando Luiz Abrucio Professor da FGV e colunista da Revista Época 
José Francisco Soares Professor da UFMG, membro do Conselho Técnico do Instituto Nacional 

para la Evaluatión de la Educatión (INEE) do México e ex-presidente do 
INEP. 

José Roberto Marinho Fundação Roberto Marinho/ Rede Globo  
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Lazaro Ramos  Ator  
Luciano Dias Monteiro Diretor de Relações Institucionais do Grupo Santillana Brasil (Editora 

Moderna) 
Luiz Norberto Pascoal Grupo D’Pascoal e Fundação Educar D’Pascoal 
Mozart Neves Ramos Diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna 
Paulo Sergio Kakinof Presidente da Gol Linhas Aéreas 
Ricardo Manuel dos Santos 
Henriques 

Superintendente executivo do Instituto Unibanco e Professor do 
Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Rodolfo Vilela Marinho  Banco Itaú 
Fonte: arquivo próprio  
 

Este quadro de conselheiros foi atualizado em 2017. Observamos que aumentaram dois 
integrantes em relação à composição de 2016: Paulo Sergio Kakinof, presidente da Gol 
Linhas Aéreas (empresa apoiadora do TPE) e o ator Lázaro Ramos4. Sobre as demais 
alterações, destacamos a entrada de Ana Amélia Inoue, Fabio Coletti Barbosa, Fernando 
Luiz Abrúcio e Rodolfo Vilela Marinho. Denise Aguiar Alvarez, que já era conselheira, 
assumiu a presidência do Conselho, retornando a condução do Movimento a uma 
financeira, como na convocatória em 2006. Verificamos que, em relação à composição 
anterior5, houve aumento dos sujeitos privados em relação aos sujeitos públicos aqui 
nomeados. Por outro lado, ressaltamos que esses sujeitos continuam compondo o 
Movimento.  

Já os conselheiros que saíram, passaram a compor um Conselho de Fundadores (criado 
recentemente) e são eles: 
 
Quadro 2- Conselho de fundadores 

NOME DO 
CONSELHEIRO EMPRESA QUE REPRESENTA 

Jorge Gerdau 
Johannpeter 

Presidente do Grupo Gerdau e presidente do Conselho de governança do TPE 
entre 2007/2016 

Daniel Feffer Susano Holding S.A.  
Danilo Santos de 
Miranda 

Diretor Regional SESC-SP 

Fernão Carlos Botelho 
Bracher 

Itaú e Banco BBA Creditanstalt, ex-presidente do Banco Central –Diretor do 
Instituto Acaia 

Jayme Sirotsky  Diretor do Grupo RBS de Comunicações  
Luiz Paulo Saade 
Montenegro 

Instituto Paulo Montenegro 

Milú Villela Presidente do Instituto Faça Parte e Brasil Voluntário – Herdeira do Banco 
Itaú e mãe de Rodolfo Vilela Marinho 

Viviane Senna  Instituto Ayrton Senna 
Wanda Engel Aduan Superintendente executiva do Instituto Unibanco 

 
Entendemos que a criação deste conselho de fundadores permitiu um rearranjo de 

sujeitos na sua composição. Jorge Gerdau6, que estava na presidência do Conselho de 
Governança do TPE desde sua fundação, neste momento pertence ao Conselho de 
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Fundadores. No estatuto social do TPE7, registrado em dezembro de 2013, não está previsto 
este Conselho, sendo apenas mencionados os Conselhos de Governança e Fiscal, porém 
todos eles são membros fundadores do Movimento. Outra consideração é que as 
substituições foram feitas com pessoas oriundas da mesma empresa, como, por exemplo, a 
substituição de Wanda Engel Aduan do Conselho de Governança por Rodolfo Vilela 
Marinho do Itaú/Unibanco. 

Outro destaque dessa imbricação entre privado e público pode ser constatado na 
sintonia de diálogo entre o TPE e o Governo Federal. Em 2007, o Ministério da Educação 
(MEC) criou o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação e lançou o Plano de 
Desenvolvimento da Educação – PDE. A adoção deste nome sugere que o governo 
incorporou o Movimento Empresarial Todos pela Educação, como já alertaram Dermeval 
Saviani (2007), Nora Rut Krawczyk (2000), Regina Cestari de Oliveira (2012), Olinda 
Evangelista e Roberto Leher (2012). 

Essa lógica de diálogo com os empresários é mais do que um nexo estrutural e 
configurou-se numa conciliação para governabilidade ou aquilo que Evaldo Vieira chama 
de “presidencialismo de coalizão” (2015). 

Esse Plano de Metas trazia em suas diretrizes o estímulo às parcerias privadas 
chamadas de “externas à comunidade escolar” e, ao aderir ao Plano, estados e municípios 
realizavam o Plano de Ações Articuladas – PAR em que o MEC oferecia assistência técnica 
e financeira a partir de um diagnóstico que gerava um planejamento educacional realizado 
em cada ente federado, desde 2008.  

Além das políticas e ações desenvolvidas pelo MEC, eram ofertados aos estados e 
municípios ações, processos, ferramentas e materiais pedagógicos pré-qualificados pelo 
mesmo Ministério, no Guia de Tecnologias Educacionais, a partir de um aviso de 
chamamento público. Foram publicados três Guias (2009, 2011 e 2013) em que se 
constatou o avanço de oferta de produtos educacionais do setor privado e também se 
evidenciou a ingerência do Conselho de Governança do TPE nesta oferta, tornando-os 
clientes do Estado, além de interlocutores com forte influência8. 

Outro exemplo desta influência pode ser evidenciado quando olhamos as metas do TPE 
(que mais uma vez traduzem algumas bandeiras históricas dos movimentos sociais em 
defesa da educação) e que foram materializadas em legislação e políticas educacionais. No 
entanto, ponderamos que, ao olhar o quadro abaixo, não podemos estabelecer uma simples 
conversão de metas do movimento empresarial em políticas, mas considerar que “dada a 
relação estabelecida entre os empresários e o governo federal na discussão, elaboração e 
implementação das políticas, há influência desse segmento” (BERNARDI, 2016, p.135). 

 
Quadro 3 – Propostas do TPE e Políticas Governamentais 

TPE POLITICAS GOVERNAMENTAIS 
Meta 1- Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na 
escola.  

EC 59 -11/11/2009 
Lei 12.796 de 04/04/2013 (LDB) 
Lei Nº 13.005 de 25/06/2014 – PNE 

Meta 2- Toda criança plenamente alfabetizada até 
os 8 anos. 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 
Portaria Nº 867, de 4/07/ 2012.  
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Lei Nº 13.005 de 25/06/2014 – PNE 
Meta 3- Todo aluno com aprendizado adequado 
ao seu ano. 

Política de Correção Fluxo – PAR/ GUIA 

Meta 4- Todo jovem de 19 anos com Ensino 
Médio concluído. 

Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio- 
Portaria nº 1.140, de 22/11/2013 
Base Nacional Curricular EM 

Meta 5- Investimento em Educação ampliado e 
bem gerido.  

18 programas de gestão no Guia  
Lei Nº 13.005 de 25/06/2014 – PNE 

Fonte: BERNARDI, UCZAK, ROSSI (2016). Atualizado pelos autores em 2017. 
 

Reafirmamos que não causa estranheza a materialização das metas em políticas 
governamentais, pois são temas que, como já dissemos, estão presentes nas bandeiras de 
lutas dos movimentos sociais e educacionais. Também devemos considerar que o Brasil é 
signatário da Declaração Mundial Educação Para Todos. Então, essa concretização é um 
avanço para a educação, porém, na sua execução, há diferenças no conteúdo defendido pelo 
TPE, os quais precisam ser ponderados. 

 
As soluções apontadas, especialmente focando na gestão, tratam de naturalizar 
as parcerias público-privadas, permitindo a entrada do privado mercantil na 
escola através de seu modelo gerencial – com avaliação em larga escala, 
meritocracia – e da venda de produtos pedagógicos padronizados e replicáveis 
(BERNARDI, 2016, p. 136). 
 

Como afirmamos acima, as metas do TPE referendam o que o Education for All (EFA) 
já havia declarado. Sendo que o Brasil é signatário dessa declaração, é esperado que suas 
políticas governamentais se aproximem dessas propostas. Por outro lado, lembramos que 
essas metas, estabelecidas tanto pelo EFA quanto pelo TPE, sempre estiveram presentes nas 
bandeiras de luta dos movimentos sociais e educacionais como corrobora a Meta 1 do TPE.  

A ampliação do tempo de escolarização sempre foi reivindicação dos movimentos 
educacionais em defesa da escola pública, e esta ideia é um consenso na sociedade 
brasileira; reconhecemos sua legitimidade. Porém, ao mesmo tempo em que consideramos 
um avanço a conquista da ampliação da escolarização, questionamos o interesse dos 
empresários por essa bandeira e o conteúdo da proposta por eles defendido. Este conteúdo 
já referenciado, tais como a gestão gerencial, a avaliação em larga escala, a meritocracia, os 
produtos educacionais padronizados e replicáveis, é apresentado como solução para os 
problemas educacionais, naturalizando o estabelecimento de parceria público-privada. Isso 
fica evidenciado na figura 1 e no quadro acima, especialmente nas metas 3 e 5, em que 
podemos constatar ter existido a indução à ampliação de parcerias e à oferta de produtos e 
tecnologias presentes no Guia de Tecnologias Educacionais ofertados pelo PAR. Ainda 
destacamos que as metas 2 e 4, propostas pelos empresários, podem ser associadas à 
criação de dois grandes Pactos Nacionais propostos pelo governo federal: um relacionado à 
alfabetização e outro ao ensino médio, conforme exposto no quadro acima. A questão que 
aqui se coloca e que demonstramos ao longo deste artigo é a presença maciça dos 
empresários por meio do TPE na relação com o Estado.  
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Retomamos a ideia de que eles se apropriaram do discurso historicamente construído 
pelos movimentos sociais em defesa da escola pública gratuita e de qualidade e que à sua 
materialização vincularam seus interesses de classe. Em sua ação, o movimento empresarial 
sempre propõe que a solução está no mercado e não na gestão democrática e na construção 
participativa de alternativas. 

Outro destaque da ação do TPE diz respeito ao Plano Nacional de Educação – PNE 
aprovado em 2014 e que terá validade de dez anos (Lei 13.005). Esse Plano estabeleceu 20 
metas que, segundo o MEC, foram organizadas em blocos: as metas estruturantes para 
garantia do direito à educação básica (universalização do acesso, da alfabetização, 
ampliação da escolaridade e de oportunidades educacionais – metas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 
11), as metas que tratam da redução das desigualdades e da valorização da diversidade 
(metas 4 e 8), as metas que tratam da valorização dos profissionais da educação (metas 15, 
16, 17 e 18), as que tratam do ensino superior (metas 12, 13, 14), a reafirmação da gestão 
democrática (meta 19) e, por fim, o financiamento e as normas de cooperação, de 
descentralização, de competências e de padrões de qualidade que estão presentes na meta 
20.  

Não entraremos na discussão de cada meta, mas destacaremos um componente – a 
discussão sobre o financiamento – cuja correlação de forças consagrou a ideia de 
financiamento público para a educação, conforme artigo 5º, parágrafo 4º da lei 
13.005/2014,  

 
§ 4o O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 
214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos 
aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos 
programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma 
de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no 
exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o 
financiamento de creches, pré-escolas e de educação especial na forma do art. 
213 da Constituição Federal. (BRASIL, 2014) (Grifos nossos). 
 

Destacamos que além do investimento público para a educação, também estão 
previstos os incentivos e isenções fiscais, que são outras formas de financiamento, ou seja, 
foi retirada a ideia de que este financiamento deva ser apenas para a educação pública9. 
Isso, por si só, já demonstra o poder do movimento empresarial na definição da política, 
mas essa hegemonia se amplia quando o TPE passa a realizar o monitoramento do PNE. 

O movimento empresarial está presente no Observatório do PNE, composto por 24 
organizações que inclui o próprio Movimento Empresarial Todos pela Educação, e a grande 
maioria das demais instituições é parceira ou mantenedora do TPE10. O Observatório é uma 
plataforma online que tem como objetivo monitorar os indicadores referentes a cada uma 
das 20 metas do Plano e se propõe a ser uma “ferramenta que possa apoiar gestores 
públicos, educadores e pesquisadores, mas especialmente ser um instrumento à disposição 
da sociedade para que qualquer cidadão brasileiro possa acompanhar o cumprimento das 
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metas estabelecidas” (OBSERVATÓRIO-PNE, 2017) com estudos, pesquisas e notícias 
sobre a educação brasileira. 

Além do exposto, o TPE elabora o “Anuário Brasileiro da Educação Básica” que, a 
partir das avaliações nacionais, dos dados compilados e através de artigos e análises 
realizadas por membros do movimento que ali defendem suas propostas, reforça o consenso 
defendido por eles. 

Tomemos como exemplo a meta 19 do PNE que trata da gestão democrática da 
educação e que propõe: 

 
Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 
democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto 
(PNE_Conhecendo_20_metas.pdf). (Grifos nossos). 
 

A concepção de gestão impressa no PNE vai na contramão da concepção de gestão 
estabelecida pela CF 1988 e pela LDB 1996 na medida em que designa os critérios técnicos 
de mérito e desempenho para a gestão democrática. Vale destacar, que se esses critérios 
hoje estão instituídos no texto da lei, foi em grande parte mérito da atuação do TPE na 
disputa desta política.  

No anuário, ao avaliar a meta, fazem a crítica do pouco debate sobre o tema, de ser este 
pouco delimitado e polêmico, e apresentam sua proposta: 

 
É certo que a efetivação da gestão democrática inclui o aprimoramento do 
processo de escolha dos diretores das unidades escolares. É preciso superar a 
forma mais tradicional de escolha, apenas por indicação, que prevalece na maior 
parte das redes públicas de ensino. Em geral, esse mecanismo favorece os 
critérios políticos, em detrimento dos aspectos técnicos de mérito e desempenho, 
destacados pelo PNE (ANUÁRIO TPE, 2016, p.116). 
 

Para atender a essa meta, o TPE propõe a formação dos gestores e “aplicar prova 
nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento 
dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão” (Ibidem). Ou seja, eleições 
democráticas não são defendidas nesta avaliação, demonstrando que, em todos os 
momentos, a classe empresarial defende o conteúdo da política segundo sua proposta 
gerencial. 

Por fim, agregamos o atual momento de discussão da Base Nacional Comum 
Curricular e, de forma mais atenta, queremos destacar como os sujeitos do Movimento 
Empresarial Todos pela Educação estão agindo na formulação desta política. 

A discussão sobre a formação de uma base comum perpassa várias legislações 
brasileiras. A Constituição Federal do Brasil de 1988 já previa no artigo 210: “Serão 
fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação 
básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”. 



 
Relações do movimento empresarial na política educacional brasileira:  [...] 

 

 
39 

Lembremos que, nesse período histórico, era fértil a participação dos movimentos sociais 
educacionais no processo de redemocratização do país após longa ditadura.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), aprovada em 1996, essa discussão se 
amplia e 

 
[...] vai além do conceito de “conteúdos mínimos” da CF, e, além do ensino 
fundamental, regulamenta uma base nacional comum também para a educação 
infantil e o ensino médio. A LDB articula de maneira mais detalhada a 
necessidade de uma parte diversificada do currículo; estabelece que a base 
comum deve compreender o estudo da língua portuguesa e da matemática, o 
conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 
especialmente do Brasil, o ensino da arte, educação física, língua estrangeira 
moderna, música e educação ambiental; inclui temas transversais, tais como 
conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de 
violência contra a criança e o adolescente e, através das Leis nº 10.639 e 11.645, 
torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena (CNTE, 
2015, p. 415). 
 

Ainda na década de 1990, tivemos a definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais; 
PERONI E CAETANO (2015, p. 341) afirmaram que “já sinalizavam para um currículo 
comum orientado pelas reformas da educação no governo FHC, com forte viés 
centralizador”, apontando uma outra correlação de forças que se articula fortemente com os 
empresários e os organismos internacionais.  

Na sequência, nos anos 2000, “tivemos a definição das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação em todos os níveis, culminando em 2010 com a aprovação pelo 
Conselho Nacional de Educação das Diretrizes da Educação Básica” (Ibidem).  

Mais recentemente, a discussão volta à cena no Plano Nacional de Educação, Lei 
Federal nº 13.005/2014, que, entre suas 20 metas, aparece em quatro delas a exigência da 
Base Nacional Comum (metas 2 e 3 ensino fundamental e médio; meta 7 avaliação e meta 
15 sobre formação de professores). Vejamos algumas estratégias dessas metas: 

 
[...] 2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito 
da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação 
dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a 
base nacional comum curricular do ensino fundamental;  
3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da 
instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino médio;  
[...] 7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuacão interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, 
[...]; 
[...] 15.6) Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a 
renovação pedagógica, [...] em articulação com a base nacional comum dos 
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currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 
deste PNE. (PNE_Conhecendo_20_metas.pdf). 
 

Então, o PNE confirmou a necessidade da Base Comum e tornou-a uma exigência. Em 
2014, o Ministério da Educação retomou o debate da Base Nacional Comum Curricular 
“para a construção dos direitos de aprendizagem para a educação infantil, o ensino 
fundamental e o ensino médio. Esse processo foi conduzido pela Secretaria de Educação 
Básica (SEB) do MEC” (PERONI, CAETANO, 2015, p.341). 

Na primeira versão da Base, o Governo Federal chamou a sociedade civil a participar, 
opinando sobre seu conteúdo. Este processo somou 12 milhões de contribuições. Se o 
primeiro momento foi coordenado pelo MEC, no segundo este contou com a parceria do 
Consed e da Undime para realizar os 27 seminários nos estados. Em abril de 2017, a 
terceira versão da Base foi entregue pelo MEC ao Conselho Nacional de Educação que 
realizou cinco audiências públicas, uma em cada região do país, para debater a proposta. 
Após esse processo, o CNE produzirá um parecer e um projeto de resolução que deverá ser 
homologado pelo Ministério da Educação11.  

Durante todo esse processo histórico de discussão sobre a BNCC, houve disputas “em 
que diferentes sujeitos individuais e/ou coletivos vêm se articulando para buscar espaço em 
uma área fundamental da educação e da escola: o currículo.” (PERONI, CAETANO, 2015, 
p. 341). 

A seguir, faremos destaque ao Movimento pela Base, que é um grupo não 
governamental, formado, sobretudo, por empresários que se propõem a contribuir com a 
elaboração da BNCC. 
 
 
Movimento empresarial e sua articulação pela Base Nacional Comum 
 

Aqui apresentaremos o Movimento pela Base Nacional Comum – MBNC, 
demonstrando como os sujeitos que representam essa organização estão majoritariamente 
presentes no Movimento Empresarial Todos pela Educação e que, portanto, continuam a 
pautar e influenciar os rumos das políticas educacionais. 

Criado em 2013, o Movimento pela Base Nacional Comum – MBNC se define como 
um grupo não governamental de ‘profissionais da educação’ que atuam junto ao processo 
de construção da Base Nacional Comum Curricular, a fim de contribuir qualitativamente 
com a BNCC. De acordo com informações coletadas no site, “um ‘grupo de especialistas 
em Educação’ se reuniu para discutir a adoção de uma Base Nacional Comum no Brasil”; 
tal grupo “promove debates, produz estudos e pesquisas com gestores, professores e alunos 
e investiga casos de sucesso em vários países” a fim de subsidiar a construção da BNCC (O 
MOVIMENTO, 2017).  

Chama-nos atenção que a criação do Movimento pela Base é do ano de 2013, portanto 
anterior à Portaria nº 592, de 17 de junho de 2015, que institui a comissão de especialistas 
para a elaboração da proposta da Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, mais uma vez 
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se observa a atuação de um grupo majoritariamente composto por empresários, mas que se 
autodenominam ora especialistas, ora profissionais da educação, influenciando na agenda 
de políticas governamentais.  

No quadro abaixo, apresentamos os sujeitos e as organizações que representam os 
‘especialistas em educação’ que atuam junto ao debate de construção da BNCC. 
Destacamos que grande número de tais especialistas são membros do TPE ou representam 
organizações mantenedoras ou parceiras do mesmo. 
 
Quadro 4 - Sujeitos e organizações que Compõem o Movimento pela Base Nacional 
Comum  

NOME ENTIDADES QUE REPRESENTAM 
RELAÇÃO 

COM O 
TPE* 

Aléssio Costa Lima Presidente da Undime  
Alex Canziani Deputado federal pelo PTB do Paraná e presidente da Frente 

Parlamentar da Educação 
 

Ana Inoue  Conselho Governança TPE, Instituto Pedagógico Acaia e 
Conselho Consultivo da Natura.  

Membro 

André Duarte Stábile Ex-Secretário Municipal de Educação de São Caetano do Sul (SP)  
Angela Dannemann Superintendente da Fundação Itaú Social Membro 
Anna Helena 
Altenfelder 

Presidente do Conselho Administrativo do Cenpec Membro 

Anna Penido Diretora Executiva do Instituto Inspirare Membro 
Antonio Augusto 
Batista 

Coordenador de Desenvolvimento de Pesquisas do CENPEC Instituição 

Antônio Ibanez Ruiz Ex-membro do Conselho Nacional de Educação  
Antonio Neto  Consultor do Instituto Ayrton Senna Instituição 
Artur Bruno Professor de História e Geografia e Secretário do Meio Ambiente 

do Ceará 
 

Beatriz Cardoso Diretora Executiva do Laboratório de Educação Membro 
Beatriz Ferraz Diretora da Escola de Educadores. Consultora da educação do 

Itaú BBA e do Banco Mundial. 
Instituição  

Camila Pereira Diretora de Políticas Educacionais as Fundação Lemann Instituição 
Carmen Neves Diretora de Formação de Educadores do MEC  
Claudia Costin Diretora do CEIPE/FGV Membro 
Cleuza Repulho Ex-presidente da Undime Membro 
David Saad Diretor-presidente do Instituto Natura Membro 
Denis Mizne Diretor da Fundação Lemann Membro 
Dorinha Seabra 
Rezende  

Deputada federal integrante da Comissão de Educação da Câmara  

Eduardo de Campos 
Queiroz 

Diretor Presidente da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Membro 

Egon Rangel Professor do departamento de lingüística da PUC-SP  
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Fernando Almeida Diretor Nacional de Educação e Cultura do SESC PI  
Francisco Aparecido 
Cordão 

Ex-membro do CNE e titular da Academia Paulista de Educação Membro 

Frederico Amancio Presidente do Consed e Secretário Estadual de Educação de 
Pernambuco 

 

Guiomar Namo de 
Mello 

Consultora de projetos educacionais e de formação de professores 
na SEE-SP e no MEC e membro do Conselho Estadual de 
Educação de SP 

Membro 

Joane Vilela Ex-Secretária de Educação de Foz do Iguaçu, Ex-secretária 
Adjunta de Educação de São Paulo e Ex-Diretora de Orientação 
Técnica de São Paulo 

 

João Roberto da 
Costa de Souza 

Ex-Secretário de Educação e vereador eleito de Jacareí (SP)  

José Fernandes de 
Lima 

Ex-membro do Conselho Nacional de Educação  

Kátia Stocco Smole Diretora do Mathema   
Lúcia Couto Ex-Secretária de Educação de Embu das Artes (SP)  
Luiz Carlos de 
Menezes 

Professor Sênior do Instituto de Física da USP. Membro do CEE 
de São Paulo e do Conselho Técnico Científico da Capes/MEC 
para Educação Básica. Integrou o grupo de especialista do MEC 
para a elaboração da versão preliminar da Base 

Membro 

Magda Soares Professora Titular Emérita da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

Maria do Pillar 
Lacerda 

Diretora da Fundação SM Membro 

Maria Helena 
Guimarães de Castro 

Secretária-Executiva do MEC Membro 

Maria Inês Fini Presidente do INEP  
Mario Jorge Carneiro Chefe do Departamento de Matemática da UFMG  
Mariza Abreu Consultora em educação da CNM Membro 
Miguel Thompson Presidente do Instituto Singularidades Membro 
Mônica Pinto Gerente de Desenvolvimento Institucional da Fundação Roberto 

Marinho 
Membro 

Mozart Neves Ramos Diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna Membro 
Naércio Aquino 
Menezes Filho 

Coordenador do Centro de Políticas do Insper Membro 

Natacha Costa Diretora da Cidade Escola Aprendiz PI 
Osvaldo Tietê da 
Silva 

Presidente da Rede Integrada de Escolas Públicas do Rio Grande 
do Sul, associação de diretores de escolas públicas que busca uma 
educação de qualidade 

 

Patrícia Mota Guedes Gerente de Educação da Fundação da Fundação Itaú Social Instituição 
Paula Louzano Pesquisadora Visitante da Universidade Stanford  
Paulo Schmidt Secretário de Educação do Estado do Paraná  
Pedro Villares Presidente do Conselho do Instituto Natura Membro 
Priscila Cruz Presidente Executiva do Todos Pela Educação Membro 
Raimundo Feitosa  Secretário Municipal de Educação de São Luís (MA)  
Raph Gomes Professor de Química da Rede Estadual de Educação de Goiás, 

membro do Conselho Estadual de Educação de Goiás e consultor 
independente 
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Raul Henry Membro do CNE e vice-governador de Pernambuco  
Ricardo Chaves de 
Rezende Martins 

Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados na área de 
Educação 

Membro 

Ricardo Henriques Superintendente do Instituto Unibanco Membro 
Ricardo Paes de 
Barros 

Economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e professor da 
cátedra Instituto Ayrton Senna do Insper 

Membro 

Rodrigo Hübner 
Mendes 

Superintendente do Instituto Rodrigo Mendes Membro 

Rossieli Soares da 
Silva 

Secretário de Educação Básica do MEC  

Ruben Klein Consultor da Fundação Cesgranrio Membro 
Simone André Gerente Executiva da área de educação do Instituto Ayrton Senna Instituição 
Suely Menezes Presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais e 

Conselheira do CNE 
 

Teresa Pontual Diretora de currículos e educação integral do MEC  
Tereza Perez Diretora da Comunidade Educativa CEDAC  PI 
Thiago Peixoto Deputado Federal (PSD/GO) Membro 
Vera Cabral Diretora Executiva da Abrelivros – Associação Brasileira de 

Editoras de Livros Escolares  
PI 

* Membro (podendo ser do Conselho de Governança, sócio fundador ou sócio efetivo do TPE). 
Instituição (instituições privadas ou Organizações Sociais mantenedoras ou parceiras do TPE) 
PI- Parceiros de instituições do TPE. 
Fonte: arquivo próprio. 

 
Ao analisarmos o quadro acima, constatamos que, de um total de 64 membros, mais da 

metade dos sujeitos do Movimento pela Base Nacional Comum (53%) são membros do 
TPE, ou seja, 28 sujeitos e ainda outros seis são representantes das instituições parceiras ou 
mantenedoras do TPE, totalizando 34 sujeitos individuais ou coletivos com relação direta 
com o TPE. Além disso, identificamos mais quatro sujeitos que têm relação indireta com o 
TPE através de suas parcerias com as instituições que compõem o TPE (identificadas como 
PI no quadro). Chama-nos atenção que os mesmos sujeitos do TPE integram o MBNC. 
Questionamo-nos: por que outro Movimento com os mesmos sujeitos do TPE? 

Outra questão que o quadro evidencia é o fato de estarem presentes no Movimento pela 
Base Nacional Comum quatro sujeitos que atualmente ocupam cargos públicos junto ao 
Ministério da Educação, além de uma representante do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Cabe destacar que os cargos ocupados no 
MEC pelos membros que integram o MBNC são de secretária executiva, secretária de 
educação básica, diretora de formação de educadores e diretora de currículos e educação 
integral, ou seja, todos são cargos estratégicos com grande influência na implantação de 
propostas educacionais. Além do exposto, não nos passa despercebido que a presidente do 
INEP também esteja junto ao MBNC, tendo em vista a importância deste órgão junto à 
educação brasileira. Cabe aqui uma indagação: por que esses sujeitos vinculados ao atual 
governo integram um movimento que se diz ‘não governamental’? 

Sabemos que, após a aprovação da BNCC, haverá o processo de implementação. Em 
entrevista à Revista Gestão Escolar, Paula Louzano, integrante do MBNC, ao ser 
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questionada sobre o foco de atenção após a aprovação da Base, afirma que a implantação da 
mesma requererá “o alinhamento dela com outras políticas, como avaliação, elaboração de 
material didático e formação de professores12.”Ora, já verificamos o modus operandi do 
TPE quando este coletivo foi interlocutor do Estado e induziu a definição de propostas e 
programas educacionais junto ao Plano de Ações Articuladas (PAR) e ao Guia de 
Tecnologias Educacionais, tornando-se posteriormente o fornecedor das tecnologias e 
programas de formação para docentes e gestores, caracterizando-se assim como clientes do 
Estado, ou seja “os mesmos que dão o tom para criação de algumas políticas educacionais 
brasileiras são os que irão ofertar as ‘soluções’ para os ‘problemas’ educacionais” 
(BERNARDI, UCZAK, ROSSI, 2015, p. 68). Tendo em vista que mais da metade dos 
integrantes do MBNC são simultaneamente integrantes do TPE, e que os dois Movimentos 
têm os objetivos semelhantes, será que também se tornarão clientes do Estado na oferta de 
soluções e estratégias para implementação da Base? 

Ainda sobre o quadro dos sujeitos do MBNC, destacamos que dez deles representam a 
Undime e o Consed, cuja relação com o TPE é de longa data, conforme mencionado 
anteriormente. Essa relação direta também fica evidente no Guia de Implementação da 
Base Nacional Comum Curricular: orientações para o processo de implementação da 
BNCC, elaborado por esses dois sujeitos coletivos com o apoio declarado do TPE e da 
CEDAC educativa. 

Também, sobre o quadro, identificamos onze sujeitos, sendo dois professores da rede 
estadual de educação, dois professores de universidades privadas e dois de universidades 
públicas, um membro do Conselho Nacional de Educação e um ex-membro do CNE, dois 
deputados federais (DEM/PTB) e o presidente da Rede Integrada de Escolas Públicas – 
RIEP13. Em nossa análise, esse grupo de sujeitos minoritários, num universo dominado por 
empresários, pode significar a tentativa de legitimar o MBNC enquanto uma organização 
que debate questões educacionais com a sociedade civil e que tem a participação de 
educadores e instituições públicas e privadas de educação.  

Abaixo, apresentamos um novo quadro que relaciona as instituições que apoiam o 
MBNC com as instituições do TPE. 
 
Quadro 5- Apoio Institucional ao MBNC e sua relação com o TPE 

APOIO INSTITUCIONAL AO MBNC RELAÇÃO COM O TPE 
ABAVE- Associação Brasileira Avaliadores 
Educacionais  

Apoiado pelo TPE, Fundação Lemann, Fund. Itaú, 
Fund. Roberto Marinho e Instituto Unibanco 

Cenpec  Parceiro da Fundação Lemann, Itaú Social 
Comunidade Educativa CEDAC Parceira do TPE e da Fundação Itaú Social, Cenpec, 

Editora Moderna, Fundação Santilana  
Consed  
Fundação Lemann Instituição Mantenedora 
Fundação Maria Cecília Souto Vidigal Instituição Parceira 
Fundação Roberto Marinho Instituição Parceira 
Instituto Ayrton Senna Instituição Parceira 
Instiuto Inspirare Correalizadores: Fundação Lemann 
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Fundação Telefônica, Instituto Natura 
Instituto Península, Instituto Unibanco 
Parceiros da Educação e apoiados pelo Movimento 
pela Base e pelo Catraca Livre  

Instituto Natura Instituição Mantenedora 
Instituto Unibanco Instituição Mantenedora 
Todos Pela Educação Próprio  
Undime   

Fonte: arquivo próprio. 
 

Novamente as mesmas instituições mantenedoras, apoiadoras e ou parceiras destas no 
TPE aparecem dando apoio institucional ao Movimento pela Base. Ou seja, a presença e 
força majoritária são dos empresários e não de especialistas em educação. Se 
considerarmos que essa ação tem interesse em disputar a concepção desta reforma, 
podemos ensaiar algumas reflexões sobre o conteúdo apresentado no MBNC.  

Em uma notícia vinculada ao jornal O Globo de 06 de abril de 2017, as autoras do 
artigo “Base Nacional Comum: um avanço para a educação” assinam o mesmo em nome do 
Movimento pela Base Nacional Comum, afirmando que  

 
O grande desafio a partir de agora é fazer a BNCC chegar às 183,5 mil escolas 
que compõem as redes públicas e privadas de ensino. É preciso que ela seja uma 
realidade nas salas de aula e um apoio efetivo aos dois milhões de professores do 
país. Planejar como esse processo acontecerá, dar clareza sobre as próximas 
etapas e garantir o apoio necessário às redes serão importantes para colocá-
la em prática (MBNC, 2015, s/p). (http://movimentopelabase.org.br/o-
movimento/ acesso em 11 de abril de 2017). 
 

A partir dessa afirmação, fica claro o interesse desse Movimento em participar 
ativamente não só nos debates de elaboração da Base, mas também nas etapas posteriores, 
tais como implementação e monitoramento. Ou seja, além de acompanharem e darem ‘o 
apoio necessário’ para que as redes consigam implementar a mesma, querem garantir a sua 
influência nas políticas em todas as suas etapas, a exemplo da formação de professores e 
gestores, assim como a avaliação. 

 
Concomitantemente os estudantes devem ainda adquirir os aprendizados de que 
necessitam para uma vida plena, o que inclui seu desenvolvimento 
socioemocional e a efetiva inserção na sociedade do conhecimento. [...]. A Base 
Nacional Comum precisa considerar as muitas habilidades não cognitivas que já 
se demonstraram também importantes para a vida. Habilidades como 
responsabilidade, disciplina, abertura a novas experiências, capacidade de 
trabalhar em grupos, respeito às diferenças, capacidade de enfrentar e resolver 
problemas podem ser adquiridas na escola e, portanto, fazer parte do currículo e 
da Base Nacional Comum se o debate assim o indicar (MBNC, 2015, s/p). 
 

http://movimentopelabase.org.br/o-movimento/
http://movimentopelabase.org.br/o-movimento/
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O Movimento apresenta o conteúdo da proposta defendida por seus integrantes. 
Entendemos que, além de determinar o conteúdo, eles pretendem configurar um modo de 
existir dos sujeitos no mundo, através da avaliação das habilidades socioemocionais.  

De acordo com o MEC, quando a Base for homologada, ela vai orientar a “elaboração 
dos currículos e das propostas pedagógicas nas escolas públicas e privadas e também 
políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação” 
(BASE, 2017). Essa orientação está em perfeita sintonia com a ideia do Movimento pela 
Base: 

 
A definição da referida base criará uma linguagem de expressão dos fatos 
pedagógicos que precisa ser também parte inegociável do currículo dos cursos 
de formação inicial e continuada dos professores de educação básica, da 
preparação de estratégias pedagógicas, de materiais de apoio ao ensino, da 
organização de atividades didáticas, livros e até da organização de sítios na 
Internet, onde o desenvolvimento de tecnologias de ensino possa ser 
compartilhado. Finalmente, da Base Nacional Comum emanará a matriz de 
especificação das avaliações nacionais (MBNC, 2015, s/p). (Grifos nossos). 
 

Ou seja, destacamos outra vez o movimento empresarial protagonizando a elaboração 
da política na pauta e no conteúdo, criando a necessidade de novos serviços e produtos 
educacionais. 

O imbricamento entre empresário e governo é novamente evidenciado em mais uma 
afirmação do Movimento pela Base:  

 
A Base Nacional Comum deve necessariamente ser apoiada por amplo espectro 
de agentes públicos e privados. Este documento deve ser mais explícito do que 
está estabelecido atualmente nos textos nacionais legais vigentes que são por 
vezes genéricos e promover o debate para o estabelecimento do que, dentro 
de cada área, deve ser aprendido por todos os brasileiros que concluírem a 
educação básica (MBNC, 2015, s/p) (Grifos nossos).  
 

Antecipando-se ao Governo Federal, que até este momento ainda não definiu como 
será implementada a Base, o MBNC já disponibilizou em sua página o Guia de 
Implementação da BNCC criado pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação – 
Consed – e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime – com o 
apoio do TPE e da Comunidade Educativa CEDAC14. 

O Guia de Implementação da BNCC estabelece sete passos, a serem seguidos pelas 
redes de educação: 1 – Estruturação da Governança da Implementação; 2 – Estudo das 
Referências Curriculares; 3 – (Re)Elaboração Curricular; 4 – Revisão do PPP; 5 – 
Formação Continuada; 6 – Materiais Didáticos; 7 – Avaliação e Acompanhamento da 
Aprendizagem. Há, ainda, outras três ações transversais que dizem respeito a Planejamento 
e Monitoramento, Comunicação e Engajamento e Processos Formativos.  
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Mais uma vez nos chama a atenção a forma e o interesse que o MBNC tem empenhado 
em “auxiliar” as redes de ensino público e privado na implementação da Base. Vale 
destacar ainda que o Guia possui os caminhos a serem seguidos somente até a etapa 3, pois 
as demais dependem da homologação da BNCC.  

Ao longo dessa seção, apresentamos o Movimento pela Base, sua relação com o TPE e 
sua influência na construção da BNCC. Ao fazê-lo, destacamos a força da classe 
empresarial atuando em rede na definição de pauta, conteúdo e possibilidade de se tornar 
mais uma vez cliente do Estado na oferta de soluções educacionais.  
 
Considerações finais sobre a interlocução e hegemonia do movimento 

empresarial na política educacional brasileira 
 

Neste artigo, analisamos o Movimento Todos pela Educação e o Movimento pela Base 
Nacional Comum, compostos majoritariamente por empresários, observando a “política da 
política” (GALE, 2003) e a construção da hegemonia, fruto da correlação de forças que se 
estabelece no país.  

Afirmamos que o setor privado historicamente esteve presente influenciando na 
definição de políticas educacionais brasileiras. Neste momento, evidenciamos a 
movimentação de classe na definição de políticas educacionais no Brasil em arranjos 
individuais e coletivos. 

Na construção do consenso, observamos a apropriação das bandeiras de luta dos 
movimentos sociais e educacionais na sua ressignificação pelos empresários. Apresentamos 
fronteiras e interfaces entre quem está produzindo e quem está implementando a política, 
quem está estabelecendo o quê e o como da política e como estão ocorrendo a coalizão de 
interesses ou os pactos pela educação.  

Resgatamos que os mesmos empresários que fundaram o Movimento Todos pela 
Educação são interlocutores junto ao Estado na definição de políticas e colocam-se em 
outros espaços, como fornecedores, por meio da venda de produtos pedagógicos. 
Evidenciamos essa relação de interlocução e de comércio ao apresentarmos sua atuação 
junto ao Plano de Ações Articuladas do governo federal.  

Na sequência, demonstramos o quanto o movimento empresarial se apropriou das 
bandeiras dos movimentos educacionais, comparando as metas do TPE com as mudanças 
de legislação da educação brasileira e com as políticas governamentais apresentadas. Essa 
comparação não serve apenas para exemplificar uma simples transferência, mas para 
demonstrar o imbricamento no discurso, nas relações e nas ações, mesmo quando 
demarcamos claramente que o conteúdo da proposta do TPE sempre favorece o mercado e 
sua lógica própria, assim como a naturalização das parcerias privadas no setor público. 

Neste sentido, os mesmos sujeitos que construíram um discurso socialmente aceito - 
apropriando-se das bandeiras de luta dos movimentos sociais e criando uma coalizão de 
interesses nas políticas educacionais brasileiras - são os que irão ofertar o que consideram 
ser as ‘soluções’ para os ‘problemas’ da educação. Destarte, entendemos que os 
empresários que constituem o TPE (como classe organizada) são os representantes da 
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classe dominante, atuando na construção da hegemonia, através da disputa entre grupos e 
classes sociais, definindo a direção “intelectual e moral” (GRAMSCI, 2002, p. 62), quando 
definem a política.  

Constatamos o fortalecimento do TPE, enquanto movimento de classe que, articulado 
em rede, reorganiza-se, criando novos arranjos com os mesmos sujeitos e agregando mais 
parceiros, sejam eles sujeitos individuais ou coletivos. Isso se evidencia quando 
comparamos a composição do MBNC com a composição dos integrantes do TPE.  

Por fim, demonstramos o movimento empresarial se antecipando ao governo quando 
cria o Movimento pela Base Comum, organizando-se dois anos antes do anúncio oficial do 
governo na proposta de discussão para a construção da Base. Neste caso específico, o 
MBNC interferiu diretamente, definindo a agenda governamental quanto à proposição de 
elaboração da Base. Outro exemplo da ‘antecipação’ do Movimento Empresarial em 
relação ao Governo Federal, é quando o Consed e a Undime, com o apoio direto do 
Movimento Todos Pela Educação e CEDAC Educativa, elaboram o guia de implementação 
da Base, mesmo antes da homologação desta pelo Ministério da Educação. Esses são 
exemplos de como os empresários que se intitulam ‘especialistas em educação’ estão cada 
vez mais presentes junto ao governo, definindo a agenda política, interferindo no conteúdo 
da proposta das políticas, criando consenso em torno dos problemas da educação brasileira 
e, ao mesmo tempo, negociando tecnologias e soluções educacionais para solucionar tais 
problemas. Diante do exposto, esse movimento, que é um movimento de classe, defende 
seus interesses, estabelece um projeto de nação.  
 
 
Notas 
 
1. Para maiores detalhes ver Rossi, Bernardi, Uczak (2017). 
2. Site consultado em 10 de setembro de 2014. 
3. http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/574). Acesso em 02 set. 2017. 
4. Em notícia vinculada no site do TPE, no dia 13 de abril de 2017, consta a eleição e atualização dos sujeitos integrantes 

do conselho de governança e lá não aparece a indicação de Lázaro Ramos, embora seu nome esteja no quadro atual de 
integrantes, conforme verificado em 06.10. 2017 em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/reportagens-
tpe/41864/tpe-apresenta-planejamento-2017-2018-em-assembleia-geral-anual/> 

5. Ver ROSSI, BERNARDI, UCZAK “Relações entre Estado e empresários no PDE/PAR: algumas contradições na 
política educacional brasileira”. RBPAE - vol 33, nº 2, p. 355 - 76, mai./ago. 2017. 

6. A saída do Empresário da presidência deste conselho coincide com a inclusão do seu nome na lista dos investigados 
pela Polícia Federal na Operação Zelotes, que averigua sonegação de impostos por empresários. 

7. Link para o Estatuto Social do TPE https://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1492/estatuto-social---todos-
pela-educacao/ consulta realizada em 04 out 2017. 

8. Ver Bernardi, Rossi, Uczak, 2015. 
9. Historicamente, o setor privado esteve presente no público. Um estudo completo sobre o tema pode ser visto na tese 

de doutorado de Daniela de Oliveira Pires, 2015. 
10. Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecília Souto 

Vidigal, Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, Fundação Santillana, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Victor 
Civita, Instituto Avisa Lá, Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Instituto Paulo Montenegro, Instituto Rodrigo 

https://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1492/estatuto-social---todos-pela-educacao/
https://www.todospelaeducacao.org.br/biblioteca/1492/estatuto-social---todos-pela-educacao/
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Mendes, Instituto Unibanco, membros do TPE, além do IPEA, Mais Diferenças, SBPC, Associação de Jornalistas de 
Educação, Nova Escola, Capes, Unesco e Unicef. 

11. Os dados que apresentamos referem até os primeiros dias do mês de outubro de 2017.  
12. Disponível em: https://gestaoescolar.org.br/conteudo/79/paula-louzano-fala-sobre-modelos-curriculares-no-brasil-e-

no-mundo Acesso em 30 set 2017.  
13. “A Rede Integrada de Escolas Públicas do Rio Grande do Sul é uma proposta única e diferenciada para escolas 

públicas do Estado, integrante do Programa “Redes de Cooperação”, da Secretaria de Desenvolvimento e dos 
Assuntos Internacionais – SEDAI. [...] A associação permite a realização de ações conjuntas, facilitando a solução de 
problemas comuns, visualizando novas oportunidades que isoladamente não seriam possíveis” (quem somos, 2017). 

14. A comunidade Educativa Cedac é uma OSCIP que trabalha desde 1997 pela melhoria das condições de aprendizagem 
nas redes públicas. (http://www.comunidadeeducativa.org.br/ acesso em 11 de setembro de 2017. 
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