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Resumo
Este artigo investiga como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) entrou no debate de
políticas públicas no Brasil e, entre 2015 e 2017, se tornou a mais importante iniciativa de reforma
no Ministério da Educação (MEC). Esse processo acelerado de elaboração e aprovação de uma
política pública resultou da prática do consenso por filantropia, quando recursos materiais, produção
de conhecimento, poder da mídia e redes formais e informais são usados por fundações privadas
para obter um consenso entre múltiplos atores sociais e institucionais em apoio a uma determinada
política pública. Em outras palavras, essas fundações não impõem políticas públicas aos governos;
em vez disso, elas tornam “técnicos” (Li 2005, 7) os debates políticos mais importantes —como a
questão premente da equidade educacional— e, em seguida, influenciam a formação de um consenso
entre altos funcionários governamentais sobre quais políticas devem ser adotadas. No caso da
BNCC, argumentamos que essa influência filantrópica não é simplesmente um esquema neoliberal
para maximizar lucros, mas sim parte de um movimento de lideranças corporativas e fundações
privadas em todo o mundo para angariar poder e reconstruir a educação pública à sua própria
imagem. Embora esse jogo seja muitas vezes participativo e amplamente aceito, corporações e
fundações só conseguem desempenhar esse papel graças ao seu tremendo poder econômico —um
subproduto direto da desigualdade econômica e política global— e aos cortes sistemáticos de
recursos na esfera pública.
Palavras-chave: filantropia; fundações educacionais; BNCC; privatização; governança
educacional; Brasil.

Abstract
This article explores how the Base Nacional Comum Curricular (National Learning Standards),
entered the policy debate in Brazil and became the most important reform initiative of the Ministry
of Education between 2015 and 2017. We argue that this accelerated policy process was contingent
upon the practice of philanthropizing consent: foundations’ use of material resources, knowledge
production, media power, and informal and formal networks to garner the consent of multiple social
and institutional actors to support a public policy. In other words, these foundations do not impose
policies on governments; rather, they ‘render technical’ high-stakes political debates on pressing
issues of educational equity and then influence state officials’ consensus about which policies to
adopt. We argue that this philanthropic influence is not simply a neoliberal, profit-maximizing
scheme; rather, it is an attempt by foundation and corporate leaders to garner power and influence
on different scales, and re-make public education in their own image. Although this educational
policy game is in many ways participatory and widely accepted, foundations are only able to play
this role due to their tremendous economic power, a direct product of the unequal global political
economy, and the systematic defunding of the public sphere.
Keywords: Philanthropy; education foundations; common core; national learning standards;
privatization; educational governance; Brazil.
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Introdução
Em 20 de dezembro de 2017, uma cerimônia em Brasília marcou a aprovação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), o novo padrão curricular nacional. O então Presidente
Michel Temer, ao lado do ministro Mendonça Filho, da Educação, e da secretária-executiva
desse ministério, Maria Helena Guimarães de Castro, estavam acompanhados de um grupo
multipartidário de políticos, altos funcionários do Ministério da Educação (MEC) e
representantes do setor privado. A homologação da BNCC foi saudada como “um avanço
importante para a equidade e a qualidade da educação brasileira”2.
Em seu discurso, a secretária executiva Maria Helena Guimarães de Castro descreveu o
complexo processo participativo que ocorreu entre setembro de 2015 e dezembro de 2017, e
que levou à aprovação da BNCC. Esse processo incluiu reuniões, debates e fóruns online
abertos ao público, permitindo que professores da rede pública, professores universitários,
especialistas em educação, políticos e outros cidadãos dessem sua contribuição ao conteúdo
do currículo. Castro elogiou a participação desses vários atores e a contribuição das
instituições governamentais, mas não mencionou o papel de fundações privadas e
corporativas para a formulação e aprovação da BNCC.
Este artigo explora como a BNCC entrou para o debate de políticas públicas no Brasil e
logo se tornou a mais importante iniciativa do MEC da época. Não é comum a velocidade
com que essa reforma foi aceita por um amplo leque de atores educacionais brasileiros,
especialmente quando se considera o fato de que ela não era parte dos debates antes de 2014.
Ainda mais surpreendente é o fato de que a BNCC continuou a ser promovida depois do
cataclismo político de 2016, quando a Presidente Dilma Rousseff, do Partido dos
Trabalhadores (PT), foi destituída pelo Congresso —um processo que muitos cidadãos
brasileiros chamam de golpe jurídico-parlamentar. O substituto, Michel Temer, reverteu
dúzias de políticas públicas adotadas pelo governo anterior e paralisou inúmeros outros
programas governamentais, mas a BNCC permaneceu intocada.
Em nossa análise, argumentamos que esse processo acelerado de elaboração e aprovação
de uma política pública resultou da prática do consenso por filantropia, quando recursos
materiais, produção de conhecimento, poder da mídia e redes formais e informais são usados
por fundações privadas para obter um consenso entre múltiplos atores sociais e institucionais
em apoio a uma determinada política pública, a despeito de tensões significativas,
transformando a política pública em questão numa iniciativa amplamente aceita. Baseado nas
teorias de Antonio Gramsci (1971b) sobre relações Estado-sociedade civil, o conceito de
consenso por filantropia demonstra como fundações filantrópicas tornaram-se atores
contemporâneos importantes no estabelecimento de novos blocos hegemônicos3 na
educação, em diferentes geografias.
Embora tenhamos iniciado esta pesquisa pelo exame de um leque de atores corporativos
e privados que operam na educação brasileira, nossa análise acabou focando na influência da
poderosa Fundação Lemann. Esse foco resultou da constatação do papel crucial dessa
fundação para a aprovação de múltiplos atores educacionais e políticos a reforma que resultou
554

O Consenso por Filantropia (...)

na BNCC, participando diretamente de discussões sobre políticas públicas nos níveis
nacional e subnacional. No final de 2015, Moeller4 começou a pesquisar o investimento
filantrópico privado e corporativo (em geral, referido no Brasil como investimento social
privado) na educação pública brasileira, com foco em empresas e fundações como Instituto
Unibanco, Fundação Vale, Itaú Social e Grupo ABC, entre outros. Educação é a principal
área de investimento social privado no país, de acordo com o Grupo de Institutos, Fundações
e Empresas (GIFE 2014). À medida em que avançava a pesquisa de Moeller, logo ficou claro
que a BNCC era a iniciativa em educação pública ao redor da qual estavam girando as
corporações e as fundações privadas. Como observado pelo GIFE, ao longo de 2015 houve
“um crescimento significativo das ações, alinhadas com iniciativas de governança pública,
que buscavam envolver a sociedade na implementação de políticas públicas”, como o
“processo de definição e promoção da Base Nacional Comum Curricular”, do qual
participaram 12% dos membros do GIFE entre 2015 e 2016 (GIFE 2016). Nesse período,
Tarlau era pesquisadora pós-doutoranda no Centro Lemann para Inovação e
Empreendedorismo Educacional no Brasil, um centro de pesquisa acadêmica independente,
fundado na Universidade Stanford com recursos da Fundação Lemann. Tarlau estava
interessada nesse projeto devido à sua pesquisa anterior sobre democracia participativa no
Brasil e ao papel de organizações da sociedade civil brasileira na coprodução de políticas
públicas e na cogestão de serviços públicos como a educação (Tarlau 2013, Tarlau 2015). A
BNCC parecia ser um outro exemplo impressionante do debate e da vasta participação da
sociedade civil, com milhares de pessoas opinando na primeira versão do documento por
meio de um fórum online.5
Inicialmente, nossa pesquisa sobre a BNCC concentrou-se no Todos pela Educação
(TPE), uma rede representativa das empresas e fundações do GIFE (Martins & Krawczyk
2016). No entanto, depois de observações e muitas entrevistas em 2015, nós percebemos que
a força política por trás da BNCC não era a TPE, como pensávamos, mas sim a Fundação
Lemann. Essa fundação era patrocinadora do TPE, mas, como demonstrará nossa análise,
também operava como a força isolada mais poderosa na estruturação do consenso entre os
diversos conjuntos de atores através do Movimento pela Base Nacional Comum ou
simplesmente Movimento pela Base.
Não obstante, embora o foco esteja na Fundação Lemann, não se trata de uma história
sobre uma única fundação. É uma história sobre como atores corporativos e privados
negociam aberturas e alianças políticas que permitem novas afirmações de poder e influência,
em geral por meio de discursos sobre educação de qualidade para todos, mas com
perspectivas de raça, gênero e classe (Moeller 2018). Assim, demonstramos como a
influência filantrópica corporativa e privada na educação pública não é simplesmente um
esquema neoliberal para maximizar lucros; em vez disso, é uma tentativa de líderes
corporativos e fundações privadas de angariar poder e influência em diferentes escalas e
refazer a educação pública à sua imagem e semelhança. Também é a história de como o
conhecimento de políticas públicas de educação atravessa fronteiras nacionais, embora de
forma desigual, por meio de certos nós e redes de capital, conhecimento e poder (Ball 2012;
Moeller 2018), e de como fundações do Sul Global aprendem com fundações e processos de
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políticas públicas do Norte Global a influenciar com eficácia as trajetórias educacionais, com
base em visões específicas de sociedade e de escolaridade.

Filantropia e educação
Fundações privadas e corporativas têm uma crescente influência na educação em todo o
mundo, devido a suas promessas de investimentos diretos em escolas e de desenvolvimento
de produtos e tecnologias educacionais, devido à magnitude de seus portfólios financeiros, à
força de suas redes e a suas capacidades organizacionais, além do alcance e poder de suas
marcas (Moeller 2018; Moeller, Velazquez & Hook 2018). Embora os atores privados e
corporativos estejam envolvidos na melhoria da escolaridade nos Estados Unidos desde o
século XIX (Arnove 1980; Lagemann 1992; Molnar 1996; Shipps 2006; Watkins 2001), nos
últimos 40 anos tornaram-se cada vez mais presentes, tanto nos EUA como globalmente (Ball
& Youdell 2008; Fabricant & Fine, 2015; Saltman 2005; Mundy et al. 2016).
O alcance expandido dos atores privados e corporativos ocorreu no contexto da redução
do investimento do Estado na educação pública (e como consequência disso) e dos ataques
ideológicos à educação pública em diferentes contextos globais. Como resultado, a educação
tornou-se um espaço para expandir a lógica de mercado e aumentar os lucros corporativos.
A proliferação desse fenômeno por todo o mundo tem sido descrita como um movimento
global pela reforma da educação ou GERM6 (Sahlberg, 2012, 2016). A literatura sobre a
política econômica da educação examinou como isso ocorre por meio da promoção de
sistemas mercadológicos na educação pública, como os vouchers escolares, as escolas
charter7 e os créditos fiscais educacionais (Bartlett et al. 2002; DeBray-Pelot, Lubienski &
Scott 2007; Lubienski 2005; Scott 2009); a gestão corporativa e privada de escolas públicas
e escolas que visam ao lucro (Ball & Youdell 2008); a provisão privada de tecnologia da
informação (Bhanji 2012, 2008); e a expansão da educação suplementar e de serviços de
testes por empresas como a Pearson & Edison Learning, Inc. (Burch 2009; Burch & Good
2014; Koyama 2010). Esses exemplos de modelos de educação privatizadas e corporativas
iluminam como o negócio da educação quase sempre borra os limites entre oferta educacional
e maximização do lucro (Moeller 2018; Moeller, Velazquez & Hook 2018).
A filantropia estratégica e a filantropia de risco8 também aumentaram a influência de
filantropias corporativas e privadas, como as fundações familiares do tipo Fundação Gates e
Fundação da Família Walton, na política e na prática educacional nos EUA e globalmente
(Moeller 2013, 2014, 2018; Scott 2009; Schwittay 2006; van Fleet 2011; Reckhow & Snyder
2014; Resnik 2011; Tompkins-Stange 2016). A filantropia estratégica permite que as
corporações ou indivíduos privados foquem suas atividades filantrópicas em questões
específicas que beneficiarão seus negócios, enquanto a filantropia de risco aplica os
princípios do investimento privado para transformar setores que tradicionalmente não visam
ao lucro, como a educação. Essas duas estratégias caminham em paralelo. Elas envolvem
tanto as contribuições financeiras diretas a escolas, distritos, governos e organizações não
governamentais (ONGs), quanto pressões por reformas especificas de política pública
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educacional (Ball 2012; Moeller, Velazquez & Hook 2018). Nos Estados Unidos, por
exemplo, a literatura examinou como fundações privadas (Lipman 2011; Scott 2009) estão
influenciando políticas e práticas educacionais em múltiplas escalas por todo o país —
inclusive políticas de vouchers escolares, pequenas escolas, currículo padronizado e
avaliações de professores com base em testes padronizados. O envolvimento delas costuma
incluir o mínimo de deliberação e de responsabilização ou transparência públicas e uma
ênfase significativa na grande escala e nas taxas de retorno.
Como as pesquisas demonstraram (Bhanji 2008, 2012; Rajak 2011), a filantropia
estratégica e de risco não são meras iniciativas altruístas. Para empresas e fundações
envolvidas no setor educacional, há um foco cada vez mais explícito na remoção de barreiras
à educação e na elevação da qualidade da educação para eliminar obstáculos a um futuro
crescimento econômico via uma força de trabalho educada, futuros consumidores e
condições gerais para o crescimento econômico nacional e global. Além disso, como
demonstraremos, entidades filantrópicas privadas e corporativas em geral buscam impor um
“estilo corporativo” às políticas educacionais e à gestão institucional (Moeller & Velazquez,
no prelo). Críticos referem-se a essa peculiaridade como educação corporativa ou reforma
educacional baseada no mercado (Ravitch 2016, 2013; Lipman 2011).
O envolvimento de corporações e fundações na educação global tem sido encorajado no
contexto dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (MDG, na sigla em inglês) e, desde
2015, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG, na sigla em inglês). Srivastava
& Baur (2016) afirmam que este é o resultado de duas crises articuladas: de um lado, uma
crise de recursos, pois seis de cada dez doadores cortaram suas contribuições à educação; e,
de outro, uma crise de qualidade da educação, com 250 milhões de crianças incapazes de ler
e escrever, embora tenham frequentado a escola por quatro ou mais anos (Unesco 2013, 2014;
Srivastava & Baur, 2016).
Nesse contexto, instituições multilaterais, inclusive as organizações das Nações Unidas
(ONU) e o Banco Mundial, têm pressionado por uma participação filantrópica crescente na
educação global (Mundy & Menashy 2014; Robertson et al. 2012; Bhanji 2016). A criação
de estruturas institucionais transnacionais, como o Conselho Mundial de Empresas pelo
Desenvolvimento Sustentável e o Compacto Global da ONU, que desenvolveu uma
plataforma para engajamento corporativo nos objetivos do milênio (os MDG), permitiram e
legitimaram o movimento de corporações, fundações corporativas e filantropias privadas em
direção ao campo de desenvolvimento e educação, conectando os discursos da
responsabilidade social corporativa e da educação para todos. O circuito anual de fóruns
globais, aí incluída a Clinton Global Initiative (CGI).9 O Fórum Filantropia Global e o Fórum
Econômico Mundial também facilitaram a criação e a circulação de conhecimento sobre
políticas educacionais (Ball 2012; Moeller 2018). No Brasil, o Grupo de Institutos,
Fundações e Empresas (GIFE) começou em 1989 como um grupo informal e foi formalizado
em 1995, criando um fórum nacional que atrai e é influenciado por atores globais, conversas
e redes. Através do GIFE, em coordenação com outros atores corporativos e privados (como
o Instituto Unibanco e o Itaú Social, entre outros), a Fundação Lemann é muito ativa na
promoção de reforma educacional.
557

REBECCA TARLAU e KATHRYN MOELLER

Por meio desses mecanismos e fóruns diversos, as corporações e as filantropias privadas
conseguira posicionar-se rapidamente à frente das agendas nacionais e globais do novo
milênio. Portanto, embora nos limitemos a contar a história desse movimento para refazer a
educação pública brasileira, essa também é a história maior do poder crescente da influência
privada e corporativa na educação em todo o mundo.

Como teorizar o caso da BNCC
Com base na teoria social e em estudos-chave de política pública, nossa análise é
construída sobre pesquisas que consideram como a combinação de atores, ideologias e
instituições promove políticas públicas em educação por um amplo leque de razões que,
muitas vezes, não têm nenhuma relação com uma efetiva escolaridade (Henig et al. 2001;
Lipman 2011; Apple 2006). Em contraste com estudos anteriores, porém, neste artigo não
assumimos uma posição normativa sobre a própria iniciativa de política pública. A promoção
de padrões nacionais curriculares e de aprendizagem, como a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) no Brasil, pode ser usada para aumentar os testes padronizados, as
avaliações de professores e o pagamento por mérito, além de introduzir aulas roteirizadas —
e tudo isso é parte integral de um modelo educacional voltado para o mercado. Mas os
padrões também podem ser usados para promover tópicos voltados para a justiça social e o
fortalecimento da educação pública. No caso do Brasil, a discussão dos padrões nacionais de
aprendizagem ocorreu paralelamente ao debate sobre o direito de cada escola diversificar seu
currículo, a necessidade de focar na história afro-brasileira e indígena, e a promoção de
questões de gênero não normativas nos livros didáticos. Além disso, a discussão dos padrões
nacionais inicialmente ocorreu durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT), com
uma orientação muito mais aberta em relação a movimentos sociais e gestão participativa
(Anderson 2011; Baiocchi 2005; Keck 1992). Portanto, não se encaixa a ideia de que a BNCC
é apenas a expressão de mais um país caindo no paradigma educacional neoliberal. Mais
reflexão é necessária para entender porque a BNCC ganhou destaque no Brasil.
Afirmamos que a principal razão para a transformação da BNCC em política pública
nacional foi a influência da Fundação Lemann, uma importante fundação privada criada em
2002 pelo bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann. A pesquisa de Megan Tompkin-Stange
(2016) sobre fundações estadunidenses oferece uma estrutura para analisar as intervenções
de política pública da Fundação Lemann no Brasil.10 Ela escreve: “Essa estreita parceria entre
fundações e governo é o resultado de uma estratégia deliberada de fundações voltadas para
resultados, com o objetivo de criar uma sequência coordenada de reformas educacionais, em
parceria com o governo, para produzir o impacto mais concentrado possível” (TompkinStange 2016, 114). Em vez de oferecer recursos a pequenas ONGs ou a grupos da sociedade
civil, a Fundação Lemann investiu seus recursos para produzir o maior impacto possível na
política pública, promovendo padrões nacionais de aprendizagem. Seu projeto tornou-se um
meio de inserir a fundação no próprio Estado, exercer sua influência e ganhar prestígio. De
acordo com nossas entrevistas, a Fundação Lemann aprendeu com a experiência
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estadunidense de construção de um currículo nacional, o Common Core, onde uma agenda
transformadora foi abraçada pelos estados e o apoio a essa política pública cruzou linhas
partidárias tradicionalmente adversárias.
É assim que emergem soluções de política pública, como o Common Core e a BNCC,
para tratar de problemas de qualidade e equidade educacional. Essas soluções são
organizadas por especialistas no interesse do bem estar da população e não no interesse de
um grupo político ou de uma classe. Como escreve a antropóloga Tania Li (2007), questões
profundamente políticas são com frequência transformadas em questões técnicas e, portanto,
não políticas. Os problemas passam para o terreno dos especialistas, que trabalham para
encontrar soluções técnicas. Li (2007, 7) explica:
A delimitação e caracterização de um “campo inteligente” apropriado para uma
intervenção precede os tipos de intervenção oferecidos pelos especialistas. A
identificação de um problema é intimamente ligada à disponibilidade de uma
solução. Identificação e solução são fundidas dentro de uma linha de montagem
governamental, na qual certos tipos de diagnósticos, prescrições e técnicas estão
disponíveis para o especialista adequadamente treinado.

Como se observou no caso da BNCC, lideranças da fundação ajudaram funcionários do
governo a alcançar um consenso sobre quais políticas adotar para resolver os problemas
definidos, através de recursos para pesquisas e organização de seminários educacionais.
Também ofereceram apoio organizacional e econômico para implementar essas políticas.
Este estudo de caso de uma fundação poderosa no Brasil ilustra quantas fundações no
Brasil e no mundo estão se tornando cada vez mais “gramscianas” na sua abordagem à
formulação de políticas públicas, tentando “articular” (Hall 1986) atores dispersos e com
interesses diferentes para formar um bloco único de apoio. Essa estratégia é semelhante ao
que Gramsci chama de “guerra de posição”, um lento processo de construção de consensos
entre múltiplos atores da sociedade civil e do Estado. Aqui, chamamos a esse processo de
consenso por filantropia para destacar como as fundações usam seus recursos materiais e não
materiais, inclusive dinheiro, conhecimento, redes, contatos na mídia e a capacidade de reunir
pessoas poderosas, para construir um consenso em torno de iniciativas específicas de política
pública, em vez de apostar na tradicional Parceria Público-Privada (PPP) ou investir
diretamente em projetos privados.
Por meio de um estudo de caso qualitativo e em profundidade sobre a influência de uma
fundação na esfera da educação pública no Brasil, este trabalho contribuirá para uma pequena
mas crescente literatura sobre corporações e educação, assim como para a mais abrangente
produção acadêmica sobre políticas públicas de educação, ao ilustrar as estratégias que as
fundações educacionais estão usando no Sul Global e a eficácia da influência consentida em
políticas públicas.
Métodos

559

REBECCA TARLAU e KATHRYN MOELLER

Nossa coleta de dados envolveu “etnografia de redes” (Ball 2016) ou o rastreamento da
trajetória de uma política pública mediante entrevistas com pessoas envolvidas em
instituições-chave em momentos importantes; a participação em discussões relevantes sobre
políticas públicas e a análise de documentos que definem momentos de mudança da política
pública. Consideramos a introdução da BNCC no debate político brasileiro e sua rápida
aprovação no Congresso como um processo explicitamente político, envolvendo interação
constante de instituições e atores individuais com interesses específicos. Portanto, também
incluímos as lições da etnografia política, que “olha microscopicamente para os fundamentos
das instituições políticas e seus conjuntos de práticas [e] explica porque os atores políticos
se comportam como se comportam, para identificar causas, processos e resultados que são
parte integral da vida política”(Auyero & Joseph, 2007, 1). Em outras palavras, rastreamos
os processos diários de estratégia política, construção de coalizões e manobras pelo poder,
por meio de entrevistas, observações e análise de documentos.
No total, conduzimos entrevistas semiestruturadas com 29 pessoas que eram membros
do governo e que promoviam a BNCC ou com outras pessoas conectadas aos debates
políticos de formulação da Base. Entre elas, 13 membros do governo: cinco das secretarias
estaduais de Educação, quatro funcionários de primeiro escalão no Ministério da Educação
(MEC), dois representantes do Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed) e
um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Os
demais incluem seis professores universitários envolvidos no debate da BNCC; dois
executivos do Movimento pela Base Nacional Comum, inspirado pela Fundação Lemann;
dois ex-funcionários da Fundação Lemann; três representantes de outras fundações; um
funcionário do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE); e, por fim, dois
professores que são líderes sindicais. Todos os nomes neste artigo são pseudônimos, exceto
no caso de dois funcionários de alto escalão no MEC, com autorização deles.
Além dessas entrevistas, participamos de dois seminários estaduais de dois dias de
duração, que reuniram centenas de professores para avaliar a segunda versão da BNCC.
Finalmente, esta pesquisa também se alimenta de dezenas de documentos relacionados à
BNCC, inclusive suas três versões disponíveis publicamente, e documentos da sociedade
civil e dos estados tanto de crítica como de apoio à Base. Todos esses dados foram carregados
no software de pesquisa qualitativa Maxqda e codificados tanto para momentos históricos
específicos (por ex., o seminário de 2013 na Universidade Yale ou os muitos seminários
estaduais sobre a BNCC) quanto para ideias temáticas (por ex., críticas das universidades à
BNCC ou relações fundação-Estado). Garantimos a triangulação de todos os dados
(Mathison 1988), usando apenas os fatos verificados por múltiplas fontes ou observações.
Com base nessa análise de dados, reconstruímos a história de como a BNCC se tornou a mais
importante iniciativa de política educacional no Brasil entre 2015 e 2017.
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Fundação Lemann: a filantropia mudou o cenário da política educacional
brasileira
“O mito de Lemann,
o mito da meritocracia pura,
pode ser perigoso:
uma justificação utópica
para um status quo desigual.”
(Cuadros 2016, 208).

Em 2017, Jorge Paulo Lemann era o homem mais rico do Brasil e o 22º mais rico do
mundo, com um patrimônio líquido de 29,1 bilhões de dólares. 11 Ele construiu sua fortuna
principalmente na indústria da cerveja, mas ficou internacionalmente famoso por suas
aquisições de empresas, suas estratégias de corte de custos e sua “meritocracia”. Como
escreve o jornalista Alex Cuadros (2016, 195), a meritocracia de Lemann é um sistema em
que “o tempo de serviço tem pouco peso e, para que os de melhor desempenho ganhem uma
fatia maior do bônus coletivo, os retardatários acabam afastados. Há quem chame o sistema
de darwiniano”. Jorge Paulo12 criou a Fundação Lemann em 2002, mas até 2012 muito
poucos funcionários governamentais da Educação tinham ouvido falar da fundação. Não
obstante, em 2015 a Lemann era a fundação mais poderosa do Brasil, supervisionando
inúmeras iniciativas e aconselhando centenas de representantes dos governos municipais,
estaduais e federal por todo o país.
Conversamos longamente com Lucas,13 um ex-funcionário de alto escalão na Fundação
Lemann, sobre essa transformação. Lucas disse que Jorge Paulo criou a fundação em 2002
porque tinha vendido o Banco Garantia em 1998 e tinha realizado a fusão da Brahma e da
Antarctica, além de outras iniciativas importantes no mundo dos negócios no final dos anos
1990 e começo dos 2000, o que aumentou substancialmente seu patrimônio líquido. “Ele deu
um salto, mudou de patamar”, recorda Lucas. “Tornou-se um empresário de padrão
internacional. No contexto internacional, é impossível ser tão rico e não ter uma fundação. É
algo socialmente inaceitável.” De acordo com este relato, uma das razões pelas quais Jorge
Paulo resolveu criar a Fundação Lemann foi essa prática normatizada globalmente. O
empresário já tinha a pequena Fundação Estudar, que distribuía bolsas de estudo a brasileiros
para fazer MBA nos Estados Unidos. Em geral, esses estudantes voltavam ao Brasil para
trabalhar na empresa do próprio Jorge Paulo. Lucas disse que isso não era bem visto, então
o empresário “quis fazer algo que fosse muito mais filantrópico e abriu uma fundação com o
objetivo de melhorar a educação no Brasil”.
O propósito inicial era melhorar a gestão e a avaliação na educação. Como afirma o
relatório anual de 2002 da Fundação Lemann, a entidade foi criada para se concentrar “na
melhoria da metodologia gerencial na educação, ou seja, o aperfeiçoamento de uma cultura
de avaliação de resultados”.14 O relatório justifica o foco como extensão lógica de boas
práticas de negócios à esfera da educação pública: “Advindos da área empresarial e sabendo
da importância da avaliação de resultados, acreditamos que um foco similar, mas adaptado à
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educação, trará grandes benefícios”. Assim, nos relatórios anuais da própria Fundação
Lemann, o objetivo era melhorar os sistemas de gestão e criar uma cultura de avaliações e
auditorias (Au 2011; Shore & Wright 2000; Strathern 2000; Trujillo 2014). Essas políticas
estavam alinhadas com a crescente mudança global para avaliações de alto impacto, como
no caso do programa No Child Left Behind nos Estados Unidos.
Por coincidência, foi também em 2002 que Luiz Inácio “Lula” da Silva chegou à
presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Vitorioso nas eleições graças
a uma coalizão entre sindicatos, movimentos sociais e intelectuais progressistas, o governo
Lula reverteu muitas das políticas educacionais do governo anterior, inclusive cancelando
muitos programas educacionais patrocinados pelo Banco Mundial. Uma das primeiras ações
de Jorge Paulo depois da eleição de Lula foi convidar Paulo Renato Souza, ex-ministro da
Educação no governo Fernando Henrique Cardoso, para ser um conselheiro da nova
fundação. Em 2003, Paulo Renato aceitou. Em consequência, a Fundação Lemann acabou
investindo em muitos programas educacionais do governo anterior, incluindo PPPs, que já
não tinham o apoio do governo federal. O próprio ex-ministro escreveu no relatório anual de
2003 da Fundação Lemann:
Como ministro da Educação, tive a oportunidade de propor novas formas de
cooperação do setor privado com a educação, para a melhoria da qualidade das
escolas públicas de ensino básico, por meio de parcerias com o Estado. O impacto
dessa nova forma de atuação das empresas e fundações na educação tem uma
abrangência enorme, podendo alcançar, no limite, todo o sistema educacional. (...)
Tendo deixado o Ministério, a Fundação Lemann constitui-se em um novo espaço
de trabalho para dar seguimento, em um caso concreto, a essa nova forma de
parceria entre os setores privado e público.

Lucas confirmou que, durante esse período, a fundação baseava sua atuação em projetos
descontinuados pelo PT no governo federal. “Estudei todos os projetos que o governo federal
vinha fazendo na época do Paulo Renato [como ministro], em que o Brasil havia dado alguns
saltos, [como na] questão da formação dos diretores, dos secretários de Educação”, explicou
Lucas, que lamentou a interrupção desses projetos, “pois tinha muita coisa de ponta”.
Curiosamente, isso significava que, inicialmente, a Fundação Lemann serviu para manter
vivas as políticas públicas do ex-governo, mais à direita, com foco em testes e
responsabilização, durante um governo federal mais à esquerda.
No entanto, mesmo assim, de acordo com entrevistas, a Fundação Lemann não tinha
uma agenda explícita para transformar a educação pública brasileira. Lucas,15 um exfuncionário da fundação, afirmou que “não tinha agenda”, Jorge Paulo autorizava “qualquer
um que pedisse dinheiro, era raro que ele dissesse não”. “Mesmo quando eu avisava que o
projeto era ruim, às vezes ele falava pra deixar pra trás, às vezes falava que era pra dar o
dinheiro mesmo assim”, acrescentou. Uma análise dos relatórios anuais da Fundação Lemann
entre 2002 e 2009 confirma que a maioria dos projetos era de iniciativas regionais ou de
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doações a outras organizações, com um leque de focos em diferentes programas. Por
exemplo16:
• O Programa de Apoio ao Ensino Técnico e Agrotécnico (Paeta) visava patrocinar projetos de
aperfeiçoamento e modernização curricular e tecnológica de escolas técnicas e agrotécnicas no
Brasil inteiro.
• O Programa Bolsas Lemann dava bolsas de estudo aos filhos de funcionários da Escola Graduada
de São Paulo (Graded School), que oferece formação acadêmica de alto nível, seguindo o modelo
e o calendário das escolas estadunidenses.
• Apoio, desde 2003, ao Programa Segunda Chance da Associação Suíço-Brasileira de Ajuda à
Criança (Brascri). De acordo com o relatório anual de 2005 da Fundação Lemann, o programa
oferece bolsas de estudo para cursos profissionalizantes a alunos de baixa renda do Ensino Médio
em cinco escolas públicas, parceiras da instituição. O objetivo é permitir uma rápida transição
da vida escolar para o mundo do trabalho formal.
• Criação do Instituto Tênis em 2002 para desenvolver a prática desse esporte, o favorito de Jorge
Paulo,17 e promover futuros campeões no país, oferecendo treinamento qualificado e apoio a
equipes de atletas juvenis e profissionais.
• O Fundo de Apoio a Projetos Sociais (FAPS), um dos programas do Instituto Guga Kuerten
(IGK), recebeu da Fundação Lemann, entre 2002 e 2007, mais de 235 mil dólares. Esse
investimento beneficiou diretamente 11.528 pessoas em 116 projetos. Ao todo, o programa
envolve 184 instituições de educação especial, que atendem 13.850 pessoas em 166 municípios.
O IGK foi fundado em 2000 e opera principalmente em Santa Catarina.
• Apoio ao Instituto Social Maria Telles (Ismart), criado em 1999 para dar oportunidades de
desenvolvimento acadêmico e pessoal a alunos com altas habilidades e de baixa renda. Segundo
o relatório anual de 2006, o instituto já havia avaliado mais de 20 mil estudantes e atendera 374
crianças e adolescentes no final daquele ano. A meta da instituição era chegar a 2010 com mil
beneficiados.
• A Coleção Brasiliana foi mantida pela Fundação Estudar por dez anos, até 2007, quando foi
doada à Pinacoteca do Estado de São Paulo. Construída na Europa pelo colecionador e antiquário
Jacques Kugel (1912-1985), a coleção chegou ao Brasil em 1997, com 477 obras criadas, em sua
maioria, por artistas europeus que passaram pelo país durante o século XIX.
• A Fundação Lemann oferece bolsas de estudo internacionais para profissionais, por meio de dois
programas:
o o Lemann Fellowships concede todos os anos bolsas de estudo na Universidade Harvard a
brasileiros que trabalham —ou têm interesse acadêmico— nas áreas de educação, saúde e
administração pública e que foram admitidos na Faculdade de Educação, na Faculdade de
Saúde Pública ou na Escola Kennedy daquela universidade. O objetivo expresso é “tornar o
setor público brasileiro mais forte e eficaz”.
o o Programa Internacional de Professores Suíços (SITP, na sigla em inglês), criado em 2000
por empresários suíços e pela Universidade de Formação de Professores de Zurique. O
objetivo inicial era oferecer aprimoramento prático em universidades estadunidenses a
professores suíços fluentes em inglês. Hoje, o programa aceita também professores de outros
países, como o Brasil e a África do Sul.
• Por apenas dois anos, em 2006 e 2007, a Fundação Lemann patrocinou um Prêmio de Jornalismo
para repórteres especializados em educação. A iniciativa foi abandonada porque a fundação
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constatou que a cobertura da imprensa brasileira sobre o tema dera “um enorme salto no
período”. Permanece no site da fundação um Guia de sobrevivência para jornalistas que
escrevem sobre educação.

Outros projetos previam cursos online para diretores de escolas, para aprender como usar
mecanismos de avaliação, e cursos de inglês. Mas o projeto mais importante da fundação era
o Programa Gestão para o Sucesso Escolar, do Instituto Gestão Educacional, que treinou 586
diretores de escolas, beneficiando 366 mil alunos em 207 municípios de três estados (São
Paulo, Ceará e Tocantins). Desde sua primeira edição, em 2003, e até 2007, 18 a Lemann
investiu mais de 3,4 milhões de dólares no projeto, sendo que 24% desse valor veio de
parceiros da fundação.
Foi entre 2010 e 2013 que o caráter da Fundação Lemann começou a se transformar,
com uma nova equipe desenvolvendo uma agenda de política pública muito mais coesa e de
grande escala. Em 2010, o patrimônio líquido de Jorge Paulo cresceu substancialmente mais
uma vez, devido a uma série de fusões, e mais do que dobrou de 5,3 bilhões de dólares para
11,5 bilhões de dólares.19 É significativo que, em 2010, Jorge Paulo também contratou Denis
Mizne, um líder carismático que havia fundado e dirigido o Instituto Sou da Paz, organização
paulista sem fins lucrativos, com foco em segurança pública. Ao se tornar diretor executivo
ou presidente da fundação, em 2011, substituindo o diretor que estivera no cargo desde 2002,
Mizne levou com ele uma ideia central, expressa numa entrevista de 2014: “Para fazer a
diferença no terceiro setor [organizações sem fins lucrativos] é preciso dialogar com as
políticas públicas”.20 Jorge Paulo também começou a investir muito mais dinheiro na
fundação, transformando-a de uma pequena entidade com no máximo 12 funcionários numa
organização com mais de 60 funcionários e múltiplas equipes estratégicas. Nas palavras de
Lucas, o ex-funcionário, o empresário “cortou as asinhas” do diretor anterior e “despejou um
caminhão de dinheiro” na nova equipe.
Como mostra a Figura 1, essa transformação da Fundação Lemann coincidiu com a
duplicação do patrimônio líquido de Jorge Paulo entre 2009 e 2010 e continuou crescendo
junto com o constante crescimento de sua riqueza a partir de então.
Figura 1 – Patrimônio Líquido de Jorge Paulo Lemann (em bilhões)
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No relatório de 2011 da Fundação Lemann, a introdução assinada por Mizne enfatiza
essas mudanças e descreve as quatro novas áreas estratégicas da fundação: “Ao completar
dez anos em 2011, passamos por uma reestruturação, buscando trazer ainda mais impacto
para as nossas ações. O ambicioso plano estratégico aprovado nesse processo tem um
objetivo claro: contribuir para que todos e cada um dos alunos efetivamente aprendam. Para
isso, a Fundação apostará em quatro estratégias distintas, mas complementares”. Essas quatro
estratégias incluíam (1) investir em inovação para provocar mudanças em escala; (2)
desenhar e implementar programas que melhores sensivelmente a gestão da educação e a
eficácia dos professores; (3) realizar e financiar pesquisas educacionais e disseminar seus
resultados; e (4) investir na formação de talentos comprometidos com a transformação do
Brasil. O relatório prossegue com a descrição dos projetos da Fundação Lemann dentro
dessas quatro áreas estratégicas —inovação, gestão, talentos e pesquisa. Alguns desses
projetos eram iniciativas anteriores, como os cursos em “Gestão para o sucesso escolar” e os
programas de fellowship. Mas novos projetos significativos incluíram a transferência para o
Brasil da Academia Khan, uma ONG estadunidense que oferece aulas gratuitas de
Matemática e Ciências online para alunos e professores.21 No ano seguinte, em 2012, o
relatório anual da Fundação Lemann mudou o nome da área estratégica de “pesquisa” para
“políticas educacionais”, com o objetivo de “estimular um ambiente de tomada de decisões
baseado em evidências na área educacional”. Esse relatório de 2012 foi um indício claro da
intenção de começar a influenciar as políticas públicas no Brasil, em vez de investir em vários
projetos independentes.
Com um poder econômico crescente e uma agenda para transformar a educação pública
brasileira, a Fundação Lemann começou a buscar uma nova iniciativa de política pública
“baseada em evidências”, que poderia ter um impacto nacional e de longo alcance. A Base
Nacional Comum Curricular logo se tornou o mais importante projeto filantrópico da
Fundação Lemann.

565

REBECCA TARLAU e KATHRYN MOELLER

A Fundação Lemann aprende com o Common Core estadunidense
Por volta de 2013, a Fundação Lemann começou a organizar e aplicar recursos num novo
“movimento” nacional brasileiro, o Movimento pela Base Nacional Comum, que se tornou
uma rede extremamente influente, reunindo membros do governo e de organizações da
sociedade civil em apoio à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A história desse
movimento remonta a 2012, quando Denis Mizne, presidente da fundação, estava definindo
uma nova agenda política para a entidade. De acordo com Maria Luiza,22 que era funcionária
da Lemann nesse período, a equipe já estava discutindo a importância de desenvolver um
currículo nacional antes mesmo da chegada de Mizne em 2010:
Quando chegou, ele tinha uma equipe inteira [de funcionários] já instruída nessa
coisa do currículo (...) Ele disse: “Sabe? Eu vou pegar isso e fazer disso a minha
agenda”. E aí ele organizou aquela viagem a Yale.

Maria Luiza refere-se ao seminário “Liderar reformas educacionais: fortalecer o Brasil
para o século XXI”, que a Lemann organizou em abril de 2013 na Universidade Yale.
Múltiplas fontes confirmaram que esse seminário em Yale foi, de fato, um dos eventos mais
importantes para a criação de uma rede de apoiadores da BNCC no Brasil. A escolha de Yale
não era particularmente lógica, já que essa universidade nem sequer tem uma faculdade de
Educação; mas Mizne tinha participado de um curso de verão em Yale e tinha os contatos
para pedir que a universidade hospedasse o evento. O convite para os participantes do
seminário dizia o seguinte:
Este é um programa único, com foco na discussão de tópicos prioritários no
desenvolvimento de políticas educacionais na educação fundamental. Entre os
participantes, estarão membros importantes do governo brasileiro, educadores e
representantes de organizações não governamentais no campo da educação (...)
As sessões serão conduzidas por ilustres membros do corpo docente de Yale e por
eminentes profissionais com profunda experiência em seus campos. 23

Entre os palestrantes estavam Stefan Pryor, secretário de Educação do estado de
Connecticut, que falou sobre “Políticas públicas eficazes em Educação”; Susan Pimentel,
uma das principais redatoras das diretrizes do Common Core para a língua inglesa, destinadas
aos estados, que falou sobre “Desenvolver um padrão curricular comum: a experiência do
Common Core”; e Alissa Peltzman, da ONG para reforma educacional Achieve,24 que falou
sobre “A transformação de objetivos em ações: criar uma política públicas eficaz para um
base comum curricular”. Essas duas últimas palestrantes são particularmente reveladoras,
porque Pimentel foi a garota-propaganda da redação do Padrões Estaduais do Common Core
(CCSS, na sigla em inglês) e a Achieve, Inc., é considerada pioneira no lançamento dessa
iniciativa e se tornou o ator mais importante na tarefa de convencer os estados a concordar
com os CCSS —com ajuda de recursos da Fundação Gates (Schneider 2015). 25

566

O Consenso por Filantropia (...)

Os participantes do seminário também receberam quatro documentos como anexos ao
convite, descritos no email como “um resumo das ações concretas que poderiam ser
implementadas pelo grupo no Brasil, sob orientação dos debates no seminário”. Escritos por
Susan Pimentel e traduzidos em português para os participantes, os quatro documentos eram
relativamente curtos: “About the Standards” (sobre os padrões); “Common Core English
Language, History/Social Studies, and Science Intro” (introdução à língua inglesa, à
História/Estudos Sociais e à Ciência no Common Core); “Common Core Mathematics Intro”
(introdução à Matemática no Common Core); e “The Process” (o processo). A Fundação
Lemann pediu a todos os participantes que lessem esses documentos antes do seminário.
Entre os convidados, estavam funcionários governamentais, como atuais secretários da
Educação nos estados e seus predecessores ou altos funcionários do Ministério da Educação
(MEC), e representantes de outras fundações e ONGs. Em fevereiro de 2013, um mês antes
do seminário, havia 30 participantes confirmados (12 da própria fundação, dez funcionários
ou ex-funcionários do governo, cinco políticos e três pesquisadores de universidades). A
Fundação Lemann pagou todas as despesas de cada um para participar do seminário.
Muitas pessoas com quem conversamos enfatizaram como o seminário foi importante
para promover a discussão da BNCC no Brasil. Uma delas, por exemplo, foi Eduardo
Deschamps, então secretário da Educação em Santa Catarina e vice-presidente do Conselho
Nacional de Secretários da Educação (Consed). O Consed é uma importante associação
privada criada em 1986, que reúne 27 secretários da Educação para promover integração e
coordenação. Em 2015, Deschamps tornou-se presidente do Consed e, em 2016, presidente
do Conselho Nacional de Educação (CNE). Entre 2014 e 2016, sob sua liderança, o Consed
teve um papel crucial na promoção da BNCC. Quando perguntamos a ele porque havia sido
convidado para o seminário em Yale, Deschamps respondeu26:
Eu me pergunto até hoje porquê. A Fundação Lemann estava organizando esse
processo e confesso que não sei como chegaram ao meu nome. Especulei um
pouco com o pessoal sobre o QEdu27 em Santa Catarina, que a Lemann apoiou.
Pode ter sido isso.

Deschamps também admitiu que foi no seminário que ouviu falar da BNCC pela
primeira vez: “A gente falava muito de currículo, mas não especificamente de uma base
nacional comum curricular. Isso ainda não tinha aparecido no radar. A ideia de um common
core só apareceu quando eu fui nessa viagem aos EUA”. O fato de que ele nem sequer pensara
na ideia de padrões nacionais de aprendizagem antes do seminário da Lemann é significativo,
pois, nos três anos seguintes, ele se tornou um dos mais importantes líderes governamentais
para a promoção dessa iniciativa.
Maria Luiza, outra participante do seminário, contou-nos que houve muito debate
durante o seminário sobre estratégias para implementar um currículo nacional no Brasil. A
palestrante Susan Pimentel, por exemplo, enfatizou que, nos EUA, o Common Core foi
promovido como uma iniciativa estadual, o que levou muitas pessoas presentes a advogar
fazer a mesma coisa no Brasil, em vez de usar o MEC, supostamente porque isso evitaria
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lidar com o governo do PT, de centro-esquerda. Mas isso seria complicado, explicou Maria
Luiza, porque, no Brasil, o governo federal tem o claro papel constitucional de formular a
política educacional. Fabiana,28 uma liderança do Todos pela Educação (coalizão de
fundações e outras instituições fundada em 2006), também estava no seminário. Ela lembrou
que os 30 participantes tomaram esta decisão: “Vamos fazer algo grande o suficiente para
que possamos fazer juntos. E aí tivemos a ideia de fazer um currículo nacional”.
Esses três participantes do seminário na Universidade Yale em 2013 —Deschamps,
Maria Luiza e Fabiana— enfatizaram a decisão feita ao final do encontro para criar um
“movimento” de apoio a essa causa, ideia que veio a se materializar no Movimento pela Base
Nacional Comum ou Movimento pela Base. As tentativas das fundações de construir
“movimentos” por trás de suas iniciativas de política pública não são novidades. Como
escreve Megan Tompkins-Stange (2016, 3) sobre a Fundação Gates, “ao patrocinar um grupo
diverso de interessados, a fundação buscou catalisar aquilo que um membro de sua equipe
chamou de “movimento social para uma reforma política maciça” —um movimento social
criado pela própria fundação”. No entanto, a escolha da palavra “movimento” é importante,
pois evoca a ideia de movimento social, geralmente entendido como um grupo da base da
sociedade com pouco poder para protestar ou fazer exigências ao governo através de meios
não institucionais (McAdam 1999; Tarrow 1994). O Movimento pela Base, ao contrário, era
uma coalizão poderosa tanto de atores governamentais como de atores não governamentais,
todos com suporte financeiro do homem mais rico do Brasil. Como nos disse João,29 um
funcionário de governo estadual que se tornou membro do conselho executivo do Movimento
pela Base: “A fundação é quem puxa o chapéu, é quem está na secretaria executivo do
movimento. No meu caso, tenho um contrato com eles, quem me paga é a Fundação
Lemann”.

O momento conjuntural no Brasil
Para entender como a Fundação Lemann pôde alterar o terreno das políticas públicas
durante o momento histórico vivido pelo Brasil entre 2014 e 2017, recorremos à noção
gramsciana do “conjuntural” como ferramenta analítica (Gramsci 1971a, 400). Uma
conjuntura é um momento definido por “diferentes correntes e circunstâncias” (Hall 1988,
130) que, juntas, criam as condições para acontecimentos específicos que uma única causa
não poderia ter criado. Ao focar no momento conjuntural brasileiro, em vez de simplesmente
descrever o “contexto”, buscamos ilustrar como múltiplas forças políticas e econômicas
convergiram no Brasil entre 2013 e 2014, o que produziu um “novo terreno político” (Hart
2003, 27), permitindo que um novo ator estratégico como a Fundação Lemann pudesse
promover seus objetivos de política pública.
Uma estrutura legal para apoiar a BNCC
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Depois do seminário de abril de 2013, a primeira providência da Fundação Lemann foi
solidificar a ideia da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um objetivo
legislativo brasileiro oficial.30 Havia uma oportunidade imediata para fazer isso, pois o
governo brasileiro estava terminando seu Plano Nacional de Educação (PNE), cuja aprovação
era prevista para o ano seguinte. O PNE delineia os objetivos educacionais brasileiros e é
aprovado a cada dez anos. As discussões sobre esse novo PNE vinham ocorrendo desde 2011
num grupo diverso de organizações da sociedade civil, agências governamentais e membros
da comunidade em geral. A Fundação Lemann ajudou a organizar uma série de eventos em
2013 com os participantes do seminário em Yale para promover a ideia da BNCC entre altos
funcionários governamentais. Em junho, por exemplo, todos os participantes daquele
encontro foram convidados a participar do “Seminário Internacional da Educação Básica:
conhecimento e currículo”, organizado por um deles, Raimundo Feitosa, então presidente do
Conselho de Educação Básica, que integra o CNE.
Este foi apenas um de muitos eventos organizados para apresentar a ideia de padrões
nacionais de aprendizagem a um grupo de políticos e funcionários da Educação. No entanto,
a Lemann já não liderava: os protagonistas eram, agora, um grupo diverso de gente que se
identificava como parte do Movimento pela Base. Gabriela,31 uma consultora da fundação
que integrava o conselho executivo do Movimento pela Base, explicou a estratégia legal do
movimento:
Na verdade, a base já estava prevista nas leis há quase 30 anos: na Constituição
Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 e nas
diretrizes curriculares nacionais, mas nunca tinha se materializado. As discussões
nesse período ajudaram muito a formar os consensos sobre a necessidade de
incluir a base no PNE que estava sendo negociado.

Fabiana,32 do Movimento pela Base, disse que sua organização, a Todos pela Educação,
apresentou 54 emendas ao Plano Nacional de Educação de 2014. Dessas, 52 foram
aprovadas, inclusive três que estabeleciam prazos para a criação de diretrizes curriculares
nacionais. “Então agora nós tínhamos de fazer isso!”, exclamou. Gabriela também disse que
a entrada da BNCC no PNE de 2014 “deu um impulso muito grande” ao Movimento pela
Base, “porque entrou com prazo para ser construída até junho de 2016 e encaminhada para o
CNE”.
Mas o fato de que esse prazo estava inscrito na legislação não significava
necessariamente que ele seria apoiado. Ao contrário, o PNE 2014 tinha muitos objetivos de
política pública que provavelmente não seriam aprovados. Por exemplo: um aumento
substancial nos salários dos professores, que muitos governadores recusavam-se a honrar.
Não obstante, depois que a BNCC se tornou parte integral do PNE, a campanha do
Movimento pela Base relaxou. Agora era só questão de pressionar o governo para agir de
acordo com sua própria lei. Em outras palavras, o PNE tornou-se uma ferramente importante
para a estratégica política da Fundação Lemann. No seu Relatório Anual de 2014, a Fundação
Lemann fala abertamente de seu papel no apoio à BNCC:
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Participamos ativamente da criação de um grupo plural, que se mobilizou para
apoiar os padrões curriculares nacionais. Produzimos estudos que contribuíram
com a tentativa do governo brasileiro de construir padrões nacionais para os
currículos em todas as escolas do país. Esse tema entrou definitivamente na
agenda pública nacional.33

Por volta de 2014, já era um fato público o apoio da fundação à BNCC e seu suporte
econômico à iniciativa por meio de relatórios de política pública e mobilização de redes.
Curiosamente, em julho de 2014, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da
Educação (MEC), dirigida na época pela professora Beatriz Luce, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), publicou um primeiro esboço de padrões curriculares
nacionais (MEC 2014). Essa versão da BNCC era completamente diferente da BNCC que
seria escrita no ano seguinte. Em vez de indicar o conteúdo acadêmico específico a ser
estudado a cada ano, o documento de 2014 começa pela descrição dos direitos dos alunos,
como o direito a práticas culturais locais, conhecimento diverso, desenvolvimento humano,
ação política e entendimentos históricos. Em seguida, discute os amplos objetivos de cada
área curricular e apresenta grandes considerações filosóficas e teóricas para cada área de
conhecimento.34 Na seção destinada à Matemática, por exemplo, o documento afirma:
“Historicamente, o conhecimento matemático nasceu da necessidade de resolver problemas
ligados à agricultura, comércio, construções de grande porte e censos populacionais (MEC
2014, 90). Essa seção define, em seguida, dez “conhecimentos” dentro da área de
Matemática: números e operações; proporcionalidade; grandezas e medidas; figuras
geométricas planas e espaciais; transformações geométricas; localização espacial e sistemas
de referência; variáveis, incógnitas, constantes, operações, equações e inequações; funções;
incerteza e variabilidade; e coleta, organização, tratamento e interpretação de informações.
O documento não define o conteúdo acadêmico exato que deve ser parte do currículo em
cada um desses tópicos; em vez disso, discute grandes componentes sociais e históricos de
cada tópico.35
De modo geral, essa primeira BNCC estava mais alinhada com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN), que discutem a filosofia e o propósito das áreas curriculares,
em vez de especificar competências ou conteúdo para cada série. Era mais um documento
filosófico do que tecnocrático, embora especificasse áreas curriculares a ser incluídas no
currículo. Como se afirma no início do documento, o texto baseou-se em múltiplas
conferências e grupos de trabalho organizados entre 2009 e 2014. Beatriz Luce, a secretária
de Educação Básica do MEC, viajou por todo o país em 2014 para conversar sobre o
documento com diferentes organizações de professores e com entidades da sociedade civil
voltadas para a educação. Segundo João, membro executivo do Movimento pela Base e
consultor da Fundação Lemann, seus pares ficaram “muito preocupados” quando Luce
apresentou o documento em São Paulo:
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Aquele MEC entendia que esse documento era a primeira versão da Base, mas
estava muito longe da expectativa. O nível de detalhe era bem diferente daquilo
que a gente tem hoje. Era mais um documento subjetivo, teórico, pouco claro. As
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) já tinham feito isso. Como esse novo
documento ajudaria? Precisávamos dar uns passos adiante. O Movimento ficou
muito preocupado quando a Beatriz nos apresentou esse documento.36

Em outras palavras, em vez de um documento definindo grandes áreas para o foco
curricular, o Movimento pela Base queria um documento mais “prático”, que especificasse
o conteúdo que os educadores deveriam ensinar. De acordo com João, o Movimento tentou
impedir a divulgação desse documento, argumentando que era um ano eleitoral e, portanto,
não seria um bom momento para aprovar uma nova legislação:
Se esse documento fosse divulgado, daria o tom para um debate que cairia na
mesmice. A gente acreditava que o governo estava acabando, o [então ministro da
Educação José Henrique] Paim era provisório, a Beatriz também era provisória.
Já era outubro ou novembro de 2014. A chance de soltar algo equivocado poderia
até atrapalhar [o próximo governo]. Deveriam ter feito isso bem antes. Não
fizeram? Então não vamos atrapalhar a vida de quem está chegando.

O MEC nunca publicou oficialmente a versão preliminar da BNCC, de 2014. Como
diria, mais tarde, o novo secretário de Educação Básica, Manuel Palácios: “Recomeçamos
tudo do zero”.37

Tirar vantagem de novos cenários políticos: escrever a BNCC
Em 2014, a Presidente Dilma Rousseff, do PT, ganhou sua reeleição numa disputa
cerrada com o candidato do PSDB, mais conservador. Dilma ganhou com a promessa de
campanha de que ela defenderia as políticas sociais que o PT havia promovido na década
anterior. Mas o novo governo Dilma era muito menos inclusivo dos movimentos sociais do
que no passado e muito mais aberto à influência corporativa (Braga 2016). A presidente
reeleita escolheu Ciro Gomes, do PROS, um partido aliado ao PT, como novo ministro da
Educação. Gomes era de Sobral, município do interior do Ceará que se tornou famoso
nacionalmente pelo currículo desenvolvido pelo governo local. Ele nomeou Manuel Palácios
para a Secretaria de Educação Básica, substituindo Beatriz Luce. Palácios era bem conhecido
por funcionários governamentais na área da educação por causa de seu Centro de Políticas
Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
que ajudou os estados a desenvolver exames padronizados. Ele não era membro do PT, mas,
devido a seu trabalho no CAEd, circulava no MEC desde 2003, dando consultaria para várias
equipes de formulação de políticas públicas.
Esse novo conjunto de atores governamentais no MEC de 2015 representava uma
oportunidade política para a Fundação Lemann e seu Movimento pela Base. Embora o PT,
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de esquerda, continuasse no poder, com eleitores críticos da influência de atores privados na
educação, os funcionários do MEC eram tecnocratas, não militantes do PT. Gabriela,
membro executivo do Movimento pela Base, destacou essa mudança:
Foi fascinante. Quando a gente começou a falar do tema em 2013, 2014, [a BNCC]
não estava tanto na agenda. De fato, a partir da entrada do Manuel Palácios, no
começo de 2015, houve uma mudança grande. O tema entrou muito na agenda do
governo federal.38

Embora o Movimento pela Base já tivesse convencido dezenas de autoridades estaduais
e municipais a apoiar a BNCC, persuadir o governo federal petista da importância dessa
iniciativa era uma vitória mais recente.
Quando perguntamos a Palácios porque a BNCC se tornou uma grande iniciativa de
política pública no segundo mandato de Dilma, ele não conseguia lembrar as origens da ideia:
Não precisei inventar nada não, já era uma questão na agenda da Secretaria, o
tema já estava lá. Numa das primeiras reuniões com o ministro para tratar do
assunto, o pessoal da Lemann, por exemplo, já estava lá. Eu acho até que a reunião
foi provocada pela Lemann.

Verônica,39 que era da equipe curricular da BNCC no ministério, confirma a suspeita de
Palácios: “Foi a primeira reunião de que participei. Tinha sido solicitada pela Lemann, que
já tinha um movimento pela base institucional comum”.40 Verônica disse que, antes disso,
nunca tinha ouvido falar da Fundação Lemann.
Em março de 2015, o ministro Ciro Gomes, da Educação, renunciou ao cargo depois de
um seu discurso controverso no Congresso. O novo ministro, Renato Janine Ribeiro,
nomeado em abril de 2015, decidiu manter Palácios e toda a sua equipe na Secretaria de
Educação Básica. Quando Janine Ribeiro deixou o cargo em outubro, o ministro seguinte,
Aloizio Mercadante, que ficou no ministério de outubro de 2015 a maio de 2016, também
manteve a mesma equipe. A continuidade de Manuel Palácios como secretário da Educação
Básica, a despeito de múltiplas transições na chefia do ministério, permitiu que o processo
de redação da BNCC prosseguisse para o ano seguinte.
Palácios criou 29 equipes de especialistas de 116 universidades para escrever a BNCC.
Conversamos com quatro professores que integravam as equipes “especialistas” contratadas
pelo MEC, um dos quais renunciou um ano depois. Ricardo e Sebastião, professores de uma
grande, prestigiada universidade católica, foram contratados no começo de 2015. Ambos
ouviram falar pela primeira vez da BNCC quando ela se tornou um objetivo do PNE de 2014.
Como disse Ricardo:
Eu ouvi falar da base no momento em que o PNE colocou essa questão como uma
de suas metas. Logo ficou claro que havia algo um pouco escondido, mas que
estava colocado lá desde a Constituição e, mais especificamente, na LDB. Para
mim, o PNE foi o grande responsável por colocar a questão da base no horizonte.41
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Como sociólogo, Ricardo fora um pesquisador visitante no CAEd, onde conheceu
Manuel Palácios. Em fevereiro de 2015, foi convidado por Palácios a colaborar na criação
de uma comissão de especialistas para escrever a BNCC. Ricardo sugeriu incluir Sebastião,
um professor de Ciências Humanas. Os dois tinham uma perspectiva mais complexa sobre o
processo de redação, seus desafios e realizações.
Inicialmente, Sebastião estava em dúvida sobre participar ou não da equipe de
especialistas da BNCC. Ele achava que, para que a base fosse legítima, deveria ser construída
da maneira mais democrática possível.
Minha pergunta era: por que eu e qual é a legitimidade do meu trabalho? Eu não
tinha interesse em participar da construção da base, não era uma coisa que fazia
parte das minhas ambições. Mas logo na minha primeira visita a Brasília comecei
a me deparar com questões muito importantes. Primeiro, parecia-me que a
construção era complexa para que pudesse ser de fato legítima e que a via teria de
ser a mais democrática possível, embora essa via trouxesse uma série de
dificuldades. A gente sabe que o exercício da democracia é difícil, né? Mas
quando me dei conta que havia 130 especialistas de todo o Brasil, gente das mais
diversas procedências, envolvidos nesse trabalho, pensei: “Estou dentro. Quero
participar disso”.

Ele também comentou que esses especialistas eram “tudo, menos um grupo alinhado
politicamente” e criticou tanto os grupos de direita, que achavam que a BNCC estava sendo
escrita por “um bando de militantes ideológicos do PT”, quanto os grupos de esquerda, que
denunciavam a BNCC como parte de um “complô neoliberal para favorecer parcerias
público-privadas nas avaliações em grande escala, na produção de material didático e, por
extensão nos fundos de educação, que hoje são o grande nicho de investimentos na esfera de
um capitalismo tardio”. Sebastião logo avisou: “Se é isso, eu não sou favorável”. Havia mais
afinidade entre os vários especialistas em algumas áreas e divergências mais acirradas em
outras, constata Sebastião. “Houve muita dificuldade, muito trabalho na hora de juntar, de
criar as costuras que, em última análise definiram a estrutura da Base”, lembra.
Além disso, ao contrário do Common Core estadunidense, que só tratava de Matemática
e Inglês, a BNCC incluía padrões para 13 diferentes disciplinas, algumas das quais eram
muito polêmicas. O currículo de História, por exemplo, provocou grandes debates sobre
enfatizar ou não tópicos tradicionais, como o Império Romano, ou se a BNCC era uma
oportunidade para incluir mais História Afro-Brasileira e Indígena no currículo. As
concessões eram parte integral do processo, que envolveu dezenas de encontros em Brasília.
Como Sebastião observou:
A BNCC não é um documento que partiu da cabeça de um indivíduo ou de uma
concepção pedagógica, metafisicamente definida sabe-se lá onde. Eu diria que é
um documento realmente construído a partir de um artesanato mesmo,
envolvendo muita gente que, de alguma maneira, o definiu.
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Tiago, professor de uma grande e prestigiosa universidade pública, também defendeu a
diversidade das equipes de especialistas:
A construção [das equipes] dos especialistas não teve um caráter políticopartidário. Havia três vertentes: as Secretarias de Educação dos estados, ocupadas
por diferentes partidos, indicavam seus representantes; as universidades, que
tinham gente trabalhando com educação, como eu, também indicaram
participantes; e havia um núcleo ligado ao próprio MEC, com as pessoas que já
estavam lá.42

Na opinião de Tiago, essa “heterogeneidade não política mas conceitual, de
conhecimento”, fez com que a primeira versão da BNCC nem sempre fosse consistente com
sua abordagem filosófica ou progressão curricular. “Os acadêmicos tinham uma visão
bastante conceitual, mas o pessoal das secretarias estaduais de Educação tinha menos
intimidade com os conceitos”, disse ele. “Então, as reuniões nem sempre eram muito
produtivas e a qualidade discutível da primeira versão resultou dessa fragilidade.” Mas ele
acreditava que isso era inevitável, dada a diversidade do grupo de especialistas.
Em contraste com Ricardo, Sebastião e Tiago, Olívia criticou todo o processo de
redação. Professora de artes numa grande universidade pública, ela destacou o fato de que as
equipes encarregadas do currículo deviam trabalhar a partir de documentos preparados
anteriormente. Olívia disse que sempre foi crítica da ideia de padrões nacionais, mas aceitou
o convite para ser uma especialista porque achou que era importante a presença de uma voz
dissonante, “que poderia tentar salvar a ideia da cultura local e da especificidade cultural
dentro dos padrões”:
Não sou partidária, não [aprovo] a ideia de uma base nacional curricular comum.
Entre os colegas da área de artes visuais havia uma discussão, na época, sobre a
necessidade de alguém colocar dentro da base um questionamento do próprio
princípio de [uma BNCC], de alguém tentar salvar um pouco de cultura local, de
especificidades culturais do país. Foi por isso que acabei aceitando o convite. 43

Quando chegou à primeira reunião em Brasília, já havia um documento inicial produzido
pelos coordenadores das equipes de redação do currículo nacional. Era um “texto de abertura
da BNCC na área de códigos e linguagens”, a área de Olívia. “Já estava escrito, nós só
tínhamos de dar opiniões e sugestões”, queixou-se. “Foi um encontro irrisório, com
pouquíssima carga horária de trabalho, onde nós líamos aquilo que os coordenadores já
tinham escrito, fazíamos algumas sugestões e dávamos início ao que seria o texto introdutório
especificamente da área de artes”. Embora tenha permanecido na equipe por todo o ano, ela
disse que a equipe de artes visuais só conseguiu fazer algumas poucas alterações no
documento:
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A equipe de artes visuais, infelizmente, não foi ouvida. O texto foi modificado,
tem até erros, expressões que não usadas em artes visuais. Cheguei a solicitar ao
Palácios, publicamente, que tirassem meu nome do documento, porque eu não
poderia assinar o que estava escrito ali. Ninguém da área de artes visuais assinaria
aquilo (...) Conseguimos pouquíssimas coisas. Nosso grupo de artes teve de fazer
manifestações contra a própria BNCC durante esse processo, fizemos passeatas,
fizemos intervenções artísticas...

Claramente, os quatro professores —Olívia, Sebastião, Ricardo e Tiago— tiveram
experiências e interpretações diferentes na redação dos padrões curriculares nacionais. A
despeito desses desafios e das múltiplas crises de alto escalão no próprio MEC durante o
primeiro semestre de 2015, o ministério publicou dentro do prazo, em setembro de 2015, a
primeira versão da BNCC. Era um documento de 300 páginas.

Dinheiro, conhecimento, mídia & redes
A importância do movimento é estar ali,
cutucando, fazendo pressão.
João, membro executivo do Movimento pela Base

Durante nossas entrevistas, perguntamos tanto a funcionários do Ministério da Educação
(MEC) como a especialistas das universidades sobre o papel da Fundação Lemann no
processo de redação e promoção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Todos
afirmaram que a fundação teve um papel importante. Como a análise de dados mostrará, a
influência da Fundação Lemann encaixou-se em quatro categorias identificadas durante
nossa codificação: recursos materiais, produção de conhecimento, poder da mídia e redes
formais e informais.
Em primeiro lugar, em termos de recursos econômicos, a Fundação Lemann pagou as
refeições durante as reuniões e comprou passagens aéreas, de forma que os funcionários do
MEC, do Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed) e da União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime) pudessem participar de eventos nacionais.
Tiago, um dos professores que ajudou a escrever a BNCC, acha que o Movimento pela Base
e a Fundação Lemann “devem ter financiado pelo menos duas reuniões”.44 Manuel Palácios
recordou, em particular, a importância desse apoio financeiro para esses grupos: “O Consed
tem grande dificuldade de financiamento, porque os estados não conseguem dar suporte
operacional ao conselho. Então eles trabalham muito com fundações. No caso da BNCC, a
Lemann sempre colocou esse apoio à disposição do Consed”45 Portanto, a Fundação Lemann
estava sempre à mesa, já que, literalmente, pagava o almoço.
Em segundo lugar, a fundação também usava seus recursos econômicos para patrocinar
a produção de conhecimento ou, em outras palavras, prover os funcionários governamentais
com informação relevante por meio de seminários, tradução de documentos internacionais
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para o português, patrocínio de relatórios de pesquisa e convites a especialistas internacionais
para falar sobre a experiência deles na redação de padrões curriculares comuns. Como
Sebastião explicou:
Do ponto de vista, digamos assim, objetivo e quantitativo, é muito claro que a
Fundação Lemann, por poder econômico, tinha a possibilidade de empreender
ações muito concretas. Por exemplo, trazer pesquisadores de países diferentes. É
uma coisa cara, não é? As universidades federais do Rio de Janeiro, do Rio Grande
do Sul e do Rio Grande do Norte não podem fazer isso. A outra coisa que a
Fundação Lemann pôde fazer foi claramente incentivar, através de bolsas, a
produção de pesquisas de interesse da constituição da Base. Pesquisas
diagnósticas e prospectivas. Isso só uma fundação com dinheiro pode financiar.

Ricardo também disse que a Fundação Lemann “esteve presente em quase todas” as
reuniões de especialistas contratados pelo MEC e contribuiu ao oferecer relatórios
internacionais e seminários informacionais, sem nunca tentar liderar o processo:
Ela trouxe essa referência internacional no sentido de qualificar, de ajudar, de
enriquecer o processo. Eu acho que tem sido um ator importante nesse processo,
de algum modo respeitando também todo o andamento político definido pelo
MEC. Quer dizer, ela se colocou no papel de quem estava ali para somar e não
para competir (...) Acho que é um papel legítimo, interessante, e que certamente
deve ter sido importante —não tenho como afirmar— até no Plano Nacional de
Educação.46

Uma das contribuições mais importantes da Lemann, referida em múltiplas entrevistas,
foram os especialistas que a fundação trouxe ao Brasil para discutir os padrões curriculares
nacionais da Austrália. A Lemann contratou a Autoridade Australiana para Currículo,
Avaliação e Relatórios (Acara, na sigla em inglês) —uma “autoridade estatutária
independente”, que “recebe orientação do governo australiano”— como consultora do
processo de redação da BNCC brasileira.47 “A Lemann fez lá as proposições e trouxe pessoas
do exterior, tentou sugerir formatos e formas de redação dos objetivos, caminhos de definição
de progressão curricular, ou seja, fez sugestões técnicas”,48 disse Sebastião. Os especialistas
podiam ou não levar em consideração essas sugestões. Assim, todo esse processo representou
o que Li (2007) chama de “tornar técnico”: representar situações políticas como problemas
com soluções técnicas.
Verônica,49 uma das chefes de equipes curriculares no MEC, desenhou um diagrama
interessante sobre esse processo durante uma entrevista, mostrando como o Movimento pela
Base (que ela disse que “é a mesma coisa que a Fundação Lemann”) estava sempre
oferecendo informações aos diferentes grupos envolvidos na redação da BNCC. No diagrama
que ela desenhou, esses grupos são o Consed, a Undime, o Departamento de Currículo e
Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC, os 29 grupos de especialistas
e os 15 professores que coordenavam esses grupos. Como ilustra a Figura 2, o Movimento
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pela Base influenciou a formulação de uma política pública através do contato direto com
todos os grupos envolvidos, em todos os níveis do processo de redação da BNCC.

Figura 2. Influência do Movimento pela Base no processo de formulação da BNCC (+)

(+) Adaptação do original para incluir os nomes completos das organizações e dos organismos
governamentais.

Verônica parecia apreciar esse apoio, mas Olívia,50 outra funcionária do MEC, criticou
o papel da Fundação Lemann, que, para ela, engessava o debate:
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Fomos chamados para fazer um trabalho muito sério, muito importante, que é
desenhar uma base curricular nacional com força de lei e que vai vigorar por pelo
menos 20 anos. Chegamos para iniciar esse trabalho, mas seis especialistas já
tinham escrito os textos introdutórios junto com pesquisadores da Fundação
Lemann. Ora, o Brasil tem 32 universidades federais e pelo menos 20 delas
mantêm pesquisas na área de educação e currículo. Dessas 20, pelo menos dez
trabalham com a Sorbonne e com universidades inglesas. Temos grandes nomes
brasileiros que são lidos e estudados no mundo inteiro, como Paulo Freire ou Vera
Candau. Acho que todos nós ficamos ofendidos com a ausência de pesquisadores
brasileiros da área de currículo. Nenhum deles foi convidado para dar opinião.
Convidaram quatro pessoas lá da Fundação Lemann.

De acordo com este relato, a fundação não se limitou a oferecer informações. Em vez
disso, definiu o ponto de partida e os critérios básicos para o processo de redação da BNCC.
Em terceiro lugar, a Fundação Lemann também influenciou o processo de redação da
BNCC e conseguiu apoio para essa política pública por meio de uma elaborada estratégia de
mídia, em que representantes da fundação treinaram dezenas de jornalistas para cobrir
questões educacionais, inclusive a BNCC, e apresentá-las de forma positiva. A fundação
organizou eventos de alto nível que receberam grande cobertura da mídia. Marco,51 outro
professor que revisou a primeira e a segunda versões da BNCC, explicou:
Acho que eles sabem como usar a mídia (...) criaram uma aura de inevitabilidade...
o consenso foi criado pela exposição à mídia, como numa bola de neve.

A fundação trabalhava nos bastidores para orquestrar o consenso em torno da BNCC, de
maneira que parecia um acontecimento natural e inevitável. Manuel Palácios confirmou essa
estratégia explícita de mídia:
A participação da Lemann foi muito importante. Especialmente na relação com
os meios de comunicação. Em todas as situações de dificuldade, em momentos
conturbados politicamente, ela foi fiadora desse movimento em setores sobre os
quais não tinha nenhuma influência.

Quando pedimos um exemplo, Palácios disse:
Eles sabem dialogar com a imprensa paulista. Quando o currículo de História foi
publicado, houve uma reação imensa. É claro que as primeiras propostas
padeciam de uma série de carências, de uma série de lacunas. Então, era preciso
contar com boa vontade na recepção. A fundação teve um papel essencial na
construção dessa recepção positiva.

Palácios insistiu em afirmar que o grupo que tinha esse papel era a Fundação Lemann
mesmo, não o Movimento pela Base. “Foi a fundação, não o movimento”, disse. “A fundação
é que foi a campo, conversou, ela que ponderou que havia problemas, mas que ia melhorar,
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podiam ter confiança...” Quando houve uma péssima reação, de todos os partidos, à primeira
versão da BNCC, a Fundação Lemann ajudou a enquadrar o debate, com argumentos deste
tipo: talvez esses padrões não sejam os melhores, continuamos a trabalhar neles, precisamos
de uma Base Nacional Comum Curricular.
Em quarto e último lugar, a estratégia mais importante para influenciar os formuladores
dessa política pública era simplesmente construir uma rede de políticos proeminentes e
especialistas respeitados em educação, todos apoiando a BNCC. Como explica João, um
membro da secretaria executiva do Movimento pela Base:
Meu papel foi estabelecer um diálogo com as redes, com secretarias de Educação,
com professores, com veteranos do setor, para fazer a discussão chegar na ponta.
Rodei muito por secretarias municipais, encontros da Undime, encontros do
Consed, tudo para levar essa discussão adiante. Por exemplo, a gente incentivou
o MEC a constituir um grupo dentro do Consed com pessoas que lideravam o
debate sobre o currículo nos estados, de forma que essas pessoas pudessem levar
o debate de volta para seus estados. A gente apoiou esses encontros. Eu estava
sempre ali, lembrando da BNCC. Era o chato.

Valeu a pena esse processo de visitas a funcionários governamentais por todo o país,
levando a discussão sobre a BNCC. Por volta de 2016, o Movimento pela Base tinha 65
membros e eram todos poderosos influenciadores no setor da educação. Essa rede incluía 30
lideranças de diferentes fundações, 19 funcionários governamentais, oito pesquisadores de
universidades e sete políticos.
O fato de que havia gente nessa rede dos dois maiores partidos políticos (PT e PSDB)
permitiu que a BNCC se tornasse uma iniciativa apartidária de política pública. Membros do
Movimento pela Base enfatizam essa característica “apartidária” da BNCC como
especialmente importante durante os momentos mais tensos do processo. Por exemplo,
quando a polarização política atingiu um pico em março de 2016, três membros do
Movimento escreveram um artigo apartidário para um grande diário paulista, afirmando a
necessidade de avançar para além das diferenças políticas e apoiar a BNCC em nome das
“crianças e jovens nas salas de aula”:
Quarenta e cinco milhões. Esse é o tamanho do sistema educacional brasileiro.
São 45 milhões de crianças e jovens nas salas de aula do país, todos os dias. Em
meio a mais um período de instabilidade política e econômica, não é demais
lembrar a urgência dos desafios que esses milhões de alunos enfrentam para ter
educação de qualidade (...) Um dos pontos fundamentais para a melhoria da
qualidade da educação no Brasil é a construção de uma Base Nacional Comum
Curricular —documento que estabelece com clareza o que é essencial a ser
ensinado nas escolas.52

Três pessoas do Movimento escreveram o artigo e outras 39 assinaram, mostrando a
extensão da força política por trás do artigo.
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Embora todas as pessoas com quem conversamos mencionassem a influência da
Fundação Lemann no processo de redação e de buscar apoios à BNCC, a maioria dos atores
governamentais não consideram isso negativo. Manuel Palácios, por exemplo, defendeu o
papel da fundação:
Eu sempre achei que a Lemann tinha uma perspectiva mais moderna no contexto
das fundações, porque procurava defender uma política e agregava pessoas de
diferentes associações em apoio a essa política. O Movimento pela Base tinha
pessoas que eram correligionárias do governo do PT, gente com tradição de
esquerda, e pessoas ligadas ao PSDB, que estava no governo de São Paulo. Acho
inovadora essa ideia de formar opinião e agregar intelectuais de diferentes
orientações para apoiar uma determinada política pública. Ela constrói uma
agenda e tem mais capacidade de movimentação autônoma em favor dessa
agenda. Eu acho isso muito interessante.53

Palácios descreveu o Movimento pela Base como uma forma inovadora de influenciar a
opinião pública, o que reúne as pessoas apesar das fronteiras ideológicas.
Da mesma forma, Ricardo,54 um dos professores envolvidos na redação da BNCC,
descreveu claramente o papel da Fundação Lemann:
Num certo sentido, a fundação integra um movimento, que começou pelo menos
nos anos 1990, de presença de instituições do sistema financeiro [no debate
público], como o Itaú, por exemplo. É, portanto, parte de um movimento maior
da elite empresarial brasileira, muito inspirado no modelo estadunidense, de
investir recursos na qualificação do debate público sobre educação. Esse
movimento estava muito especialmente interessado em acabar com o monopólio
de universidades e movimentos sociais nesse debate, o que me parece totalmente
legítimo. É claro que é um cabo de guerra e, evidentemente, a Lemann não entra
nisso, ela apenas traz uma concepção liberal para rivalizar com outras concepções.

Em outras palavras, Ricardo via a Fundação Lemann como um dos muitos atores
legítimos num debate necessariamente plural. Mas advertiu: “Claro que a Lemann também
tem que estar sempre atenta para não assumir uma posição ilegítima. Ela não é porta-voz de
ninguém. Pode ser facilitadora, pode ajudar, mas não pode [ir além disso], sob pena de
desmoralizar o próprio processo da Base”.
Eduardo Deschamps, do Consed, que depois se tornou presidente do Conselho Nacional
de Educação (CNE), também apoiava a estratégia da Fundação Lemann. Mas reconheceu
que a decisão de criar um “movimento” fora provavelmente relacionada à necessária
prudência da fundação ao tentar influenciar a educação pública como ator privado:
Esse cuidado era necessário por conta do olhar do meio educacional para a
participação de entidades privadas no processo, mesmo as que não têm fins
lucrativos. Entendo que a Lemann percebeu que não podia segurar sozinha a
bandeira da Base. O homem que estabeleceu a Fundação Lemann é empresário.
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O negócio dele é produzir cerveja, hambúrguer, ketchup... Haveria preconceito.
Por isso, insisti muito em dizer que eles nunca entraram na questão do conteúdo,
sempre se limitaram ao apoio e compreenderam que esse apoio seria melhor
sucedido com mais [nomes], que não ficasse com cara de um projeto de uma única
instituição. Isso não é fácil de fazer, porque sempre tem a questão das vaidades.
Foi muito interessante a forma como agiram, com um objetivo muito claro —
construir esse consenso em relação à Base, para que ela pudesse ser
implementada— e com a consciência de que não conseguiriam sozinhos. Daí o
Movimento pela Base. O resultado mostra que foram muito bem sucedidos. 55

Deschamps descreveu em detalhes como o Consed se tornou um grande defensor da
BNCC e um protagonista no processo de construção dessa política pública. O que é
interessante nessas reflexões de funcionários governamentais e especialistas de universidades
é o fato de que eles veem a si mesmos como líderes do processo e descrevem a Fundação
Lemann e o Movimento pela Base como simples apoiadores.
Sugerimos que este é o pináculo do consenso “por filantropia”: por meio da mobilização
de recursos materiais, produção de conhecimento, poder de mídia e redes formais e informais,
convencer funcionários públicos suficientes a liderar uma iniciativa de política pública.
Dessa forma, a Fundação Lemann catalisou, patrocinou e apoiou um processo que permitiu
a diferentes atores institucionais trabalhar pela implementação de uma ideia de política
pública. O apoio à BNCC tornou-se rapidamente um “senso comum” educacional no Brasil,
defendido por um amplo leque de atores, por diversas razões, transformando assim qualquer
divergência com a BNCC em irracional, ilógico e, no mínimo, ideológico.
A influência da Fundação Lemann na redação da BNCC, por meio de seu poder
econômico e de sua rede de apoio com atores governamentais e não governamentais, pode
ser comparada ao papel da Fundação Gates em apoio ao Common Core nos EUA. Como
escreve Megan Tompkins-Stange (2016), a Fundação Gates ofereceu suporte financeiro a
várias lideranças educacionais nos estados, principalmente ao Council of Chief State School
Officers (algo como o Consed, um conselho dos principais funcionários estaduais do setor de
educação). Uma funcionária da Fundação Gates disse:
Oferecemos consultoria aos estados, assistência técnica... Agora estamos
realmente tentando fazer a expertise valer, para ajudar estados e municípios a fazer
o melhor uso possível dos dólares da Race to the Top [corrida para o alto] e
realmente obter uma mudança persistente de política pública. (Tompkins-Stange
2016, 25)

Como esta citação enfatiza, o principal papel da Fundação Gates era oferecer assistência
técnica e ajudar os estados a decidir como transformar o dinheiro do governo em uma política
pública real. Tompkins-Stange (2016) também pondera que isso era considerado legítimo,
pois ocorria sob um governo federal Democrata e envolvia uma ajuda aos estados para gastar
o dinheiro que ganharam com a nova iniciativa do Presidente Barack Obama, Race to the
Top. O envolvimento da Fundação Lemann, que deu consultoria a governos sobre como
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escrever a BNCC em 2015, também foi considerado amplamente legítimo, pois ocorria sob
um governo do PT. No entanto, como nos EUA, mesmo sob essas condições favoráveis,
ainda havia vozes de resistência e crítica na sociedade civil.

Marginalizar a crítica
Depois da publicação da primeira versão da BNCC em setembro de 2015, o documento
começou a ser criticado tanto por conservadores como por progressistas. Segundo Ricardo,
grupos de direita criticavam a BNCC por ser muito radical, “como se fosse uma manifestação
explícita do chamado lulopetismo”. Ricardo pensou que parte da crítica era devida à
crescente polarização política por todo o país e aos protestos contra o governo do PT, que
tentavam “tornar ideológica a BNCC”. Uma organização chamada Escola sem Partido
liderou as mobilizações contra a BNCC, criticando a influência de partidos de esquerda no
sistema público de educação.
Além disso, organizações progressistas, principalmente a Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (Anped), a mais importante associação acadêmica na
área de Educação, também atacou a iniciativa. Joana56, professora de currículo numa
universidade pública, participava do Grupo de Trabalho Currículo, o GT Currículo da Anped.
Ela explicou que esse grupo era muito crítico da BNCC, em parte porque ignorava toda a
história de debate sobre currículo na academia brasileira. A Anped queria discutir com o
MEC as 13 páginas da Introdução à primeira versão da BNCC, onde poderia debater currículo
e padronização. Mas altos funcionários do MEC, em encontros com a Anped, disseram que
“isso não será discutido”:
De fato, a ideia de currículo não era discutida em momento algum. Eles
empurravam a discussão para os conteúdos, as áreas, os objetivos de
aprendizagem, sem discutir com a sociedade um conceito de currículo. Nossa
posição, como Anped, era: “Olha, isso não configura uma participação, não
configura uma discussão sobre o documento, já que o próprio conceito de
currículo não está sendo discutido. Além disso, o processo de implantação dessa
Base é rápido demais e pouco democrático demais para que seja aceito por uma
associação comprometida com o Estado Democrático de Direito”.

Embora o governo tenha procurado a opinião desse grupo em 2014 e no início de 2015,
essas oportunidades foram desaparecendo. Em 9 de novembro de 2015, o GT Currículo da
Anped denunciou todo o processo numa carta aberta ao CNE.57
Depois de publicada a primeira versão da BNCC, em setembro de 2015, entre críticas
tanto da “direita” como da “esquerda”, o MEC abriu uma consulta pública online a respeito.
Nada menos que 300 mil pessoas comentaram, submetendo 12 milhões de comentários —
um volume impressionante de participação da sociedade civil. Quando perguntamos a
funcionários do Estado porque haviam organizado essa consulta pública, eles disseram que
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sempre fora parte do plano. Afinal de contas, ainda era um governo do PT, que tendia a aderir
a processos mais participativos de elaboração de políticas públicas. Em 2017, quando o PT
já tinha sido tirado do poder, um alto funcionário do MEC, Pedro, disse: “Tem esse número
mágico dos 12 milhões, que eles gostam de dizer “olha que construção participativa”, mas
esse é o jeito PT de governar”.58
A razão para o sucesso desse processo participativo é esta: secretários de Educação em
todos os estados criaram “equipes” para ajudar a formular a política pública que resultou na
BNCC e que participavam periodicamente dos encontros em Brasília. Essas equipes
organizaram um Dia da Base, no qual solicitavam opiniões dos professores. Como lembrou
Alberto,59 um funcionário do governo de Goiás, com entusiasmo:
Primeiro, precisávamos que os professores conhecessem o portal da Base, o
documento preliminar. Cadastramos todos eles e fizemos com que lessem esse
documento. Depois, no Dia da Base, fizemos com que participassem e
contribuíssem; em seguida, que discutissem com sua regional. Isso ocorreu nas 40
regionais da Secretaria de Educação de Goiás. As regionais nos enviaram o
resultado a tempo para um seminário que organizamos aqui.

As afirmações de Alberto demonstram que a Fundação Lemann não precisava convencer
os professores de cada estado a apoiar a BNCC: bastava convencer as secretarias de Educação
municipais e estaduais e os funcionários fariam esse trabalho de forma eficaz e com mais
legitimidade. Essas iniciativas aparentemente participativas funcionaram bem para promover
a BNCC, mesmo quando o processo era criticado por professores da área de Educação em
universidades de todo o país.
Um grupo de professores da Universidade de Brasília (UnB) analisou todos esses
comentários da consulta pública e produziu um relatório privado sobre as contribuições.
Embora muitos entrevistados tenham feito referência a esse documento, nunca recebemos
uma cópia. Ricardo e Sebastião ficaram muito animados com a oportunidade de incorporar
essas contribuições numa segunda versão da BNCC, afirmando que era uma parte importante
de um processo democrático e legítimo, com um número enorme de pessoas envolvidas. No
entanto, a especialista Olívia60 ajudou a redigir a BNCC e criticou esse processo, lembrando
que mesmo as contribuições dos especialistas nem sempre eram respeitadas:
Cada vez que eu trazia isso à tona, diziam que aquilo era bobagem, que a gente
estava só escrevendo um rascunho, que depois ia mudar quando chegassem as
sugestões do portal. A minha questão era: qual é a garantia de que as sugestões do
portal serão respeitadas? Quem está fiscalizando a consulta pública? Qual é a
transparência desse processo? Nada disso nunca foi respondido. De repente está
na internet e vira democrático porque está na internet? Isso não é o bastante para
democratizar o documento.

Olívia duvidava da inclusão dos comentários online no documento e acreditava que era
tudo parte de uma estratégia retórica para poder afirmar que o documento era democrático.
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Curiosamente, membros do comitê executivo do Movimento pela Base também
expressaram algumas dúvidas sobre a importância desse processo participativo. Gabriela,61
por exemplo, disse:
A gente não tem como saber. Mas eu acho que, nos Estados Unidos, vocês tiveram
um processo de construção em que apostaram muito que a melhor legitimidade
era a qualidade técnica. Para haver qualidade técnica, o melhor procedimento não
é necessariamente ter 116 pessoas envolvidas. Mas, para ter legitimidade política,
aí sim, talvez 116 pessoas deem mais legitimidade política do que três pessoas
sentadas numa sala. Aqui, acho que escolhemos, por um lado, ter uma amplitude
técnica. Por outro, acredito que ficou mais difícil do que nos EUA tomar essas
decisões técnicas, porque foram envolvidas pessoas das salas de aula, das
diferentes redes de ensino, especialistas, para discutir o documento.

Está claro, pelos comentários de Gabriela, que os membros do Movimento pela Base
não acreditavam necessariamente que esse processo de participação melhorasse a qualidade
do documento. Mas certamente acreditavam que essa participação era necessária para
garantir a legitimidade política do documento, especialmente no contexto de um governo do
PT historicamente comprometido com relações Estado-sociedade mais participativas.
Incorporar essas formas de participação da sociedade civil era crucial para que a BNCC
mantivesse sua legitimidade na base de apoio ao PT. Os momentos participativos também
foram bem sucedidos em marginalizar as críticas à “esquerda” e à “direita”, já que se
argumentava que o fato de que centenas de milhares de pessoas tiveram a oportunidade de
participar na redação das diretrizes curriculares nacionais era mais importante do que essas
“perspectivas ideológicas”.

Navegar turbulências políticas: consenso em tempos de polarização
Em 2015 e 2016, enquanto os funcionários do Ministério da Educação (MEC) estavam
ocupados com a redação da primeira e da segunda versões da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), o Brasil enfrentava sérias crises políticas. Uma recessão econômica e
um grande escândalo de corrupção ofereceram uma oportunidade a facções conservadoras
para mobilizar enormes protestos contra o governo do PT. Em 2015, centenas de milhares de
pessoas foram às ruas para pedir a destituição da Presidente Dilma Rousseff. Esses protestos
se notabilizaram por exibir enormes bonecos infláveis do ex-Presidente Lula e da Presidente
Dilma em uniformes de presidiário. Em resposta a essa condenação pública, foram formadas
duas grandes coalizões de partidos de esquerda, federações sindicais e movimentos sociais62,
que se mobilizaram em defesa do PT e afirmaram que a bandeira da corrupção era apenas
um pretexto para atacar os ganhos sociais da década anterior. A BNCC talvez fosse a única
política pública que manteve o apoio multipartidário em meio à crescente polarização
política. Em outras palavras, a deu certo a estratégia da Fundação Lemann, de reunir gente
com interesses diversos e promover ampla participação da sociedade civil.
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Quando a segunda versão da BNCC foi publicada em maio de 2016, a instabilidade
política brasileira estava no seu apogeu. Em 17 de abril, o Congresso aprovara a abertura de
um processo para destituir Dilma. Logo depois, em maio, Dilma precisou deixar a
Presidência da República e o Vice-Presidente Michel Temer assumiu. Temer era membro de
um partido tradicionalmente “camaleônico”, o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB), famoso por alternar suas lealdades com base em grosseiros cálculos
políticos. Embora estivesse aliado ao PT desde 2006, quando a crise surgiu e o apoio popular
ao PT desabou, o PMDB decidiu unir-se ao PSDB, mais coerente e conservador
ideologicamente. Mesmo antes da destituição oficial de Dilma, Temer despediu todo o
gabinete e apontou um ministério de homens brancos com uma orientação política muito
mais à direita.
O ministro da Educação passou a ser Mendonça Filho, um ex-vice-governador de
Pernambuco e membro do partido Democratas (DEM), um dos mais conservadores do país,
herdeiro direto da Arena, partido criado pela ditadura civil-militar de 1964-1985 para apoiála. No entanto, a pessoa que de fato tomava decisões no MEC, como todos diziam, era a nova
secretária executiva do Ministério, Maria Helena Guimarães de Castro, um membro dedicado
do PSDB paulista. Castro fora secretária da Educação no governo José Serra em São Paulo e
também trabalhou no MEC no governo FHC, quando Paulo Renato era ministro da Educação.
Ela era conhecida por seu apoio a uma abordagem educacional baseada no mercado, inclusive
com avaliações padronizadas de alto impacto e monitoramento do professor.63
Apesar de todo o alinhamento ideológico potencial, todo mundo no Movimento pela
Base, inclusive altos funcionários da Fundação Lemann, estava incerto sobre como esses
grandes terremotos políticos afetariam o processo de redação e aprovação da BNCC. Mesmo
assim, o Movimento teve a presença de espírito de agir antes que Dilma saísse do cargo.
Assim que o MEC publicou a segunda versão da Base, o ministro Aloízio Mercadante e o
secretário de Educação Básica, Manuel Palácios, “entregaram” o documento ao Conselho
Nacional de Educação (CNE). O objetivo era tirar a BNCC do controle do MEC e transferir
esse controle para o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). Esses conselhos poderiam
encarregar-se de organizar seminários em cada estado brasileiro, o que permitiria o encontro
de centenas de professores por dois dias para avaliar a segunda versão da BNCC. Esses 27
seminários ocorreram rapidamente, entre junho e agosto de 2016, a despeito de alguns dos
maiores abalos na história política do Brasil.
Governança participativa sob um novo regime
Conseguimos participar de dois desses seminários estaduais, em julho e em agosto de
2016, no Rio de Janeiro e em Goiás. Nos dois seminários, havia centenas de professores
participando, independentemente de seus sindicatos ou outras afiliações. Eles compareceram
como indivíduos que se haviam candidato para participar, graças a um convite aberto enviado
a suas escolas. No primeiro dia, os professores foram separados por disciplinas e, no segundo
dia, por nível de escolaridade (Educação Infantil, I e II Ciclos do Fundamental e Ensino
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Médio), para discutir tanto o conteúdo curricular de cada disciplina quanto os temas
transversais de cada coorte na BNCC. O formato era o mesmo nos dois seminários e consistia
em examinar um por um os tópicos do conteúdo curricular e, em seguida, responder:
concordo, concordo parcialmente, discordo parcialmente ou discordo. Nos debates de
História, por exemplo, os professores deviam escolher uma dessas opções com relação à
inclusão de “história do teatro romano” como parte dos padrões nacionais. Primeiro, deviam
votar numa dessas opções de múltipla escolha e, em seguida, defender brevemente suas
posições.
Os seminários estaduais envolviam, pois, um tipo muito específico de participação —
aprovar ou rejeitar componentes de um documento que já estava escrito—, em vez de um
amplo debate sobre os propósitos da BNCC ou sobre outra possível organização de padrões
ou outros possíveis modelos existentes. No Rio, um grupo de professores de História
revoltou-se contra esse processo e se recusou a participar. Afirmaram que estavam sendo
tratados como “técnicos”: em vez dar sua opinião por meio do sistema de múltipla escolha,
eles escreveram uma carta de denúncia do seminário. Mais uma vez, isso ilustra como o
processo de redação da BNCC “tornou-se técnico” (Li 2007), em vez de propiciar uma
controversa discussão política sobre o propósito da educação. Muitos professores levaram
aos seminários cartas de denúncia da BNCC, escritas coletivamente. Os professores da cidade
de Angra dos Reis, por exemplo, escreveram uma “moção de repúdio ao documento-base”
da BNCC: “O processo de redação da BNCC não permitiu a participação das entidades
educacionais adequadas, especialmente na área de História. Não houve fóruns deliberativos
onde essas entidades pudessem expressar suas opiniões. Ao mesmo tempo, os prazos eram
muito curtos (...), impedindo a efetiva participação e a necessária análise crítica do
documento”.64
Da mesma forma, um desses professores de História no seminário estadual do Rio de
Janeiro, que era também uma liderança sindical, criticou o fato de que o sindicato dos
professores não fora convidado —o convite era apenas para professores individualmente. A
ausência do sindicato foi provavelmente deliberada, dadas as relações antagônicas entre
sindicato e governo do estado. De fato, o sindicato estadual de professores promovera uma
greve de cinco meses de duração e só encerrou o movimento paredista na véspera do
seminário da BNCC (uma decisão sem nenhuma relação com o seminário).65 De longe, esse
processo participativo de formulação de uma política pública parecia tranquilo, mas os
seminários exibiram a contestação que existia aos padrões curriculares nacionais. Essas
críticas e os momentos de resistência ocorreram ao longo dos dois dias do seminário no Rio;
mas, previsivelmente, desapareceram do sumário das contribuições dos professores. 66
Durante o seminário em Goiás, não houve rejeição explícita da BNCC. Mas muitos
grupos criticaram o formato do seminário. Por exemplo, o grupo de Educação Infantil, muito
bem organizado, decidiu editar toda a seção da BNCC que tratava desse nível de escolaridade
em vez de responder a pesquisa de múltipla escolha. Uma equipe de 22 pessoas organizou o
seminário, inclusive Maria Euzébia de Lima, a Bia67, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores da Educação de Goiás (Sintego), que havia decidido apoiar a BNCC para
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manter algum controle sobre o processo. A certa altura, ela fez uma dura intervenção no
seminário:
O currículo não vai melhorar a qualidade da educação se não tivermos professores
eficazes. Estamos há oito anos sem concurso para professor e não temos Parcerias
Público-Privadas (PPPs) para as escolas de Goiás, cuja infraestrutura é horrível.
As escolas públicas não têm auditórios e é por isso que este seminário não pôde
ser realizado numa escola pública. Não podemos ser felizes se nossos direitos não
são reconhecidos, embora estejam inscritos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da
Educação. Desde 1996, lutamos muito para ter esses direitos incluídos na LDB.
Participamos de conferências, mas a maior parte da LDB foi decidida em
gabinetes —e não foi implementada. Peço que a Lei do Piso68 seja implementada.
O governador deveria pagar o piso, mas não o faz. Sem isso, como vamos ter
professores profissionais e formação continuada? Fui a 40 seminários estaduais
sobre o PEE de Goiás,69 mas tudo que queríamos foi alterado. Agora será a mesma
coisa? Queremos que nossas contribuições para este documento cheguem ao
CNE. Queremos um currículo e queremos uma escola pública, mas também
queremos que a Lei do Piso seja implementada. Não posso usar a palavra
“esperança” neste momento.

O sindicato goiano era alinhado com o PT e, como a proposta da BNCC teve origem
num governo federal petista, isso gerou maior empatia com a ideia. Em contraste, o sindicato
do Rio de Janeiro, parcialmente ligado a tendências políticas à esquerda do PT, já era crítico
da BNCC antes mesmo da destituição de Dilma.70
Uma das conversas mais interessantes que tivemos durante o seminário de Goiás foi com
Alberto,71 funcionário da Secretaria Estadual de Educação, que ajudou a supervisionar as
atividades ligadas à BNCC. As pessoas que entrevistamos nessa secretaria tiveram menos
contato direto com a Fundação Lemann e o Movimento pela Base do que os funcionários do
MEC. Para Alberto, a BNCC era uma proposta da Undime, do Consed e do MEC. Ele falou
de todo o trabalho de sua equipe em Goiás para fazer a BNCC acontecer, do “Dia dos Padrões
Curriculares” ao seminário estadual, e inúmeras outras atividades. Ele também lembrou de
um encontro em Brasília:
Era uma reunião técnica de trabalho no Conselho Nacional de Educação (CNE).
Foi lá que o Consed e a Undime disseram que estavam com a Base e que
realizariam os seminários estaduais por meio de um comitê nacional de
articulação, que daria todas as orientações técnicas, os recursos, a formatação dos
seminários, tudo mais. Nesse comitê, caíram de paraquedas a Fundação Lemann
e o Movimento pela Base. Fiquei surpreso, até porque distribuíram um documento
de estratégia, de como deveriam ser os seminários, e era um documento muito
parecido com a proposta de Goiás. Mas vou parar meu relato por aqui, porque
daqui pra frente é puro achismo.
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O Movimento pela Base não estava presente em Goiás, daí a estranheza. Os funcionários
da Secretaria Estadual de Educação viam a BNCC como uma iniciativa de política pública
do governo federal. Alberto e seus colegas viam a Base como um projeto deles, o que é mais
um indício do sucesso do “consenso via filantropia” para os padrões curriculares nacionais
no Brasil: funcionários públicos, professores e outros atores educacionais consideravam-se
condutores do processo de formulação dessa política pública.

Estratégias gramscianas vs. estratégias draconianas
Durante o seminário em Goiás, um representante do MEC anunciou que a Secretaria de
Educação Básica do MEC, que conduzira o processo de redação da BNCC, já não seria
responsável pela formulação dessa política pública. A nova secretária executiva do
ministério, Maria Helena Guimarães de Castro, passaria a controlar todo o processo. O
representante do MEC explicou que havia planos para uma grande reforma do sistema de
Ensino Médio e que, antes disso, não fazia sentido finalizar os padrões para o Ensino Médio.
Funcionários estaduais e professores ficaram visivelmente contrariados com a notícia.
O anúncio da reforma do Ensino Médio foi o começo de uma batalha educacional
extremamente controversa no Brasil, já que sindicatos, professores universitários e outros
atores manifestaram-se ruidosamente contra a reforma. O governo propunha um novo Ensino
Médio com cinco diferentes especializações para os alunos: Matemática, Humanas, Ciências,
Ciências Sociais ou cursos vocacionais. Com o pretexto de que havia uma urgência nacional
para implementar essa reforma, o novo governo enviou ao Congresso uma medida provisória
que alterava partes da legislação brasileira sobre educação, sem qualquer debate com
professores e outros membros da comunidade educacional. Embora a ideia dessa reforma
tivesse sido proposta ainda sob o governo Dilma, a imposição dessa política por meio de
medida provisória —e sob um novo regime, que muitos consideravam ilegítimo— foi
ultrajante para muitos.
Participamos de dezenas de reuniões sindicais em que a reforma foi duramente criticada
por sindicalistas.72 Qualquer controvérsia sobre a BNCC é nada perto desses debates. A
imposição de cima para baixo de uma nova reforma do Ensino Médio, em contraste com a
estratégia da Lemann de formar um consenso na sociedade civil em torno da BNCC, mostra
claramente a diferença entre estratégias “draconianas” e “gramscianas” em matéria de
políticas públicas. Na primeira, as políticas são impostas à sociedade civil, gerando raiva e,
muitas vezes, resistência; na estratégia gramsciana, a sociedade civil é integrada a um bloco
unido hegemônico de apoio a novas iniciativas, minimizando as divergências e
marginalizando como irracional, ilógica e ideológica qualquer resistência que apareça.
Falamos com muita gente que confirmou as drásticas diferenças entre esses dois
processos de formulação de políticas públicas. Manuel Palácios, então secretário de
Educação Básica no MEC, disse que as reformas promovidas pela BNCC eram o oposto das
reformas do Ensino Médio, pois a redação da BNCC tinha sido um diálogo com a sociedade
civil e tinha o apoio da maioria dos atores:
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Ninguém em sã consciência pode ser favorável a uma reforma por medida
provisória. Um tema que estava em discussão há anos virou urgente, emergencial,
em meio a uma crise política monumental? Se fosse uma iniciativa que trouxesse
a opinião popular para perto do governo federal, faria até sentido o uso da medida
provisória. Mas não era o caso.

Segundo Palácios, o acordo do governo com o Consed era discutir a reforma do Ensino
Médio depois de aprovada a BNCC. Ele também considera que a Lemann foi muito
inteligente ao apoiar a BNCC, com cuidado para não substituir o papel do Estado:
Sempre achei que a Lemann tinha uma perspectiva mais moderna no contexto das
fundações, porque defendia uma política e agregava pessoas de diferentes
associações. Se você olhar para o Movimento pela Base, tinha tanto
correligionários do governo do PT, pessoas com tradição de esquerda, como gente
ligada ao governo de São Paulo, que era do PSDB. Não acompanho de perto, mas
acho que a Lemann foi inovadora nisso. Ao construir uma agenda, ela conseguiu
ter mais capacidade de movimentação autônoma em favor dessa agenda. Acho
isso muito interessante.

Já a secretária de Educação de Goiás, Raquel Teixeira,73 acreditava que fundações como
a Lemann estavam tomando o lugar das universidades para ajudar o governo a analisar
políticas públicas e apoiar a governança educacional:
Eu tenho contato com todos os secretários estaduais de Educação. Eles acham que
a universidade está atrasada, oferece uma formação antiga, teórica, que não atende
a demanda. Passaram a ignorar as universidades e trabalham com as fundações,
que são mais atuantes, mais modernas, mais ágeis. A própria universidade está se
excluindo. Eu chamo para os eventos, mas, na hora da formação do professor de
verdade, não chamo a universidade.

Eduardo Deschamps74 foi secretário da Educação em Santa Catarina e vice-presidente
do Consed até outubro de 2016, quando se tornou presidente do Conselho Nacional de
Educação (CNE). Ele discorreu longamente sobre como foi inteligente a estratégia da
Fundação Lemann na promoção da BNCC:
A Lemann criou um movimento por trás dos padrões curriculares nacionais, o que
tornou o trabalho do governo muito mais fácil. Eu disse ao pessoal que precisamos
criar um movimento pela reforma do Ensino Médio para que a reforma perca essa
cara de projeto do governo A, B ou C. Hoje, a Base não é mais um projeto do
governo do PT, do governo do DEM ou do PMDB, a Base é uma intenção
nacional. O Ensino Médio precisa disso. É um negócio meio enlouquecedor,
porque as mudanças da legislação que estão sendo propostas agora já eram
propostas antes. Só que virou um Fla-Flu partidário, pois um consenso mínimo
não foi estabelecido com os diversos atores da sociedade.
589

REBECCA TARLAU e KATHRYN MOELLER

Em outras palavras, à medida em que crescia a resistência à reforma do Ensino Médio
proposta de cima para baixo, a estratégia da Fundação Lemann de construir consensos
tornava-se mais desejável para um amplo leque de atores do Estado.

Uma terceira BNCC, transformada
Quando acabaram os seminários estaduais, representantes do Conselho Nacional de
Secretários da Educação (Consed) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime) ficaram encarregados de sintetizar todas as sugestões em um único
documento público, que entregaram ao Ministério da Educação (MEC) em setembro de 2016.
Além da consulta a professores brasileiros nos seminários, a Fundação Lemann também
contratou mais de 20 tradutores para colocar esse documento em inglês e enviou a tradução
para especialistas em currículo na Austrália, já citados aqui, e nos Estados Unidos —tudo a
toque de caixa, em pouco mais de 15 dias. Os especialistas consultados fora do país também
enviaram rapidamente seus comentários, que foram traduzidos para o português.
Depois disso, a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro,
indicou uma pequena equipe de especialistas para escrever a terceira versão da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) —a versão final. O governo limitou deliberadamente o número
de pessoas envolvidas, de forma a escrever “um documento mais claro, mais coerente”, como
explicou Pedro,75 um novo alto funcionário do MEC:
As diretrizes gerais não estavam espelhadas nas partes específicas. O que se fez
foi cumprir os procedimentos previstos, como os seminários estaduais, que foram
realizados. Determinou-se que, para fazer a versão final, o ponto de partida
deveria ser a segunda versão, considerando as críticas feitas por diversos leitores
contratados pelo governo anterior e as sugestões e críticas dos seminários
estaduais. Precisava ser uma coisa menor, para ter uma coerência interna. Não era
mais o momento de fazer grandes consultas. Era o momento de selecionar todas
as contribuições e reunir num único documento minimamente coerente.

Portanto, o novo governo prosseguiu no processo de redação da BNCC, embora tenha
eliminado muitas outras iniciativas dos governos anteriores. Pedro não acha que houve
descontinuidade:
Isso é um discurso petista, “eles vieram acabar com tudo que nós fizemos”, isso
não é verdade. A maior parte das políticas tiveram continuidade, mas com
reformulações, óbvio. O que é normal, porque são formas diferentes de ver as
questões. Por que não a Base? Porque a Base é um consenso, embora seja um
consenso entre os que são favoráveis à Base, pois há muita gente que acha que
não deveria haver Base alguma. Acham que é uma interferência na liberdade
didática do professor e da escola.
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Embora a Fundação Lemann e o Movimento pela Base tenham tido menos participação
direta no processo de redação da versão final da BNCC, as duas entidades continuaram a
monitorar esse processo e a manter encontros com altos funcionários do MEC. A equipe da
fundação recebeu, por exemplo, cópias da terceira versão da BNCC antes de sua publicação
e enviou essas cópias a especialistas de universidades brasileiras (ou a especialistas
brasileiros em universidades estrangeiras) para análise crítica, desempenhando novamente o
papel de “apoio” ao ministério. O fato de que uma fundação privada teve acesso a um
documento governamental, antes de quaisquer outras organizações da chamada sociedade
civil, confirma a extensão da presença e do poder da Fundação Lemann dentro do Estado
brasileiro.
Em abril de 2017, quase um ano depois dos seminários estaduais, o MEC publicou a
terceira versão da BNCC. Essa versão era muito mais parecida com as iniciativas curriculares
do governo do PSDB nos anos 1990 do que as versões desenvolvidas sob o governo do PT.
Tiago,76 um professor envolvido na redação da BNCC, foi contratado pela Fundação Lemann
para analisar a terceira versão e explicou algumas das diferenças:
Quando há substituições políticas, há mudanças na orientação teórica. Quando
elaboramos a [segunda versão da] BNCC, por exemplo, a palavra “competência”
(...) foi praticamente vetada. Não se falava em competência, por uma compreensão
ideológica de que competência era coisa da produção industrial e a educação era
mais para formar um ser humano e não um trabalhador. Agora, com uma gestão
tucana, aparecem na nova versão as competências e habilidades que não estavam
presentes na Base anterior.

Além disso, Tiago explicou que, na redação da segunda versão da BNCC, havia um
grupo muito focado nas questões de gênero, etnia e cultura. Na introdução à segunda versão,
havia uma longa discussão sobre diversidade, estabelecendo o direito de algumas populações
—nações indígenas, negros e pardos, quilombolas e camponeses— de ter um currículo
baseado em suas próprias realidades locais:
Era mais uma declaração de princípios, que não chegava realmente aos objetivos
de aprendizagem. Havia algumas poucas sinalizações envolvendo gênero nos
objetivos de aprendizagem e essas sinalizações permaneceram na terceira versão.
Ou seja, não houve censura desses aspectos dos direitos na passagem da segunda
para a terceira versões. Mas, nos textos iniciais de abertura havia toda uma
densidade de tomada de posição sobre preconceitos e direitos que, na terceira
versão, está muito mais diluída.

Nossa leitura da terceira versão confirmou a diluição desse discurso sobre diversidade e
sobre o direito das comunidades a um currículo baseado em realidades locais.
Não obstante, o fato de que a terceira versão foi tratada como continuidade de dois anos
de um processo apartidário e participativo, que começara sob Dilma, facilitou sua aceitação
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entre diversos atores da sociedade civil. Em 2017, por exemplo, os sindicatos de professores
organizaram uma série de protestos nacionais contra as reformas do Ensino Médio, mas a
BNCC estava ausente desse debate.77
Também em abril de 2017, o MEC enviou a terceira versão da BNCC ao Conselho
Nacional de Educação (CNE) para aprovação. Entre junho e setembro de 2017, o CNE
realizou cinco seminários regionais para colher opiniões sobre essa versão, constituindo mais
um momento de engajamento da sociedade civil, e devolveu o texto ao MEC em meados de
dezembro de 2017. No dia 20 desse mesmo mês, o Presidente Michel Temer, o ministro
Mendonça Filho, da Educação, a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de
Castro, e dezenas de outros políticos, funcionários ligados à educação e, claro, representantes
da Fundação Lemann reuniram-se para “homologar” a BNCC.
Meses antes, o site do Movimento pela Base já apresentava um novo link sobre
“Implementação”, com dezenas de documentos sobre os próximos passos necessários para
implementar esses novos padrões de aprendizagem nos estados e municípios —e, claro, sobre
como o “movimento” poderia ajudar.78 O site explicava que o processo de implementação
“deve envolver governo, gestores e professores em diversas frentes: revisão dos currículos
locais, dos materiais didáticos, formação continuada e inicial dos docentes, alinhamento das
avaliações”.
De sua parte, a Fundação Lemann anunciou, no final de 2017, uma nova parceria com a
Google para “criar mais de seis mil aulas digitais, vídeos e outros materiais para ajudar os
professores a oferecer experiências mais ricas de aprendizagem a seus alunos”. A página em
português79 no site da Lemann desapareceu, mas a página em inglês80 descreve assim a
iniciativa:
Este será o primeiro conjunto de recursos pedagógicos alinhados com os padrões
curriculares nacionais desenvolvidos pelo Ministério da Educação, que
especificam o que todo aluno tem o direito de aprender. Sob a liderança da
Associação Nova Escola, que é mantida pela Fundação Lemann, os materiais
serão desenvolvidos por professores de todo o país e incluirão dicas e orientação
para sua incorporação às salas de aula, reduzindo, assim, os desafios da preparação
de aulas de alta qualidade.

A despeito da afirmação de que os novos padrões curriculares nacionais permitiriam a
diversidade, a pressão por padronização e soluções “técnicas” para os desafios do país na
educação continuava. O consenso para a nova iniciativa Google-Lemann é amplo e com
certeza vai facilitar uma crescente influência da fundação sobre a educação pública no futuro.
Dessa forma, o consenso por filantropia para políticas da educação pública assenta o caminho
para a intervenção de mais atores privados, inclusive empresas com fins lucrativos, em escala
local, nacional e global.

Conclusão
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Desempenhamos o papel de secretaria executiva do
Movimento pela Base (...) apoiando o desenvolvimento do
documento com os padrões curriculares nacionais,
que foi entregue pelo Ministério da Educação
ao Conselho Nacional de Educação em 2017.81

A redação e a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que ocorreram entre 2014
e 2017, oferece um caso contemporâneo interessante sobre o papel de fundações privadas e
corporativas na formulação de políticas educacionais no Sul Global. Nenhuma informação
deste artigo é um segredo; como revela a epígrafe desta seção, a Fundação Lemann é muito
clara com relação ao seu papel na criação do Movimento pela Base e no apoio à redação da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O objetivo deste artigo é destacar como a
fundação engajou-se nesse processo: por meio do uso estratégico de recursos econômicos, da
produção de conhecimento, do poder da mídia e das redes formais e informais, a entidade
transformou a qualidade e a equidade da educação em problemas com soluções técnicas,
assim obtendo amplo apoio para essa iniciativa política. Chamamos esse processo de
“consenso por filantropia”.
Um dos principais argumentos deste artigo é que o trânsito de políticas educacionais
através das fronteiras está ocorrendo por meio de redes privadas e corporativas. Nossa análise
demonstra como o papel da Fundação Lemann, no caso da BNCC no Brasil, espelhou o papel
da Fundação Gates no caso do Common Core nos EUA. Fundações do Sul Global estão
aprendendo diretamente com as fundações do Norte Global como influenciar políticas
educacionais. Megan Tompkins-Stange (2016, 24) escreveu:
Sob sua estratégia de reforma estrutural, Gates patrocinou o que talvez tenha sido
sua principal iniciativa: um bloco de governadores dos EUA para apoiar padrões
educacionais nacional, chamados Common Core e, assim padronizar os requisitos
acadêmicos em todos os 50 estados. Essa iniciativa, liderada pela diretora de
políticas públicas e defesa de direitos da Fundação Gates, Stefanie Sanford, em
estreita parceria com o recipiente dos fundos, a Associação Nacional de
Governadores, foi entendida por muitos entrevistados como o começo do domínio
de Gates nos debates nacionais sobre políticas educacionais.

Assim como a Fundação Gates, o patrocínio da BNCC no Brasil colocou a Fundação
Lemann no mapa da política educacional, ajudando a fundação a conseguir um acesso antes
inimaginável a atores governamentais, ao mesmo tempo em que promovia uma iniciativa
política controversa. Como ponderou o representante de uma fundação estadunidense (não a
Fundação Gates, mas em referência à influência dela):
Pouco tempo atrás, se qualquer um nos dissesse que, “nos próximos anos, alguém
vai aparecer e, em menos de 24 meses, vai usar uma certa quantidade de doações
para convencer as pessoas certas a apoiar um currículo nacional”, [não
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acreditaríamos,] porque o assunto é como um terceiro trilho na ferrovia. Você não
podia nem falar disso na política estadunidense. Mas agora temos o Common Core
e, lentamente, caminhamos para um protocolo comum nas avaliações de
professores. (Tompkins-Stange 2016, 114)

Da mesma forma, parecia impossível que o Brasil adotasse a BNCC em meio a uma das
crises políticas mais conflitantes e polarizadas da história do país. E, no entanto, agora são
favas contadas.
Um segundo argumento que apresentamos neste artigo é que, embora este jogo de
política pública pareça justo (e, de fato, é participativo e largamente aceito de muitas formas),
as fundações privadas só conseguem desempenhar esse papel devido, de um lado, a seu
tremendo poder econômico, um produto direto da economia política global desigual; e, de
outro, aos cortes sistemáticos de recursos na esfera pública. Essas fundações não impõem
políticas públicas aos governos. Em vez disso, “tornam técnicos” (Li 2005, 7) os debates
políticos de alto impacto em questões urgentes de equidade e qualidade educacionais. Em
seguida, apoiam funcionários do Estado na busca de um consenso sobre as políticas a serem
adotadas, organizando redes, patrocinando pesquisas e realizando seminários educacionais.
Elas também oferecem um suporte econômico e organizacional para a implementação dessas
políticas. Chamamos esse processo de “consenso por filantropia”, com base no conceito
gramsciano do engajamento numa “guerra de posição na sociedade civil”, para demonstrar
que não se trata de um processo “técnico” e sim de uma explícita estratégia para colocar a
nação num caminho específico e reunir poder político —uma estratégia que provavelmente
vai tornar-se cada vez mais comum entre fundações privadas e corporativas. Num certo
sentido, os líderes da fundação tornam-se alguns dos mais importantes “intelectuais
orgânicos” do esfera educacional do século XX, ajudando a reunir diversos atores ao redor
de um projeto político comum ao participar ativamente de um processo de formulação de
política pública como “construtor, organizador, ‘persuasor permanente’, e não apenas um
simples orador” (Gramsci, 1971, 10). No entanto, ao contrário dos intelectuais orgânicos da
classe trabalhadora, os líderes de fundações extraem sua influência através do poder
econômico.
Finalmente, o último argumento que queremos destacar é que não se trata simplesmente
de uma tentativa de privatizar a educação pública e obter um lucro rápido. Por um lado, essas
iniciativas são uma tentativa de manobrar poder, uma estratégia para encaixar as fundações
na esfera pública. Uma das interpretações mais céticas que ouvimos sobre os motivos da
Fundação Lemann veio de Marco,82 um professor envolvido no processo de avaliação da
BNCC:
Minha teoria, de certa forma, é que a fundação quer ser de primeira classe (...)
Eles querem estar com os grandes. Eles querem estar com o Gates, com o Bill
Gates (...) não porque tenham ideias, só porque querem ser tão famosos e
poderosos quanto Gates.
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Dessa perspectiva, a BNCC era um meio para atingir um fim: tornar-se o mais importante
ator educacional no Brasil.
Por outro lado, as intervenções educacionais da Fundação Lemann são uma tentativa de
refazer a esfera pública à sua imagem e semelhança. Como explicou Ricardo,83 um dos
redatores originais da BNCC:
Acho que esse foi um movimento nem casual, nem espontâneo, de uma elite que
resolve apostar no processo de qualificação da educação, em princípio a favor da
educação pública, quer dizer, pelo menos até aqui não tem caminhado para o
modelo chileno, de criar uma espécie de rede privada, subsidiada, ou coisas do
gênero. Até aqui, esse movimento tem sido favorável à qualificação da escola
pública. Pode ser que isso mude. Mas eu acho que a Lemann entra num cenário
pré-existente a ela e entra com muito mais força, talvez, do que grupos anteriores,
como Unibanco e Itaú. Foi uma tentativa de se tornar um autor no debate público.

Como diz Ricardo, a meta não é transformar a educação brasileira num mercado privado
à moda chilena84 —pelo menos ainda não. Em vez disso, a meta é transformar e “modernizar”
a esfera pública.
Enquanto a Fundação Lemann se declara apartidária, o próprio Jorge Paulo Lemann tem
uma visão particularmente ideológica de como a sociedade deve funcionar. Essa visão é
baseada na noção de meritocracia, que lhe valeu fama internacional no mundo dos negócios.
Como escreveu Cuadros (2016, 193), Jorge Paulo “fez uma revolução na maneira de pensar
sobre negócios (...) ele é visto como o homem que trouxe a meritocracia para o Brasil, prova
de que o Sonho Americano pode florescer até em solo nepotista”. A aplicação de sua visão
da meritocracia às indústrias de cerveja e de restaurantes tornaram Jorge Paulo, em fevereiro
de 2018, o 22º homem mais rico do mundo.85 Além disso, passou a ser respeitado
globalmente por sua visão “moderna” de gestão. Embora não afirmemos, neste artigo, que a
Fundação Lemann está tentando implementar um paradigma educacional neoliberal, há
certamente implicações na tentativa de promover esse estilo gerencial corporativo na esfera
pública brasileira. No mínimo, não é uma solução neutra para os problemas educacionais
enfrentados pelos alunos brasileiros; é uma visão política, muito específica, sobre como as
escolas e a sociedade devem funcionar.
No momento, não é possível prever se a Fundação Lemann poderá manter essa estratégia
apartidária. Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais. Ele
foi um candidato às margens do processo eleitoral, conhecido por seu apoio à ditadura, à
tortura e ao assassinato; por sua misoginia, homofobia e racismo virulentos; e por suas
catastróficas visões sobre o meio ambiente e as comunidades indígenas e quilombolas, entre
outras. Bolsonaro ganhou as eleições com uma plataforma que culpava a corrupção, as
políticas “comunistas” do PT e os “bandidos vermelhos” (referência a movimentos sociais e
sindicatos) por todos os problemas do país, mas não propôs nenhum projeto, solução ou
política pública para esses problemas. No campo da educação, é um defensor da Escola Sem
Partido, o movimento conservador que inicialmente denunciou a BNCC como propaganda
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ideológica do PT. Os funcionários da Fundação Lemann com quem conversamos estão
horrorizados com o que se passa no Brasil neste momento, mas, para manter sua influência
no debate nacional sobre educação, deverão trabalhar com esses novos membros do governo
federal, assim legitimando o governo Bolsonaro, ou se posicionar claramente contra o
presidente. Já não é mais possível ficar em cima do muro.
A equipe da Lemann e os membros do Movimento pela Base podem ter agido com as
melhores intenções, mas, em vez de escolher o verdadeiro processo democrático de debate
de políticas públicas, tentaram refazer o Brasil à sua própria imagem —meritocrática,
eficiente, inovadora— por meio da mobilização de recursos materiais, conhecimento e redes.
Mesmo assim, a realidade empírica da desigualdade educacional no Brasil demonstra
claramente que a meritocracia nem sempre é justa. Ela ignora as formas estruturais da
marginalização educacional enfrentadas por gentes e comunidades pobres, negras, mestiças
ou indígenas. No entanto, foi essa visão meritocrática que alimentou grupos de direita na
vilificação de leis e políticas da era PT, como as cotas raciais na educação superior, que são
percebidas como preferência indevida por estudantes negros e indígenas.
Além disso, outros atores em políticas públicas, como sindicatos, universidades públicas,
movimentos sociais contenciosos, foram considerados como barreiras a essa transformação.
Agora, o contra-movimento conservador está usando a vilificação dessas mesmas instituições
e de movimentos de base para refazer o Brasil segundo uma variedade militar
neoconservadora. Embora a tremenda influência de fundações privadas e corporativas sobre
a política educacional brasileira seja um fato recente, é provável que elas continuem
definindo a esfera pública no futuro próximo, com esses grupos promovendo culturas de
avaliação e auditoria em educação, em busca de transformar instituições educacionais à
imagem e semelhança de corporações. As consequências dessas influências políticas
“tecnocráticas” tenderão a se tornar cada vez mais políticas.
Notas
(*) Disponível em <https://www.forbes.com/profile/jorge-paulo-lemann/>. Acessado em setembro de 2017.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Uma versão deste artigo foi publicada em 2019, em inglês, pelo Journal of Educational Policy.
Disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/acontece/bncc-homologada/>. Acessado em 6 de fevereiro de 2018.
Um bloco hegemônico é um “conjunto discordante, contraditório, complexo” de organizações, instituições, ideologias
e atores individuais que apoiam e reproduzem as relações sociais de produção durante um certo momento histórico.
A pesquisa de Moeller havia examinado, anteriormente, como a Nike e a Fundação Nike ampliaram o poder, a
autoridade e o alcance da corporação no campo do desenvolvimento internacional, tornando-se os principais
especialistas em meninas adolescentes no mundo, sem nenhum conhecimento prévio na área (Moeller 2018).
De julho de 2015 a dezembro de 2017, como pós-doutoranda no Centro Lemann de Inovação e Empreendedorismo
Educacional, da Universidade Stanford, Tarlau participou com frequência de debates sobre a BNCC. Mas todos os dados
utilizados neste artigo são baseados na observação de eventos públicos e em entrevistas cujos participantes receberam
informação sobre o estudo e assinaram formulários de consentimento, com Tarlau abertamente identificada como
pesquisadora. Desde a redação deste artigo, Moeller tornou-se professora assistente visitante da Faculdade de Educação
da Universidade Stanford. Ela foi membro do Centro Lemann em 2018-2019.
Do inglês Global Education Reform Movement.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

Escolas públicas terceirizadas para atores privados.
A expressão consagrada em inglês é venture philanthropy. Trata-se de um tipo de investimento de impacto, que usa
conceitos e técnicas da indústria de capital de risco para atingir objetivos filantrópicos.
A Iniciativa Global Clinton foi fundada em 2005 pelo ex-presidente Bill Clinton, dos EUA, para “inspirar, conectar e
empoderar uma comunidade de líderes globais para forjar soluções para os desafios mais urgentes do mundo” (Fundação
Clinton, sem data).
Para outro caso de atores filantrópicos buscando refazer a educação pública à sua imagem e semelhança, ver Julia Resnik
(2011).
Três anos depois, em junho de 2020, ele caiu para o 82º lugar no mundo, com 16,1 bilhões de dólares. Disponível em:
<https://www.forbes.com/profile/jorge-paulo-lemann/?list=rtb/#18efabfe65f7>. Acessado em junho de 2020.
Ao longo do artigo, referimo-nos às pessoas pelos seus sobrenomes. Mas, no caso de Jorge Paulo Lemann, usamos o
primeiro nome para diferenciá-lo da fundação dele.
“Lucas” é um pseudônimo. Entrevista em agosto de 2016.
Todos
os
relatórios
anuais
da
fundação
citados
neste
artigo
estão
disponíveis
em:
<https://www.fundacaolemann.org.br/materials/temas/relatorio-anual>. Acessado em setembro de 2017.
“Lucas” é um pseudônimo. Entrevista agosto de 2016.
A breve descrição dos projetos na lista que se segue foi extraída do relatório anual de 2007 da Fundação Lemann, com
exceção dos projetos Brascri (relatório de 2005) e Ismart (relatório de 2006).
O empresário ganhou cinco vezes o campeonato nacional de tênis.
As informações deste parágrafo foram extraídas do relatório anual de 2007 da Fundação Lemann.
Disponível em: <https://www.forbes.com/profile/jorge-paulo-lemann>. Acessado em setembro de 2017.
Disponível em: <https://www.napratica.org.br/para-fazer-a-diferenca-no-3o-setor-e-preciso-dialogar-com-as-politicaspublicas/>. Acessado em 2 de fevereiro de 2018.
Salman Khan, 44 anos em outubro de 2020, graduou-se em Engenharia e Ciências da Computação no Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) e fez mestrado na Escola de Negócios da Universidade Harvard.
Teve uma breve carreira no Vale do Silício, encerrada quando ele decidiu se tornar analista financeiro. Deixou o
emprego em 2009 para fundar a Academia Khan. Nos Estados Unidos, a ONG também oferece aulas de Computação,
História, História da Arte e Economia, entre outras.
“Maria Luiza” é um pseudônimo. Entrevista em inglês em abril de 2016.
O convite original em inglês foi enviado por carta e por email, e nos foi encaminhado por um participante do seminário.
Achieve é uma organização sem fins lucrativos, independente e não partidária, dedicada a trabalhar com os estados para
elevar os padrões acadêmicos e os requisitos para graduação, melhorar as avaliações e fortalecer a responsabilização.
Disponível em: <https://www.achieve.org/who-we-are>. Acessado em 6 de setembro de 2017.
Schneider (2015, 148) escreve: “Os CCSS certamente não eram ‘ideia do professor’. Achieve anunciou esses padrões
pela primeira vez em julho de 2008, em seu relatório Out of Many, One —que recebera 12,6 milhões de dólares da
Fundação Gates em fevereiro de 2008, supostamente ‘para apoiar seu American Diploma Project’ (...) os professores
foram deixados à margem do desenvolvimento dos CCSS. Na melhor das hipóteses, foram revisores e consultores”.
Entrevista com Eduardo Deschamps em 30 de novembro de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
A QEdu é uma organização que promove o uso de dados educacionais para melhorar a qualidade da escolaridade. A
Fundação Lemann começou a apoiar financeiramente a QEdu em 2012 para facilitar o acesso de pais, professores e
diretores a dados educacionais e para apoiar também a formulação de políticas públicas baseadas em evidências
(Relatório Anual de 2012 da FL). Para mais informações: <http://www.qedu.org.br/>.
“Fabiana” é um pseudônimo. Entrevista em inglês em março de 2016.
“João” é um pseudônimo. Entrevista em agosto de 2016.
Informações obtidas em entrevista com “João” (pseudônimo), membro do comitê executivo do Movimento pela Base,
em julho de 2016.
“Gabriela” é um pseudônimo. Entrevista em julho de 2016.
“Fabiana” é um pseudônimo. Entrevista em inglês em março de 2016.
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33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.

Disponível em: <https://fundacaolemann.org.br/materiais/relatorio-anual-2014>.
Como em outras versões da BNCC, também neste documento as 13 disciplinas do sistema educacional brasileiro são
divididas em quatro amplas áreas curriculares: Linguagem (Português, língua estrangeira, artes e Educação Física);
Matemática; Ciências Humanas (Geografia, História, Religião, Filosofia e Sociologia); e Ciências Naturais (Biologia,
Química e Física).
No tópico das funções, por exemplo, o documento afirma: “No Ensino Médio, algumas funções ampliam as noções e
usos das operações elementares (funções afins, polinomiais, exponenciais e logarítmicas), na busca de descrição e
compreensão de fenômenos mais complexos envolvendo a ideia de variação” (MEC 2014, 99).
“João” é um pseudônimo. Entrevista em agosto de 2016.
Entrevista com Manuel Palácios em 3 de novembro de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
“Gabriela” é um pseudônimo. Entrevista em julho de 2016.
“Verônica” é um pseudônimo. Entrevista em julho de 2016.
“Verônica” fez essa afirmação durante uma entrevista com Manuel Palácios, à qual estava presente. Também fizemos
uma entrevista separada com ela, mencionada na nota 18.
“Ricardo” e “Sebastião” são pseudônimos. Entrevista com ambos em julho de 2016.
“Tiago” é um pseudônimo. Entrevista em abril de 2017.
“Olívia” é um pseudônimo. Entrevista em novembro de 2016.
“Tiago” é um pseudônimo. Entrevista em abril de 2017.
Entrevista com Manuel Palácios em 3 de novembro de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
“Ricardo” e “Sebastião” são pseudônimos. Foram entrevistados em julho de 2016.
Disponível em: <https://www.acara.edu.au/>. Para mais informações e uma crítica dessas relações, ver Avelar 2017.
Ênfase nossa.
“Verônica” é um pseudônimo. Entrevista em julho de 2016.
“Olívia” é um pseudônimo. Entrevista em julho de 2016.
“Marco” é um pseudônimo. Entrevista em inglês em fevereiro de 2017.
“Os estudantes não podem esperar”, artigo publicado na Folha de S. Paulo, 5 de março de 2016.
Entrevista com Manuel Palácios em 3 de novembro de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
“Ricardo” é um pseudônimo. Entrevista conjunta com professores envolvidos na redação da BNCC em julho de 2016.
Entrevista com Eduardo Deschamps em 30 de novembro de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
“Joana” é um pseudônimo. Entrevista em agosto de 2016.
Ofício 01/2015/GR ao Conselho Nacional de Educação, “Exposição de Motivos sobre a Base Nacional Comum
Curricular” (GT 12 Currículo/Anped e Associação Brasileira de Currículo —ABdC).
“Pedro” é um pseudônimo. Entrevista em abril de 2017.
“Alberto” é um pseudônimo. Entrevista em agosto de 2016.
“Olívia” é um pseudônimo. Entrevista em novembro de 2016.
“Gabriela” é um pseudônimo. Entrevista em julho de 2016.
A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo.
Do inglês teacher’s accountability, literalmente “responsabilização do professor”.
Moção de repúdio ao documento-base da Base Nacional Comum Curricular. Documento redigido pelos professores de
História da Rede Municipal de Educação de Angra dos Reis, em reunião no dia 6 de julho de 2016.
Ver reportagem em O Globo. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/apos-quase-5-mesesprofessores-decidem-suspender-greve-no-rj.html. Acessado em 11 de fevereiro de 2018.
“Seminários Estaduais da BNCC: posicionamento conjunto Consed e Undime sobre a segunda versão da Base Nacional
Comum Curricular” (2016). Acesso público por meio do website do Movimento pela Base:
<http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2016/09/2016_09_14-Relato%CC%81rioSemina%CC%81rios-Consed-e-Undime.pdf>. Acessado em 11 de fevereiro de 2018.
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73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

80.
81.

82.
83.

84.

85.

Além da intervenção pública, a sindicalista também nos concedeu uma breve entrevista em 3 de agosto de 2016.
Uma lei sancionada em 2008 regulamentou a disposição constitucional que estabelece um piso salarial nacional para os
professores do ensino básico. Em 2020, esse piso foi fixado em R$ 2.886,24, um acréscimo de 12,84% ao estipulado
para 2019, mas a maioria dos governos estaduais ainda não paga o piso. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pisosalarial-de-professores. Acessado em 28 de junho de 2020.
A elaboração de Planos Estaduais de Educação (PEEs) estava prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado
em lei em 2014.
O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe) chegou a publicar uma carta aberta de
crítica à BNCC em março de 2015. O histórico das posições políticas desse sindicato está disponível em
<http://www.seperj.org.br/>.
“Alberto” é um pseudônimo. Entrevista em agosto de 2016.
Nossa participação nessas reuniões foi parte de um projeto de pesquisa separado, sobre a organização sindical dos
professores.
Entrevista com Raquel Teixeira em 3 de agosto de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
Entrevista com Eduardo Deschamps em 30 de novembro de 2016. O nome foi usado com sua autorização.
“Pedro” é um pseudônimo. Entrevista em abril de 2017.
“Tiago” é um pseudônimo. Entrevista em abril de 2017.
A Confederação Nacional de Trabalhadores na Educação (CNTE) publicou uma crítica da BNCC em abril de 2017, mas
a Base não era certamente o centro da mobilização dos sindicatos.
Disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/implementacao/>. Acessado em setembro de 2017.
Estava disponível em português em: <http://www.fundacaolemann.org.br/lemann-foundation/>, quando foi acessada
em 11 de fevereiro de 2018.
Disponível em inglês em: <https://fundacaolemann.org.br/en/co-invest>. Acessado em fevereiro de 2018.
Do site em inglês da Fundação Lemann. Disponível em: <https://fundacaolemann.org.br/en/co-invest>. Acessado em
dezembro de 2018.
“Marco” é um pseudônimo. Entrevista em fevereiro de 2017.
“Ricardo” é um pseudônimo. Entrevista conjunta com outros professores, todos envolvidos com a BNCC, em julho de
2016.
Para mais informações sobre a privatização da educação pública chilena, ver Carnoy (1998) e McEwan & Carnoy
(2000).
A posição de Jorge Paulo no ranking de bilionários da Forbes tem mudado bastante nos últimos dois anos. A informação
de que ele era o 22º homem mais rico do mundo estava disponível neste link em 6 de fevereiro de 2018:
<https://www.forbes.com/profile/jorge-paulo-lemann/>. Mas essa informação já não está lá.
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