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Resumo 

MARTINS, E. M. Empresariamento da educação básica na América Latina: Redes 
empresariais prol educação. Tese (Doutorado)—Campinas: Universidade Estadual de 
Campinas, 2019. 
 
O objetivo da pesquisa é investigar a mobilização — o conjunto de propostas, iniciativas, e 
ações — de grupos empresariais prol educação na América Latina, a partir do estudo da 
REDUCA (Rede Latinoamericana de Organizações da Sociedade Civil para a Educação). A 
REDUCA representa o fortalecimento de uma ação organizada empresarial que conecta diversas 
associações do espectro da nova direita aos interesses de governos de turno. Orquestrada por 
organizações internacionais que expressam o padrão de dominação imperialista na América 
Latina, a REDUCA, se estrutura em torno de um processo de reinvenção do capital com vistas a 
salvaguardar interesses mercantis. Por isso, sustentamos que o fundamento desta ação 
empresarial está na ‘estratégia de acumulação’, que se estende a questões políticas e 
ideológicas, nas quais a educação representa uma dimensão decisiva. Articulando processos 
globais, trajetórias nacionais e dinâmicas regionais, metodologicamente, utilizamos a 
abordagem relacional, na qual a ação coletiva empresarial seria o resultado das relações de 
forças existentes, destacando a dimensão conflitiva e histórica. Uma vez que a REDUCA se 
constitui como uma ‘rede de redes’ promovendo a ‘governança em rede’, ao interior da Análise 
de Redes Sociais mobilizamos os conceitos de ‘redes de políticas’, bem como instrumentos 
como a etnografia de redes. Como resultados, temos que a reorganização empresarial, no espaço 
de incidência na política educativa, deve ser entendida como parte de um projeto hegemônico 
que afirma seu interesse geral na acumulação, mas que, igualmente, alavanca os interesses 
particulares das forças subordinadas. Com efeito, o surgimento da REDUCA, pode ser assimilado 
como parte da resposta que atende tanto aos anseios empresariais, quanto aos interesses do 
imperialismo estadunidense diante dos novos contornos geopolíticos. O fortalecimento e 
aprofundamento dos vínculos entre empresariado e educação tem alcançado um nível inédito 
na história latinoamericana: situação que impôs aos empresários o refinamento da matriz 
discursiva sobre a participação da ‘sociedade civil’ e ‘direito à educação de qualidade’. Para as 
frações burguesas latinoamericanas esta seria uma tentativa de realinhar forças sociais em torno 
a estratégias de acumulação e projetos estatais, dinamizando a acumulação do capital em escala 
nacional ou internacional. Por sua vez, o imperialismo, mantém sua dominação e dependência 
da região, garantindo uma penetração realizada por eficientes ‘organizações’ conectadas em 
redes. As relações de dependência continuam vigentes, mas agora, são revigoradas e 
dinamizadas. 
 
Palavras chave: empresários e educação; educação na América Latina; reformas educativas; 
Análise de redes  



 
 

 

Abstract  

Entrepreneurship of Basic Education in Latin America: Business Networks for 
Education 
 
 

Erika Moreira Martins 
 

 
The purpose of this research is to investigate the mobilization - the set of proposals, initiatives, 
and actions - of business groups for education in Latin America, based on the study of REDUCA 
(Latin American Network of Civil Society Organizations for Education). REDUCA represents 
the strengthening of an organized corporate action that connects various associations to the 
interests of governments. Orchestrated by international organizations expressing the pattern of 
imperialist domination in Latin America, REDUCA is structured around a process of reinventing 
capital with a view to safeguarding commercial interests. Therefore, we maintain that the 
foundation of this corporate action lies in the ‘accumulation strategy’, which extends to political 
and ideological issues, in which education represents a decisive dimension. Articulating global 
processes, national trajectories and regional dynamics, methodologically, we use the relational 
approach, in which corporate collective action would be the result of existing relations of forces, 
highlighting the conflictive and historical dimension. Since REDUCA is constituted as a 
‘network of networks’ promoting ‘network governance’, within Social Network Analysis we 
mobilize the concepts of ‘policy networks’ as well as tools such as network ethnography. As a 
result, we have that, corporate reorganization, within the space of incidence in educational 
policy, must be understood as part of a hegemonic project that affirms its general interest in 
accumulation but also leverages the particular interests of subordinate forces. Indeed, the 
emergence of REDUCA can be assimilated as part of the response that responds to both corporate 
aspirations and the interests of US imperialism in the face of new geopolitical contours. The 
strengthening and deepening of the links between business and education has reached an 
unprecedented level in Latin American history: a situation that has forced entrepreneurs to 
refine the discursive matrix on the participation of ‘civil society’ and the ‘right to quality 
education’. For the Latin American bourgeois fractions this would be an attempt to realign 
social forces around accumulation strategies and state projects, boosting the accumulation of 
capital on a national or international scale. In turn, imperialism maintains its domination and 
dependence on the region, ensuring penetration by efficient ‘networked’ organizations. 
Dependency relationships are still in place, but now they are reinvigorated and energized. 
 

Keywords: entrepreneurs and education; education in Latin America; educational reforms; 

Network Analysis 

  



 
 

 

Resumen 

Empresariamiento de la educación básica en América Latina: redes empresariales para 

la educación 

Erika Moreira Martins 
 

El objetivo del trabajo es investigar la movilización — el conjunto de propuestas, iniciativas y 
acciones — de grupos empresariales pro-educación en América Latina, basada en el estudio de 
REDUCA (Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Educación). 
REDUCA representa el fortalecimiento de una acción organizada corporativa que conecta varias 
asociaciones de espectro de la nueva derecha con los intereses de los gobiernos de turno. 
Orquestada por organizaciones internacionales que expresan el patrón de dominación 
imperialista en América Latina, REDUCA se estructura en torno a un proceso de reinvención del 
capital con miras a salvaguardar los intereses comerciales. Por lo tanto, sostenemos que el 
fundamento de esta acción empresarial radica en la ‘estrategia de acumulación’, que se extiende 
a cuestiones políticas e ideológicas, en las cuales la educación representa una dimensión 
decisiva. Al articular procesos globales, trayectorias nacionales y dinámicas regionales, 
metodológicamente, utilizamos el enfoque relacional, en el cual la acción colectiva empresarial 
sería el resultado de las relaciones de fuerzas existentes, destacando la dimensión conflictiva e 
histórica. Dado que REDUCA se constituye como una ‘red de redes’ que promueve la 
‘gobernanza en redes’, dentro del Análisis de Redes Sociales movilizamos los conceptos de 
‘redes de políticas’ y herramientas como la etnografía de redes. Como resultado, tenemos que 
la reorganización empresarial, debe entenderse como parte de un proyecto hegemónico que 
afirma su interés general en la acumulación, pero también aprovecha los intereses particulares 
de las fuerzas subordinadas. De hecho, el surgimiento de REDUCA puede asimilarse como parte 
de la respuesta que atende tanto a las aspiraciones empresariales como a los intereses del 
imperialismo estadounidense frente a los nuevos contornos geopolíticos. El fortalecimiento y 
la profundización de los vínculos entre empresas y educación ha alcanzado un nivel sin 
precedentes en la historia de América Latina: una situación que ha obligado a los empresarios 
a refinar la matriz discursiva sobre la participación de la ‘sociedad civil’ y el ‘derecho a una 
educación de calidad’. Para las fracciones burguesas latinoamericanas, esto sería un intento de 
realinear las fuerzas sociales alrededor de estrategias de acumulación y proyectos estatales, 
impulsando la acumulación de capital a escala nacional o internacional. A su vez, el 
imperialismo mantiene su dominio y dependencia de la región, asegurando la penetración a 
través de eficientes organizaciones conectadas ‘en red’. Las relaciones de dependencia todavía 
están en su lugar, pero ahora están revitalizadas. 
 
Palabras clave: empresarios y educación; educación en América Latina; reformas educativas; 

Análisis de red  
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Apresentação 

A luta pela escola sempre foi uma luta política 

Tendo em mente que a luta pela escola pública é uma luta política, nos 

propusemos a adentrar no campo do oponente para entender seu projeto, suas propostas e 

seu modo de atuação no âmbito educativo latinoamericano. Os conflitos e os projetos 

antagônicos em disputa se dão fundamentalmente no âmbito da sociedade civil onde os 

empresários, cada vez mais, têm alcançado um protagonismo, quer seja por sua capacidade 

de mobilizar diferentes recursos na incidência de políticas educativas ou por sua diligência 

na validação de novos discursos políticos sobre educação.  

Assim, no horizonte de um projeto hegemônico para a educação pública na 

América Latina, os empresários, organizados em uma ação coletiva, apresentam uma 

agenda que visa o controle dos conteúdos, métodos e finalidades da educação da classe 

trabalhadora. Ao mesmo tempo, os homens de negócio também têm sido apoiados e 

estimulados por organizações multilaterais em um contexto de pressões internacionais e 

expansão econômica no qual a condução da política educativa latinoamericana se torna 

estratégica para os processos de acumulação.  

Cientes de que a hegemonia se constrói no plano ideológico e simbólico, estes 

atores se organizaram em redes de política, reconfigurando seu papel ao se apresentarem 

como representantes da sociedade civil, neutros e esvaziados de relações de exploração e 

conflitos de classe. No lugar dos ‘interesses próprios’, eles advogam por melhorias na 

qualidade da educação tendo em vista o desenvolvimento da região, a formação de força de 

trabalho e do novo cidadão, mas difundindo uma proposta que consolida uma educação 

desigual entre as classes e perpetua a posição subalterna da América Latina na divisão 

internacional do trabalho.  

Em um contexto de reordenamento geopolítico da América Latina, organismos 

internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, em conjunto com setores das burguesias 

locais organizaram a ‘Rede Latinoamericana de Organizações da Sociedade Civil para a 

Educação’ (REDUCA), para influenciar a condução da educação pública na América Latina. 

Os integrantes de tal rede se apresentam como organizações da sociedade civil e, de fato, 

estão compostos pelo terceiro setor, think tanks, governos de turno, empresas e empresários, 

atuando, entretanto, sob às diretrizes destes últimos. Eles figuram na Argentina (Proyecto 



20 
 

 

EducAR 2050), Brasil (Todos pela Educação), Chile (Fundación Educación 2020), 

Colômbia (Fundación Empresarios por la Educación), El Salvador (Fepade), Equador 

(Grupo FARO), Guatemala (Empresarios por la Educación), Honduras (Ferema), México 

(Mexicanos Primero), Nicarágua (Eduquemos/Empresarios por la Educación), Panamá 

(Unidos por la Educación), Paraguai (Juntos por la Educación), Peru (Asociación 

Empresarios por la Educación), República Dominicana (EDUCA) Uruguai (ReachingU). 

No seu conjunto, a REDUCA se configura como uma ‘rede de redes’ com amplo potencial 

de penetração nos países onde está presente, com capacidade de mobilização de recursos e 

difusão na mídia, além de uma articulação orgânica com governos locais e organizações 

internacionais.  

Fundamentalmente, nos perguntamos ‘qual seria, afinal, o projeto da burguesia 

para a classe trabalhadora’? Como operacionalizam este projeto? Ainda que nos regimes 

democráticos se reconheça o direito à participação dos empresários e das suas organizações 

nos espaços de produção da política educacional, a discussão desta tese desperta 

questionamentos quanto às disparidades na capacidade de incidência destes atores, frente 

aos sindicatos de professores, associações de pais, comunidades, e sociedade em geral.  

O texto está organizado em três partes que se articulam: na primeira parte, 

introduzimos a problemática, os pressupostos teóricos e a revisão bibliográfica. Além disso, 

apresentamos o desenvolvimento teórico metodológico e a coleta de dados, enfatizando o 

uso da abordagem relacional que destaca a dimensão conflitiva e histórica da ação coletiva 

empresarial. Na segunda parte, apresentamos a REDUCA em seu contexto, relacionando as 

transformações na geopolítica latinoamericanas e a reorganização empresarial prol 

educação que culminam na formação desta ‘rede de redes’. Discorremos sobre o 

surgimento, composição, relação com organizações internacionais, agenda e modus 

operandi da REDUCA. Na terceira e última parte são identificadas as formas globais, 

contextos locais e dinâmicas regionais das políticas educativas e como estas relações 

conformam a ‘reforma empresarial da educação’ na América Latina a partir das 

especificidades das redes em três formações sociais: Brasil, Chile e México. Aqui também 

são apresentadas as considerações finais, nas quais se destaca ‘o projeto de controle e 

hegemonia’ e ‘o projeto único de educação desigual para a América Latina’ representados 

pela REDUCA. Também identificamos o assédio à profissão docente e localizamos uma 

‘nova forma de promover políticas’ destacando sua dimensão privatizadora da educação. 

Empregando o ‘otimismo da vontade’, acrescentamos uma nota descritiva das lutas e vozes 

de resistências. Conscientes ou não do enfrentamento internacional das classes sociais em 
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torno a um projeto político, diversos atores têm travado árdua batalha na construção de uma 

contra hegemonia na defesa da escola pública como espaço da pluralidade, da democracia 

e dos direitos iguais. 

Finalmente, reafirmamos que a REDUCA e seus integrantes não são os únicos 

atores na disputa pela condução da educação pública na América Latina. Entretanto, esta 

‘rede de redes’, em um curto espaço de tempo, demonstra um poder de incidência nas 

políticas educativas e uma capacidade de construção de consenso inéditos na América 

Latina, não sendo possível negar a difusão de seu projeto educativo. Assim, como 

reiteradamente escutamos, se não nos dispusermos a decifrar o projeto burguês para a 

educação dos filhos dos trabalhadores continuaremos a ser devorado por ele.
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Parte I – Introdução e Metodologia 

1. Introdução 

A educação pública, ⸺ que na maioria dos países da América Latina é a educação 

para a classe trabalhadora ⸺, historicamente tem sido objeto de atenção do empresariado. Neste 

quesito, o paradoxo educativo consiste em admitir a importância e, concomitantemente, tentar 

traçar os limites da educação da classe trabalhadora, uma vez que os homens de negócios 

reconhecem que uma ‘estratégia de acumulação’1 não se restringe a um tema econômico, mas 

se estende a questões políticas e ideológicas, nas quais a educação representa uma dimensão 

estratégica decisiva. Em outras palavras, e, considerando a luta e resistência da classe 

trabalhadora, para além “dos interesses imediatos da produção e como condição necessária 

para que isto se cumpra com eficácia” (FRIGOTTO, 1998), a educação representa para o 

empresariado um elemento crucial que conforma um projeto de ‘direção moral, intelectual’ 

(GRAMSCI, 2001) e também ideológico das formações sociais. 

A história da educação latino-americana das últimas décadas esteve marcada pela 

participação de atores privados. Ponderando ritmos e outros elementos discrepantes que 

condicionam o desenvolvimento de cada país, uma vasta produção acadêmica sugere períodos 

com características comuns para toda a região (WEINBERG, 1995; OSSENBACH, 2010, 

1993; NEWLAND, 1991; VÁZQUEZ OLIVERA, 2012).  

Embora não caiba aqui uma exposição detalhada da história da educação na 

América Latina, sabe-se que desde a segunda metade do século XIX, época da criação do que 

mais tarde conheceríamos como sistemas de educação pública, ocorreram fortes 

enfrentamentos entre a Igreja e o Estado no que se refere à oferta da instrução, coexistindo 

ainda, as instituições de ensino privadas laicas2 (OSSENBACH, 2010; VÁZQUEZ OLIVERA, 

2012, p. 35). No pós-segunda guerra3, as organizações internacionais (OI’s) (UNESCO, 

CEPAL, OEA, Banco Mundial e etc.), ganham o destaque na incidência, junto aos Estados, na 

 
1 Para Jessop (1983), uma ‘estratégia de acumulação’ define um ‘modelo de crescimento’ econômico específico completo com 
“suas várias precondições extra econômicas” e delineia a “estratégia geral apropriada para sua realização” (p. 91) 
2 Newland (1991), calcula que, na América hispana, provavelmente de 25% a 40% das escolas em meados do século XIX eram 
do Estado (municipais) e atendiam de 40% a 60% do total de estudantes. O restante do ensino foi coberto por instituições 
privadas, seculares ou religiosas. 
3 A Conferência Regional sobre Educação Livre e Obrigatória na América Latina (Lima, 1956), convocada pela UNESCO, 
marca o início desta nova política educacional. Ossenbach (2010, p. 30), indica que em tal reunião “foi concebido o chamado 
Plano Principal da UNESCO para a região, enfatizando a promoção da educação primária e a promoção da ideia de 
planejamento educacional em relação ao desenvolvimento econômico e social”. 
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educação latinoamericana. A partir da década de 1980, com os processos de abertura 

democrática na região, movimentos sociais reivindicam ampliação da representação, nos quais 

ONG’s e o terceiro setor ganham cada vez mais espaço e, verifica-se que mesmo as empresas 

e os filantropos já incidiam na educação pública através de ajudas pontuais ou programáticas. 

Portanto, a influência dos atores privados na educação, especialmente dos empresários, nem 

sempre pareceu a mesma.  

Contudo, nas últimas décadas, os empresários têm se fortalecido como uma das 

vozes mais significativas na disputa pelo controle dos conteúdos, métodos e finalidades da 

educação da classe trabalhadora, ou seja, pela condução da política educativa latinoamericana, 

intensificando seu condicionamento aos interesses privados.  

O que justifica o aumento do interesse empresarial pela educação pública na 

América Latina?  

O avanço da atuação coletiva empresarial se vê transformado e renovado, 

aprofundando-se quantitativa e qualitativamente com o decorrer do tempo. Hoje, nos 

deparamos com filantropos ricos, consultores, organizações internacionais e transnacionais, 

think tanks financiados por grandes corporações, fundações privadas, lobistas e associações 

empresariais (CLADE, 2014) ávidas por orientar a construção de propostas educativas de ampla 

clivagem. E, como sugere Olmedo (2017), a necessidade de “repovoar o Estado”, 

reestruturando a prestação de serviços públicos por meio da participação de atores do setor 

privado “é retratada como o único caminho a seguir para modernizar o antigo e decadente 

sistema de welfare state” (p. 70) (no caso latinoamericano, o incipiente e precário estado de 

bem-estar social (FIORI, 1997; AURELIANO; DRAIBE, 1989)). Não menos importante, 

observa-se que, atualmente, a incidência empresarial ocorre, sobretudo, pela via de 

organizações da ‘sociedade civil’, cujos rol de mantenedores encontram-se os CEO’s (chief 

executive officer) e os sócios majoritários de grandes empresas nacionais ou estrangeiras. 

Organizadas em redes, estas novas ‘organizações da sociedade civil’, questionam a atuação 

estatal no provimento educativo, contestam as estruturas sindicais e apresentam suas propostas 

como oriundas de demandas sociais. Contudo, investigadores já têm indicado que a educação 

pública vem sendo “sequestrada” pela ação coletiva empresarial no sentido de atender aos 

objetivos de uma disputa ideológica (FREITAS, 2018, p. 29). O crescimento sistemático da 

participação destes atores na política global de educação tem gerado novas estruturas de 

governança da educação e ocupa os novos arranjos do Estado neoliberal (AU & FERRARE, 

2015a; BALL & JUNEMANN, 2012; SANTORI, BALL, & JUNEMANN, 2016; AVELAR, 

2018; VISEU & CARVALHO, 2018).  
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A ampliação da incidência empresarial na educação pública também foi 

prevista/fomentada por OI’s, sob o rótulo de ‘participação da sociedade civil’. Tanto os 

compromissos internacionais promovidos pelas Nações Unidas (ONU) e suas agências, como 

os documentos e acordos de financiamento do Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), reconhecem a representatividade dos empresários na incidência educativa, 

posicionando-os ao lado do terceiro setor. Não casualmente, a rede que analisaremos nesta 

pesquisa, bem como seus congêneres, apresenta-se como ‘Rede Latinoamericana de 

Organizações da Sociedade Civil para a Educação’ (REDUCA), descrevendo-se, assim, como 

‘sociedade civil’, fato que, para IEAL (2018), poderia ser motivado pela “busca de uma suposta 

neutralidade e legitimidade de suas recomendações” (p. 13).  

‘Sociedade civil’ e Sociedade de classes 

O lançamento da REDUCA representa o fortalecimento de uma ação organizada 

empresarial que conecta diversas associações do espectro da nova direita4 aos interesses de 

governos de turno. Orquestrada por organizações multilaterais, esta ação empresarial aspira 

vincular, organicamente, os interesses do capital à educação pública latinoamericana em favor 

de um projeto hegemônico. Este movimento se organiza em torno de um processo de reinvenção 

do capital com vistas a salvaguardar interesses mercantis.  

Jarquín Ramírez (2019), acertadamente observa que embora a espinha dorsal das 

organizações como as que integram a REDUCA esteja composta, majoritariamente, por 

empresários, estas não seriam organizações empresariais prol educação como tal, pois elas “não 

apenas se negam a se reconhecer como representante da voz do capital, mas, a partir de um 

universalismo enraizado na esfera da sociedade civil, declaram-se representantes da sociedade 

civil como um todo” (p. 10). Ecoando esta afirmação, Meschkat (2000), sugere que o uso 

corrente do termo ‘sociedade civil’ reforça a ideologia dominante em várias aspectos: 1) Com 

a justaposição simplificada do Estado-sociedade civil, pretende-se que o fortalecimento de tudo 

o que não depende do Estado esteja a um passo da emancipação social. Esta ideia pode ser 

associada ao pensamento neoliberal, segundo o qual as privatizações significariam um passo 

em direção a uma ‘sociedade civil’ mais desenvolvida; 2) A noção de ‘sociedade civil’ tende a 

 
4 A Nova Direita foi influenciada pela teoria da ‘escolha pública’(public choise) (BUCHANAN, 2003), de James Buchanan e 
Gordon Tullock (1962). O impacto da Nova Direita na educação baseia-se em: tradições conservadoras, liberdade do indivíduo 
com menos controle central. Tendo por princípio o livre mercado, para a Nova Direita a educação pode ajudar a socializar as 
crianças através da religião (cristã), do currículo nacional e de lições de cidadania. Eles também veem que o papel principal da 
educação é o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para competir no mercado externo. Além disso, 
para a Nova Direita, as escolas devem ser administradas da mesma maneira que as empresas (FREITAS, 2018; JARQUÍN 
RAMÍREZ, 2019; KENWAY, 1993; MALDONADO, 1997; QUICKE, 1988; TRUEMAN, 2019).  
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“esconder as diferenças dentro da sociedade realmente existente: as classes sociais, os grupos 

de poder econômico, os monopólios, o capital transnacional”. Aparecem ‘atores’ que, em 

princípio, “teriam direitos e oportunidades iguais para participar do jogo político” (p. 5). 

Considerando esta análise e, assente em uma inspiração gramsciana (particularmente em 

relação ao conceito de Estado Integral), assimilamos, nesta investigação, uma definição 

inclusiva de Estado, apresentada na famosa formulação do Estado como “sociedade política + 

sociedade civil” (GRAMSCI, 1971). Por conseguinte, como Leher e Accioly (2016), sugerimos 

que estas organizações, embora enraizadas na sociedade civil, ‘são constitutivas’ do Estado. No 

desenvolvimento deste trabalho, apresentaremos dados empíricos que sinalizam que esta 

constituição é realizada pela incorporação de suas premissas na política educacional nos países 

onde estão presentes; pela participação simultânea de seus membros em ‘lugares de decisão’ 

ou de influência, como órgãos e conselhos de Estado; pela nomeação de representantes de 

grupos para posições de decisão pública ou eleição de políticos conectados a tais grupos. Em 

outras palavras, organizações como a REDUCA e seus membros se configuram como uma rede 

de poder dentro de novas formas de regulação, nas quais as políticas públicas não são realizadas 

exclusivamente pelo aparato estatal, mas são compartilhadas possibilitando a ‘governança em 

rede’.  

Bases sociais de apoio e resistência ao Estado e a natureza do ‘projeto hegemônico’ 

Concordamos com Ball e Olmedo (2013), quando sugerem ser “difícil demonstrar 

e expor as conexões entre os interesses econômicos, ideológicos, políticos e filantrópicos” (p. 

40) destes atores. Ecoando esta afirmação, Jessop (1983) destaca o caráter contingente 

(eventual) ‘relacional’ das relações de poder, interesses e subjetividades, revelando as 

dificuldades em postular os interesses ‘objetivos’ destes fenômenos. Jessop indica que devem 

ser consideradas mais duas determinações gerais: “as bases sociais de apoio e resistência ao 

Estado” e “a natureza do ‘projeto hegemônico’ [...] em torno do qual o exercício do poder 

estatal está centrado” (p. 99). Por base social do Estado, o autor entende “a configuração 

específica das forças sociais, [...] identificadas como sujeitos e (des)organizadas como atores 

políticos, que sustentam a estrutura básica do sistema estatal, seu modo de operação e seus 

objetivos”. Por isso a importância do estudo atento e aprofundado dos sujeitos que integram a 

REDUCA em suas relações com o aparelho estatal, assim como a relevância do modus operandi 

da rede.  

Devido a heterogeneidade das bases sociais, “as diferentes forças sociais variarão 

em seu grau de comprometimento com o Estado” (p. 100). Aqui reside a necessidade de 
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observarmos “as concessões materiais, recompensas simbólicas e repressão dirigida pelo 

Estado a diferentes forças sociais” (p. 100), principalmente em relação às resistências que este 

projeto vem enfrentando. Jessop explica que as variações de apoio e benefício são “tipicamente 

relacionadas ao projeto hegemônico prevalecente” “e suas implicações para a forma e o 

conteúdo da política” (p.100).  

A hegemonia, no sentido gramsciano, é compreendida como “exercício da 

capacidade de direção e liderança política e econômica”. Opõe-se, portanto, à mera 

dominação, em que classes ou frações de classe simplesmente impõem seus projetos 

econômico-corporativos às demais frações sociais sem considerar os projetos ou interesses 

destas (GRAMSCI, 1980). Este conceito, “envolve a interpelação e organização de diferentes 

forças ‘relevantes à classe’ (mas não necessariamente conscientes da classe)” (JESSOP, 1983, 

p. 100) sob a liderança política, intelectual e moral de uma classe particular (ou fração de classe) 

ou, mais precisamente, “seus porta-vozes políticos, intelectuais e morais” (p. 100). Para Jessop 

(1983), a chave para o exercício dessa liderança é o desenvolvimento de um ‘projeto 

hegemônico’ específico “que possa resolver o problema abstrato dos conflitos entre interesses 

particulares e interesses gerais” (p. 100). Contudo, a liderança hegemônica deve resolver os 

conflitos através de “práticas políticas, intelectuais e morais específicas” (p. 100) afirmando 

um interesse geral, que, explicitamente ou implicitamente, avance nos interesses de longo prazo 

da classe hegemônica (fração) e, ao mesmo tempo, “também privilegie os interesses 

corporativos compatíveis com este programa” (JESSOP, 1983, p. 100). É neste sentido que 

entendemos o discurso de Luís Norberto Paschoal, no lançamento da REDUCA, em 2011:  

Se os empresários buscam melhorias particulares, com egos fortes, é muito 
difícil imaginar que vamos obter sucesso. Se nós nos colocamos como 
empresários, com interesse próprio e exclusivo, e não com interesse maior e 
de Estado, da sociedade, de algo maior, nós não vamos mudar [...]. Se não 
há uma capacidade de colocar os valores maiores de Estado, de nação, muito 
no alto e a longo prazo, não vão convencer a sociedade. Talvez o que vou 
dizer não seja algo agradável, mas para que o projeto “Todos Pela Educação” 
funcione em todos os países necessitamos de um grupo plural, não pode ser 
[só] empresarial. [...] Temos que ter um grupo mais plural possível: atletas, 
celebridades da televisão, do cinema, literatura. Mas claro, empresários 
podem ser o motor propulsor de financiamento, de outras questões pela 
objetividade que os empresários têm. [...] Educação se faz com estratégia, 
pluralidade, participação e muito mais que isso, uma estratégia de nação. Se 
quisermos ter um projeto de futuro temos que ter um projeto de nação. A 
nação não é feita de empresários, é feita de todos. Por isso, temos que ser 
todos juntos pela educação. Todo projeto só empresarial tende a morrer, 
fracassar (PASCHOAL, 2011). 

 



27 
 

 
 

Luís Norberto Paschoal, explicitamente, afirma que para que o projeto “dê certo” 

as diferentes forças relevantes à classe devem ser organizadas, seus interesses também devem 

ser considerados, invariavelmente, sob a liderança política, intelectual e moral dos homens de 

negócios. Como empresário que é, Paschoal já possui uma “certa capacidade dirigente e 

técnica (isto é, intelectual)” “não somente na esfera restrita de sua atividade [...], mas ainda 

em outras esferas” (GRAMSCI, 1982, p. 4). Para Gramsci (1982), os empresários detêm “a 

capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviços, 

inclusive no organismo estatal, em vista da necessidade de criar as condições mais favoráveis 

à expansão da própria classe” (p. 4). Jessop, (2009), acrescenta que isso vale também para as 

relações entre as diferentes frações da classe dominante, uma vez que “a diversidade de seus 

interesses requer que eles sejam unificados num bloco no poder5 [...] através da hegemonia de 

uma fração específica do capital” (p. 107).  

Por fim, os empresários que atuam na incidência educativa parecem ter consciência 

da diferença e, ao mesmo tempo, da interdependência, entre os projetos hegemônicos e as 

estratégias de acumulação. Jessop (1983) explica que, “embora possam se sobrepor 

parcialmente e/ou mutuamente” os projetos hegemônicos e as estratégias de acumulação “se 

condicionam mutuamente” (p. 100). Para o autor: 

Enquanto as estratégias de acumulação estão diretamente relacionadas à 
expansão econômica em escala nacional ou internacional, os projetos 
hegemônicos podem se preocupar principalmente com vários objetivos não 
econômicos (mesmo se economicamente condicionados e economicamente 
relevantes) (JESSOP, 1983, p. 100).  

Sendo os projetos hegemônicos6 orientados para questões mais amplas, eles se 

fundamentam também no campo da sociedade civil e do Estado levando em conta o equilíbrio 

entre todas as forças sociais relevantes, que “porém [...] podem ser organizadas” (JESSOP, 

1983, p. 100). É nesse sentido que se estabelece o interesse empresarial pela educação como 

um campo estratégico crítico a partir do entendimento de que a “estratégia de acumulação” se 

estende também a questões políticas e ideológicas. 

 
5 “Poulantzas analisa o poder do Estado como uma condensação determinada pelo equilíbrio das forças políticas que operam 
dentro e fora do Estado. A partir de então, define Estado como: conjunto de instituições, organizações, forças sociais e 
atividades incrustradas e reguladas socialmente, selecionadas de maneira estratégica e organizadas ao redor de uma tomada 
de decisões que são vinculantes coletivamente para uma comunidade política imaginária. Poder do Estado seria uma relação 
de poder mediada por e através desse conjunto institucional. O poder depende do equilíbrio das forças dentro da sociedade 
(ampla) e dentro dos aparelhos de Estado” (JESSOP, 2002, p. 6). 
6 Jessop (1983, p. 100), indica que os projetos hegemônicos podem incluir o sucesso militar, a reforma social, a estabilidade 
política ou mesmo a regeneração moral.  
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1.1. A abertura à participação nas políticas públicas ou transformando-se para 
salvaguardar o mercado 

Neoliberalismo e neoliberalização na América Latina 

A partir da década de 1970 se expandiu na América Latina o que se convencionou 

chamar de padrão neoliberal de desenvolvimento. Para Harvey (2011), o neoliberalismo é um 

projeto da classe dominante que responde à crise do capital. Tal projeto se sustenta “por muita 

retórica sobre liberdade individual, autonomia, responsabilidade pessoal e as virtudes de 

privatização, livre-mercado e livre-comércio e legitima políticas draconianas destinadas a 

restaurar e consolidar o poder da classe capitalista” (HARVEY, 2011, p. 16). Pode-se dividir 

a articulação neoliberal da América Latina na economia mundial em duas grandes fases: 1) Na 

grande crise dos anos 1980, o neoliberalismo drena os excedentes da economia mundial, não 

oferecendo nenhum tipo de reorganização da divisão do trabalho ou projeto de desenvolvimento 

para a América Latina. 2) A partir da década de 1990, “quando os Estados Unidos se organizam 

para um novo ciclo expansivo e estabelecem um novo projeto de inserção internacional para 

a América Latina” (MARTINS, 2011, p. 313–314), com um conjunto de medidas de 

‘ajustamento macroeconômico’, denominadas como Consenso de Washington. Tavares e Fiori 

(1993), sugerem que o Consenso de Washington consistiu em: “um conjunto abrangente de 

regras de condicionalidade aplicadas de forma cada vez mais padronizadas aos diversos países 

e regiões do mundo para obter o apoio político e econômico dos governos centrais e dos 

organismos internacionais” (p. 18).  

As primeiras grandes experiências7 de ‘ajuste’ neoliberal foram ensaiadas na 

América Latina como condição imposta pelo Banco Mundial e pelo FMI para a renegociação 

de suas dívidas, desencadeando, como sugere Moraes (2001), um processo de “vigilância e [...] 

efetivo gerenciamento das economias locais” (p. 16). O neoliberalismo redimensionou as 

relações de dependência, desestruturou as políticas de substituição de importações e criou novas 

formas de vinculação da região à economia mundial (MARTINS, 2011, p. 313). Além de 

permear as políticas fiscal, monetária e de despesa pública, o projeto neoliberal também 

promoveu reformulações das diretrizes gerenciais administrativas, incorporando a prática 

empresarial no exercício administrativo do público.  

Desde os anos 2000, o projeto neoliberal, sofre modificações e adaptações em 

função, principalmente, da ascensão chinesa na economia mundial e de lutas populares que 

 
7 Chile, em 1973 com Pinochet; Argentina, em 1976 com o general Videla e Martinez de Hoz; Bolívia, em 1985; México, em 
1988 com Salinas de Gortari; Argentina (novamente) em 1989 com Menen; Venezuela, em 1989 com Carlos Andrés Perez; 
Peru, em 1990 com Fujimori; Brasil, a partir de 1989 com Collor (MORAES, 2001, p. 16). 
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proporcionaram mudanças políticas na América Latina, desencadeando uma adaptação da 

macroeconomia à políticas externas independentes e sociais compensatórias (MARTINS, 2011, 

p. 313–314). Esta é justamente a época na qual surgem estratégias de desenvolvimento 

‘alternativas’8 ao projeto neoliberal formuladas por neo-estruturalistas e economistas 

heterodoxos (de tradições diversas) e que tinham por objetivo corrigir os “erros” promovendo 

um “novo” desenho institucional para o Estado, mais eficiente e voltado para o social. 

Conforme sintetiza Solano-Espinosa (2017, p. 19), tais propostas incorporaram elementos 

políticos, institucionais e culturais nas análises dos problemas do mundo em desenvolvimento, 

entretanto, “sem sair da lógica de mercado como princípio majoritário”, uma vez que a ideia 

de que as políticas de desenvolvimento possam conjugar Estado e mercado numa só estratégia 

constitui o que o Banco Mundial (1991) denomina “market-friendly policies”. Estas 

transformações estão circunscritas em um processo denominado por Harvey (2008) de 

‘neoliberalização’. O que se observa, não é tanto o “enfraquecimento do Estado” ou a 

consolidação de um “Estado mínimo”, mas uma metamorfose estatal que renova a interação 

entre os diferentes grupos e classes sociais. A neoliberalização, desde seu princípio, esteve 

voltada para restaurar o poder de classe, envolvendo, para tanto, uma ‘destruição criativa’ dos 

antigos poderes, de estruturas institucionais, das divisões do trabalho, das relações sociais, da 

promoção do bem-estar social, dos modos de vida e de pensamento, dentre outros aspectos. Em 

suma, a neoliberalização seria o processo de materialização prática do ideário neoliberal que 

“sustenta que o bem social é maximizado se se maximizam o alcance e a frequência das 

transações de mercado, procurando enquadrar todas as ações humanas no domínio do 

mercado” (HARVEY, 2008, s/p). Brenner; Peck e Theodore (2012, p.18), conceituam a 

neoliberalização como a representação de uma tendência historicamente específica, 

desenvolvida de maneira desigual, híbrida e padronizada de reestruturação regulatória 

disciplinada pelo mercado, que amplia e consolida os processos de mercantilização e 

comodificação (esforços para ampliar a disciplina de mercado) no capitalismo.  

Na América Latina, a neoliberalização se intensifica a partir da segunda metade da 

década de 1990, quando surge uma corrente de propostas de caráter regulatório conhecidas 

como ‘reformas de segunda geração’9 (pós-consenso de Washington). Fleury (1999), explica 

 
8 Dentre estas propostas, destacam-se as da ‘terceira via’ (GIDDENS, 1999, 2013), o novo desenvolvimentismo (BRESSER-
PEREIRA, 2006), o social-desenvolvimentismo (CARNEIRO, 2012a, 2012b) e o pós-consenso de Washington (STIGLITZ, 
1999). 
9 Fleury (1999), apresenta uma sistematização de reformas promovidas na América Latina, na qual, a primeira geração de 
reformas – conhecidas como “as políticas recomendas no marco do Consenso de Washington” (p.58) - são as que se referem 
à liberalização financeira e comercial dos mercados nacionais e sua inserção em uma economia globalizada.  
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que as ‘reformas de segunda geração’ tentavam promover uma nova arquitetura institucional-

política, aprimorando a economia de mercado e estabelecendo as condições para uma 

reconfiguração nas relações de poder com a formalização do denominado ‘espaço público não 

estatal’10 nas sociedades latinoamericanas.  

De um modo geral, estas reformas ocorrem num contexto pós-ditatorial na América 

Latina (década de 1980), no qual os movimentos sociais pressionaram e reivindicaram direitos, 

através da abertura de espaços de representação no controle e na formulação das políticas 

públicas, prognosticando-se a consolidação de práticas democráticas. Entretanto, organizações 

internacionais (BANCO MUNDIAL, 1996; BID, 1998), paralelamente, estimularam uma onda 

de políticas11, cujo caráter descentralizador convalidou, ao interior das políticas públicas, a 

participação da sociedade civil. Vale destacar, que a perspectiva de participação da sociedade 

civil difundida pelas OI’s, parte de uma concepção do sistema de bem-estar de TH Marshall 

(MARSHALL, 1967), na qual a política seria o produto final de uma interação harmoniosa 

entre economia de mercado, governo e instituições de bem-estar. Mishra (1982), explica que 

este enfoque normativo é extremamente limitado, uma vez que sem uma teoria da luta e 

competição entre grupos de interesse (ou, entre classes), não é possível explicar o domínio de 

algumas posições de valor, tampouco como alguns grupos de interesse, em detrimento de 

outros, contribuem para o processo político. Assim, a abertura à participação da ‘sociedade 

civil’ na política atendeu tanto aos interesses das mencionadas OI’s, como às demandas de 

frações burguesas nacionais. Concordamos com Castellani (2019), que observa que, se no 

passado as burguesias nacionais não hesitaram em encorajar e apoiar os regimes ditatoriais, 

atualmente, elas passaram a aceitar “a validade dos regimes democráticos porque conseguiram 

consolidar mecanismos de incidência que lhes permite reproduzir e ampliar seus recursos com 

governos que gozam legitimidade social” (p. 4).  

Por sua vez, Harvey (2005), sugere que a ascensão do chamado ‘terceiro setor’ 

acompanhou as transformações neoliberais crescendo vertiginosamente e ocupando “o vácuo 

de benefícios sociais deixado pela saída do Estado” (p. 98) no provimento dos serviços 

públicos. Assim, a abertura à participação da sociedade civil nas políticas públicas foi 

apropriada, e, gradualmente, ressignificada através da sua “onguização”, enfraquecendo e, em 

 
10 No Brasil, o ‘espaço público não estatal’ foi consolidado com a reforma do aparelho do Estado em 1995, com a criação do 
Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), sob inciativa do ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. 
11 Em termos gerais, as principais características destas reformas foram: políticas de focalização, privatização e 
descentralização que reformularam o papel do Estado na provisão de bens e serviços sociais, substituindo “o controle 
centralizado no Estado pela incorporação da iniciativa privada e individual na gestão pública, reservando-se ao Estado as 

funções de coordenação e regulamentação” (KRAWCZYK; VIEIRA, 2008, p. 15–16). 
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alguns casos, desmobilizando movimentos sociais. Não por acaso, Boito Jr. (1999) alertava, já 

em 1999, que as organizações não governamentais (ONG’s) estavam desempenhando um papel 

de “auxiliar na aplicação do neoliberalismo” (p. 83) em toda a América Latina.  

Sinteticamente, Solano-Espinosa (2017) sugere que, se na transformação da 

sociedade civil e do exercício da cidadania nas últimas décadas do século XX as organizações 

não governamentais foram protagonistas, nas primeiras décadas do século XXI este lugar passa 

a ser ocupado por organizações conectadas ao setor empresarial. Para Harvey (2008), este 

processo ocorreu, pela ascensão dos CEO’s como poder de classe, e, ao mesmo tempo, pela 

ascensão do processo de financeirização (domínio das finanças sobre todas as outras áreas da 

economia) (p. 40)12.  

‘Do governo à governança’ 

Estas transformações nas relações entre Estado e sociedade civil são, para Harvey 

(2005), uma manifestação de tendências convergentes na escala global no processo de 

neoliberalização, que podem ser compreendidas por meio das alterações do governo do Estado 

de bem-estar para os modos neoliberais de governança, também conhecidos como a transição 

“do governo para a governança” (RHODES, 1996, 2007). A passagem do governo (poder do 

Estado por si mesmo) à governança (uma configuração mais ampla que contém os Estados e 

elementos-chave da sociedade civil) significam para Harvey (2008), “uma ampla convergência 

das práticas do Estado neoliberal e do Estado desenvolvimentista” (p. 87). O termo 

“governança” surge na década de 198013, mas, atualmente, adquire novos significados, 

aludindo a um campo além do governo tradicional e que reflete uma mudança de um modo 

linear de projetar e implementar políticas para uma forma mais circular e complexa, que 

contempla a construção de alianças e redes, táticas, estratégias e consenso entre atores e 

interesses diversos (KJAER, 2010). Mesmo as OI’s reconhecem as mudanças globais na forma 

de governar. O ‘Relatório de Monitoramento Global: Superando desigualdades’ (UNESCO, 

2009), indaga “Por que a governança?” e a define como “os processos através dos quais atores 

políticos e sociais interagem, projetam suas ações e definem o equilíbrio de forças na 

 
12 Para Solano-Espinosa (2017), este processo é exemplificado pela participação das Fundações e Institutos Empresariais 
ligados ao setor financeiro. Tais organizações fomentam, através de financiamento e outros recursos, outras organizações da 
sociedade civil, gerando pautas de intervenção. Seus altos executivos ocupam os espaços de participação e se articulam com 
os poderes estatais na formulação de políticas públicas (p. 23). 
13 Bevir e Rhodes (2010) resumem o significado do termo governança referindo-se “à natureza mutável do Estado após as 
reformas do setor público das décadas de 1980 e 1990, que levaram a uma mudança “da burocracia hierárquica para um 
maior uso de mercados, quase-mercados e redes, especialmente na prestação de serviços públicos. Os efeitos das reformas 
foram intensificados pelas mudanças globais, incluindo o aumento da atividade econômica transnacional e o surgimento de 
instituições regionais” (p. 81). 
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participação e na tomada de decisões” (p. 35). No campo da política educacional, a OCDE, no 

seu relatório ‘Governing education in a complex world’ (2016), explica que, a partir da década 

de 1980  

o poder afastou-se dos governos centrais em diferentes direções: para cima, 
para organizações internacionais, para instituições privadas e não-
governamentais e para os governos locais e empresas públicas, como 
escolas e hospitais. Onde antes tínhamos o governo central, agora temos a 
governança, que pode ser definida como o processo de estabelecer 
prioridades, formular e implementar políticas e ser responsável em redes 

complexas com muitos atores diferentes (OCDE, 2016). 

Shiroma e Evangelista (2014), sugerem, que “a noção de governo aparece na 

literatura [...] mais associada às estruturas do Estado, enquanto governança ou governação 

às ações e aos processos, mecanismos e estratégias de governo” (p. 25). Por sua vez, Rhodes 

(1996), refere-se a esta tendência como “governo sem governo, um modo emergente de 

regulação social; um novo instrumental para a governação” (p. 653). Nesta discussão, Au e 

Ferrare (2015a), reconhecendo os problemas dos sistemas democráticos, distinguem governo e 

governança, sendo o governo “público e [...] estruturalmente ligado a formas democráticas de 

responsabilização” (p. 8), enquanto a governança, “não possui mecanismo de responsabilidade 

pública nem compromisso com a transparência, e a própria governança em rede difunde a 

responsabilidade distribuindo-a por uma rede de organizações e atores, onde nenhuma 

organização ou ator pode necessariamente ser responsabilizado” (p 8-9). Por fim, o conceito 

de governança “também representa uma mudança não apenas nas práticas empíricas do 

Estado, mas também nas perspectivas teóricas sobre elas” (AVELAR, 2018, p. 18). Opondo-

se ao conceito de Estado como um ator ou instituição monolítica, a governança se refere a 

“várias novas teorias e práticas de governo e os dilemas de que elas surgem. Essas novas 

teorias, práticas e dilemas colocam menos ênfase do que seus antecessores na hierarquia e no 

Estado, e mais em mercados e redes” (BEVIR, 2011 apud AVELAR, 2018). Os “conceitos 

reificados do estado” são desafiados e “teorias de governança tipicamente abrem a caixa preta 

do estado” (BEVIR, 2011, p. 1 apud AVELAR, 2018). Neste ponto reside a importância do 

conceito de governança para esta pesquisa, visto vez que “a complexidade e, muitas vezes, a 

confusão do processo de formulação de políticas” (AVELAR, 2018, p. 18) são incorporados 

ao processo de análise pois “diferentes atores, interesses e processos que participam dentro e 

fora do Estado são analisados, em oposição a um conceito de um Estado como um ator unitário 

e coeso com interesses e estratégias unificadas” (p. 18).  

Os dados desta pesquisa indicam que o processo de passagem do ‘governo para a 

governança’ legitima a atuação dos atores com maiores capacidades de mobilização de recursos 
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(capital econômico, social, cultural), em detrimento de outros atores. Na ‘governança da 

educação’, empresas e empresários, bem como suas organizações, fundações e institutos, são 

os atores que mais aprofundam seu nível de influência, estabelecendo, junto ao Estado, relações 

orgânicas na formulação e condução das políticas de forma inédita na história educacional 

latinoamericana. 

A transição do ‘governo para a governança’ pode ser materializada de distintas 

formas. Conforme sintetiza Avelar (2018), essa passagem se materializa nas reformas que 

“centradas em processos de desregulamentação, privatização e concorrência”, “introduziram 

novas formas de organizar e fornecer serviços e políticas” (p. 16), gerando os padrões híbridos 

de gerenciamento e fragmentando a prestação de serviços pela incorporação de provedores 

privados e voluntários na prestação de serviços tais como organizações não governamentais, 

fundações com ou sem fins lucrativos, institutos, filantropos e empresas. Rhodes (2007), 

explica que este afastamento dos sistemas de governo centrados no Estado para uma forma 

‘heterárquica’ que depende, informalmente, de redes de atores (instituições e agentes 

individuais) ativamente envolvidos em processos de formulação de políticas, tem sido 

denominado ‘governança em rede’. Esta nova forma de governar que se refere a uma mudança 

contínua de uma autoridade hierárquica e formal do governo para uma autoridade informal de 

redes (BEVIR; RHODES; WELLER, 2003). Neste contexto, concordamos com Avelar (2018), 

que sugere que “novos atores estão cada vez mais envolvidos na formulação de políticas e na 

prestação de serviços, conectados em redes complexas, opacas e policêntricas em constante 

mudança” (p. 16). Como resultado, atores historicamente vinculados à defesa do capital (como 

empresas, suas fundações e institutos) são legitimados como representantes de toda a sociedade, 

e, cada vez mais, compartilham com os Estados a governança “de tal forma que processos de 

tomada de decisão e sistemas de implementação que costumavam ser executados 

principalmente pelo Estado são cada vez mais dispersos em uma complexa rede de instituições” 

(AVELAR, 2018, p. 16). Investigadores como Shiroma e Evangelista (2014), sugerem que a 

emergência da governança em rede desestabiliza certezas, retirando “o Estado do centro das 

reflexões”, questionando “sua autonomia na tomada de decisões” e procurando “evidenciar 

suas relações com organizações da Sociedade Civil no nível nacional e no internacional” (p. 

27). As autoras indicam ainda a existência de um “imbricamento de interesses, influências e 

participação de organizações não governamentais, empresas privadas e organismos 

multilaterais que constituem redes de políticas públicas de outro lado” no exercício do 

governo.  
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Diferentes abordagens foram identificadas em relação às implicações sociais e 

políticas da governança em rede. Por um lado, esta nova forma de governar é justificada por 

uma suposta ‘participação democrática’ que se realiza através da responsabilidade social e/ou 

investimento social privado (FLEET; ZINNY, 2012; CORREA; FLYNN; AMIT, 2004; 

WILLIAMS; AGUILERA, 2009) “como marcos explicativos das formas contemporâneas de 

intervenção do empresariado na educação” (SOLANO-ESPINOSA, 2017, p. 14). Em 

contraposição à esta perspectiva, pesquisadores apresentam as implicações para a democracia 

decorrentes da nova governança. Para Olmedo (2016), esta forma de governar produziria um 

“déficit democrático”, “à medida que os processos de política e governança se tornam mais 

dispersos e menos transparentes” (p. 58). Avelar (2018) apresenta uma investigação que 

demonstra que há uma necessidade de tornar a governança mais inclusiva e transparente, uma 

vez que “a participação na governança não pode ser definida por grupos (ou indivíduos) de 

posse de capitais (financeiros, sociais e de rede)” (p. 3). Estas posições são compartilhadas por 

Au e Ferrare (2015a), que, referindo-se às reformas educativas, explicam que a “base da 

governança em rede” é consistente com o projeto neoliberal, significando “a transferência de 

poder e coordenação de estruturas burocráticas para redes sociais informais de indivíduos e 

organizações que trabalham para transformar a educação pública através da construção de 

novos mercados educacionais” (p 8-9). Outros pesquisadores relacionam as redes de 

governança com os efeitos das reformas e o aprofundamento de diferentes processos de 

privatização na educação (ADRIÃO, 2017a; GENTILI et al., 2009; PERONI et al., 2013). Há 

ainda as críticas em relação ao enfraquecimento da soberania e do controle democrático, pois, 

“muitas decisões educacionais importantes estão sendo tomadas ou influenciadas por redes 

difusas de especialistas que não foram eleitos democraticamente” (VERGER, 2019, p. 6; 

MOUTSIOS, 2010). Outro argumento, seria o de que a nova governança criaria uma nova 

subjetividade significando, assim, uma “recomposição neoliberal dos processos de 

subjetivação” (GONZÁLEZ VILLARREAL; RIVERA FERREIRO; GUERRA MENDOZA, 

2017; RIVERA FERREIRO; GONZÁLEZ VILLARREAL; GUERRA MENDOZA, 2017). 

Finalmente, diversos pesquisadores apontam o deslocamento de atores tradicionais atuantes nas 

políticas públicas, uma vez que “ao lado da introdução de novos atores e organizações, a 

mudança para o policentrismo também envolve o deslocamento de alguns outros, como 

sindicatos e associações profissionais” (JUNEMANN; BALL, 2013, p. 425; AVELAR, 2018, 

p. 18; CNTE, 2013). 

Por fim, a governança em redes tem se manifestado na educação em movimentos 

de reformas educativas no nível global. Muitos pesquisadores têm se esforçado por caracterizar 
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estas reformas nas políticas educativas, quer seja sistematizando seus aspectos em comum, quer 

seja evidenciando seu caráter político e econômico. Ao interior do campo crítico de análise das 

reformas educativas globais existem diferentes enfoques, que, apesar de emergirem de distintas 

tradições de investigação, mais do competirem entre si, eles se complementam. Nos limites 

desta investigação, não cabe nos aprofundarmos em cada uma das abordagens. Entretanto, 

registramos aqui algumas denominações e seus referentes: Reforma empresarial da educação 

(RAVITCH, 2011; AU; FERRARE, 2015a; KARP, 2012a; FREITAS, 2018); Movimento 

Global da Reforma Educacional (SAHLBERG, 2011, 2018); ‘Nova gestão pública’ (BALL; 

YOUDELL, 2007; VERGER; NORMAND, 2015); Política Educativa Global (GEP) (BALL, 

2014; VERGER; NOVELLI; ALTINYELKEN, 2018); Políticas de Educação Empresarial 

(BURCH; SMITH, 2015); Comunidade Global Emergente de Políticas Educacionais (RIZVI; 

LINGARD, 2009); Economia Política Internacional (VERGER, 2019, p. 5); e Agenda Global 

Estruturada para a Educação (AGEE) (DALE, 2004; ROBERTSON; BONAL; DALE, 2002). 

Esta investigação se dedica ao estudo da ação coletiva empresarial prol educação 

na América Latina. Como privilegiamos o estudo dos empresários, optamos por denominá-los 

‘reformadores empresariais’14. Concordamos com Freitas (2018), que, ao localizar as reformas 

educacionais na ‘nova direita’, identifica a dificuldade em caracterizar “sua própria natureza 

fluida e multifacetada, abrangendo diferentes temáticas educacionais de forma interativa”, e 

que “procura dar legitimidade a uma série de ‘receitas’ práticas aparentemente isoladas” (p. 

35-36). Admitimos, portanto, que diversos dos referentes supramencionados trazem 

contribuições fundamentais na explicação deste movimento de reforma e, por isso, faremos 

referência a tais contribuições no decorrer do texto. 

1.2. A Pesquisa 

Embora haja uma constatação do aumento exponencial da incidência empresarial 

organizada na política educativa na América Latina, a literatura acadêmica sobre o assunto, 

principalmente pautada por dados empíricos, “ainda é limitada, e a articulação de uma 

perspectiva regional apresenta dificuldades diante da heterogeneidade interna da região” 

(VERGER; MOSCHETTI; FONTDEVILA, 2017, p. 4). Por isso, é importante identificar quem 

 
14 Ironicamente, Karp explica que os ‘reformadores empresariais da educação’ do Estados Unidos gostam que lhes denominem 
apenas ‘reformadores’ em oposição aos defensores do ‘status quo’. Para o autor “se você apoia os testes, as charter schools, o 
pagamento por mérito, a eliminação da estabilidade e do tempo de serviço e o controle das políticas escolares por gerentes 
empresariais, você é um ‘reformador’ ” Entretanto, “se você apoiar o aumento do financiamento da educação, a negociação 
coletiva, menos testes padronizados e o controle das políticas escolares por educadores, você só pode ser um ‘defensor do 
status quo’ ” (KARP, 2012a, p. 34). 
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são estes atores, como se organizam em redes, quem são as empresas que os promovem e como 

se relacionam entre si e com os governos em cada momento histórico. 

Desta forma, o objetivo central deste trabalho é investigar a ação coletiva 

organizada de grupos empresariais que têm incidido na educação pública latinoamericana, 

privilegiando o estudo da Rede Latinoamericana de Organizações da Sociedade Civil pela 

Educação (REDUCA), da qual fazem parte 15 organizações distribuídas pelos países da América 

Latina e Caribe, conforme se pode observar na figura à seguir.  

Mapa 1: Membros de REDUCA distribuídos pela América Latina  

 

Fonte: elaboração própria. Mapa sem escala. 

Argentina - Proyecto EducAR 2050 

Brasil - Todos pela Educação 

Chile - Fundación Educación 2020 

Colombia - Fundación Empresarios por la Educación 

El Salvador - Fund. Empr. para el Desarrollo Educativo (Fepade) 

Equador - Grupo FARO 

Guatemala - Empresarios por la Educación 

Honduras - Fund. Educativa Maduro Andreu (Ferema) 

México - Mexicanos Primero 

Nicarágua - Eduquemos/Empresarios por la Educación 

Panamá - Unidos por la Educación/FUDESPA 

Paraguai - Juntos por la Educación 

Peru - Asociación Empresarios por la Educación 

República Dominicana - EDUCA 

Uruguai - ReachingU 
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Esta rede foi lançada em 2011 com o apoio do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Seu propósito oficial é “promover a garantia do direito a uma 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade na América Latina” (REDUCA, 2011, s/p). A 

REDUCA reúne organizações declaradamente empresariais, coalizões entre grupos empresariais, 

seus institutos e fundações, governos, terceiro setor e think tanks. Seu surgimento coincide com 

o lugar central que a educação passa a ocupar nas estratégias governamentais e empresariais 

em uma economia globalizada e diante do reposicionamento geopolítico da América Latina15. 

Homens de negócios, atores políticos e econômicos percebem a educação e o conhecimento 

como ‘ativos’ com potencial para promover ou dificultar o incremento da competitividade 

internacional (BROWN; LAUDER, 1996; CARNOY; RHOTEN, 2002; VERGER, 2019; 

PILETTI; PRAXEDES, 1998; CERNY, 1997). 

Ao elaborar o projeto que deu origem a esta pesquisa, tínhamos em mente o 

propósito de elucidar as conexões significativas entre ‘eventos’ simultâneos. Em outras 

palavras, tratava-se de investigar as relações entre mobilização empresarial, as reformas 

educativas e as mudanças na arena política e econômica na América Latina, privilegiando o 

estudo dos empresários na incidência educativa. Assim como Martins (2015), entendemos que 

uma fração da classe empresarial tem atualizado suas formas de intervenção na educação 

procurando “sedimentar o seu projeto de formação humana como referência para toda a 

sociedade” (p. 302). Posicionado no cenário latino-americano, procuramos então compreender 

como os processos globais, as trajetórias nacionais e as dinâmicas regionais se articulam na 

condução de uma ação empresarial organizada a fim de desvelar a direção que a REDUCA 

pretende imprimir à educação na América Latina, explicitando suas determinações econômicas 

e políticas na definição dos rumos das reformas pretendidas. 

Tomando como referência o estudo da REDUCA a pergunta que orienta essa 

investigação é “Qual, afinal, é o projeto da burguesia para a educação pública na América 

Latina?”. Observando as alterações na política educacional latinoamericana, quais 

seriam efetivamente os sujeitos históricos, os interesses e a correlação de forças que disputam 

o poder no âmbito político e econômico? Como este projeto educativo se articula com os 

padrões de acumulação? Quais frações de classe exercem a liderança ‘política, intelectual e 

moral’, ou, mais precisamente, quais são os seus porta-vozes políticos, intelectuais e morais. 

 
15 Esta investigação foi concebida antes da onda de direita e ultradireita que vem assolando o continente latinoamericano, a 
exemplo do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff que teve como consequência a cassação do seu mandato 
e das eleições para presidente dos candidatos: Jair Bolsonaro (Brasil), Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), 
Iván Duque Marquéz (Colômbia), etc. 
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Uma questão central na pesquisa refere-se ao novo papel que o empresariado tem 

desempenhado no campo da educação básica na América Latina. A literatura acadêmica sobre 

mudanças nas políticas educacionais indicava que, historicamente, as frações burguesas mais 

organicamente ligadas à indústria, (embora muito influentes no campo educacional)16, “não 

gozavam de supremacia sobre a direção intelectual e moral de crianças e jovens que 

frequentavam escolas, cursos técnicos e estudos de graduação” (LEHER; ACCIOLY, 2016, p. 

X-XI). Simultaneamente, observamos o crescimento exponencial do setor financeiro 

capitaneando esta reorganização para expandir sua influência na educação básica: bancos como 

Itaú-Unibanco, Santander e BBVA são mantenedores de diversos membros da REDUCA, além 

de outros setores conectados ao capital financeiro e rentista17, como agronegócio, mídia, 

tecnologia e telecomunicações. Mesmo a organização brasileira Todos pela Educação (como 

veremos, uma das principais promotoras da REDUCA), tem uma forte presença da holding Itaú-

Unibanco, dentre outros bancos (Bradesco, Santander, etc.) (MARTINS, 2016). 

Há uma diferença entre analisar os membros que constituem a REDUCA e analisar 

‘a REDUCA’. Assim como há especificidades em analisar uma rede de organizações 

empresariais prol educação num contexto de passagem para uma nova forma de governança (a 

governança em redes). No primeiro caso, trataremos de estudos de casos ilustrativos apontando 

para as particularidades políticas e econômicas de cada contexto nacional e suas articulações 

regionais e globais, ou ainda, tentando identificar o que os grupos têm em comum e quais foram 

os benefícios de se associarem em rede, levando em consideração a sugestão de Dicken et al. 

(2001), segundo o qual “é insuficiente concentrar-se exclusivamente em organizações e 

instituições para entender as mudanças globais. Também precisamos examinar as relações de 

intencionalidade e poder entre os atores sociais nessas organizações e instituições” (p. 92–93). 

(Embora este não seja o foco desta pesquisa, é no âmbito nacional onde se viabilizam os 

negócios do setor privado com o Estado, como as parcerias, os acordos de cooperação, 

assessorias, vendas e prestação de serviços educacionais). Assim, nesta investigação não 

consideramos os membros da REDUCA como meras organizações, mas como parte de redes de 

políticas mais amplas. Em outras palavras, esta pesquisa estudará partes integrantes da REDUCA, 

visando contribuir para a análise da atuação local da REDUCA e seu contexto.  

 
16 Cf. (RODRIGUES, 1998). 
17 Silva, Lourenço e Carvalho (2018, p. 176) advertem que “a emergência desse novo bloco histórico marcado pela hegemonia 
das frações rentistas sobre as produtivas não se traduz necessariamente em uma relação de sobreposição de um ator sobre 
outro, mas de uma dinâmica de acumulação sobre outra”.  
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Já, a análise da REDUCA, se dá no campo georreferenciado, quando a localizamos 

como significando uma nova articulação regional entre grupos empresariais com capacidade 

para conduzir uma agenda latinoamericana suficientemente densa, com organicidade para 

mobilizar diferentes recursos na incidência de políticas educativas e, partindo de uma suposta 

neutralidade, com diligência na validação de novos discursos políticos sobre educação. 

Coordenada com OI’s e governos de turno, a REDUCA ganha a potência que outras organizações 

de incidência (como sindicatos ou coalizões progressistas) não possuem.  

Por sua vez, o estudo da ‘rede REDUCA’ no contexto da governança em redes tem 

um caráter analítico e visa compreender como as articulações em redes políticas “são relevantes 

para os processos políticos e os resultados das políticas” (BÖRZEL, 1997, p. 2). O estudo da 

‘rede REDUCA’ também é justificado, levando em consideração que as redes têm transformado 

a “natureza e [...]os papéis dos atores políticos existentes e a criação de novas métodos de 

fazer política” (OLMEDO, 2017, p. 71), pois, conforme já sinalizavam Anderson e Donchik 

(2000, p. 3), as novas redes de políticas possuem objetivos interconectados: 1) uma crítica e 

tentativa de mudar a percepção pública das políticas educativas atuais e a criação de um novo 

‘senso comum’; 2) a criação de novas políticas que desmantelem os poucos direitos adquiridos 

e sua substituição por políticas de livre mercado; e, de fundamental importância nesta 

investigação: 3) a privatização do próprio processo político (BALL, 2012; BRENNER & 

THEODORE, 2002).  

O recorte temporal da pesquisa abrange as formulações difundidas pela REDUCA e 

seus integrantes, principalmente a partir de meados dos anos 2000, privilegiando como 

mediação para análise destas formulações, o estudo das alterações na política educativa do 

Brasil, Chile e México, países nos quais atuam os grupos Todos pela Educação (TPE), 

Fundación Educación 2020 (E2020) e Mexicanos Primero, respectivamente, fundamentando 

esta escolha no papel de destaque que estas organizações tiveram na criação da REDUCA e ainda 

tem tanto na continuidade da rede como na incidência na educação em seus países de origem. 

Consideramos, ainda, os marcos de gênese (início da década de 2000) e de lançamento da 

REDUCA (2011), como pontos de partida para identificar as alterações políticas e econômicas 

na região latinoamericana em relação à sua posição global. O momento tornou-se então 

oportuno para a promoção de profundas reformas ao interior dos países latinoamericanos. 

Portanto, contextualizamos o período de análise das últimas décadas de políticas educacionais 

marcadas pelas pressões das OI’s, novos formatos de Estado, mudanças de governos e 

reorientações nas políticas públicas. 
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Por fim, seria um erro inferir que o conjunto de resultados próprios da promulgação 

de políticas vinculadas a tais ideias é uma consequência direta das operações de um grupo 

específico. Como sinaliza Olmedo (2017), contingências histórica e geograficamente situadas, 

restrições externas e internas, interesses públicos e privados, pressões políticas e econômicas, 

etc., “estão em operação e [...] introduzem um nível de incerteza, especificidade e 

complexidade a tais processos políticos” (p. 70). Entretanto, sem nos esquecermos que as 

classes dominadas latinoamericanas não são meros receptáculos das políticas neoliberais, esta 

lógica tem conformado rapidamente o discurso político e “inspira novas formas de fazer 

política” (70). 

1.2.1 Objetivos da pesquisa  

O objetivo da pesquisa é investigar a mobilização — o conjunto de propostas, 

iniciativas, e ações — de grupos empresariais prol educação na América Latina, a partir do 

estudo da REDUCA. Para tanto, privilegia-se o estudo das relações entre os membros da REDUCA 

identificadas em três níveis: 1) entre os grupos empresariais que constituem a rede; 2) entre 

estes grupos, governos e sociedade em seus países de origem; e 3) entre a REDUCA em seu 

conjunto e as OI’s.  

O objetivo foi subdividido em objetivos específicos, a fim de organizar a coleta de 

dados e o desenvolvimento da pesquisa:  

1) Relações entre os grupos que constituem a rede: 

 Identificar e analisar o surgimento da REDUCA. 

o Identificar e analisar os principais provedores da REDUCA. 

o Identificar e analisar os atores que impulsionam essa mobilização conjunta 

na América Latina, seus objetivos e suas táticas e estratégias. 

o Identificar e analisar a forma de operacionalização da REDUCA:  

o Identificar e analisar os grupos que participam mais intensamente da 

REDUCA: como e por que o fazem. 

o Identificar e analisar as prioridades na discussão e nas ações entre os grupos. 

Quais são e como se constroem as ações conjuntas na REDUCA.  

o Identificar e analisar os recursos materiais que viabilizam a REDUCA: fontes 

de financiamento e parcerias estratégicas.  

a. Identificar e analisar os pressupostos, princípios e valores disseminados pela 

REDUCA. 
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2) Relações dos grupos em seus países de origem: 

 Identificar e analisar os principais eixos de mudanças que esses grupos 

pretendem implementar nas políticas educacionais junto aos seus países de 

origem.  

 Identificar e analisar a interlocução dos grupos empresariais junto aos demais 

segmentos da sociedade.  

o Identificar e analisar os principais segmentos e sujeitos com os quais os 

grupos empresariais dialogam.  

o Identificar e analisar os espaços (na esfera da sociedade e na esfera política) 

que esses grupos ocupam ou procuram ocupar na discussão da produção da 

política; como se relacionam com os poderes executivo e legislativo; como 

se relacionam com os sindicatos.  

o Identificar e analisar os temas que têm pautado a interlocução entre os 

grupos empresariais, governos e sociedade. 

o Identificar e analisar as resistências que esses grupos têm enfrentado. 

 

3) Relações entre a REDUCA e as organizações externas: 

 Identificar quais são os principais interlocutores e parceiros internacionais da 

REDUCA e a natureza dessas relações.  
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2. Metodologia 

Como estudar a incidência de empresários na educação em uma região tão desigual 

e diversa como a América Latina? A este desafio, agregamos o fato de que os empresários, 

buscando a incidência efetiva na política educativa, atuam junto com os governos de turno, com 

OI’s, think tanks e outros setores da sociedade civil conformando redes altamente conectadas 

que operam em múltiplas escalas e cuja dimensão e capilaridade só são apreendidas a partir de 

uma análise atenta e bem informada.  

Aqui privilegiamos a ação organizada de empresários de distintos setores, não 

necessariamente aqueles que se dedicam ao comércio de produtos e serviços educacionais 

(ainda que em alguns casos isso se observe). Levando em consideração os objetivos da 

pesquisa, não analisamos uma política em específico, mas, antes, a influência e atuação de um 

ator (a REDUCA) nas políticas educativas latino-americanas.  

Começamos por situar o contexto de atuação no campo das políticas educativas. 

Para Oszlak e O’Donnell (1981) o ‘contexto’, é entendido como uma criação analítica que situa 

o tema com respeito a um conjunto de fatores que envolvem a dinâmica das transformações 

sociais, tais como as disputas, tensões, embates, mobilização de recursos, autonomia e poder 

relativos que possuíam os atores sociais nos diferentes níveis em que as ações se desenvolviam, 

incluindo o próprio Estado.  

À medida que a pesquisa empírica sobre a participação de grupos empresariais na 

política educativa na América Latina foi avançando constatou-se que alguns atores sociais18 

(indivíduos, grupos ou organizações), participavam ou tinham participado, prévia ou 

simultaneamente, em outros programas de vinculação entre empresariado e educação pública 

ou mesmo em outras redes de incidência na política educativa de seus países de origem. A estes 

atores interessava estabelecer conexões e relacionar-se com outros atores sociais significativos. 

Não se tratava apenas de empresários, mas também de dirigentes políticos e sociais, da alta 

burocracia dos governos de turno, economistas, meios de comunicação e outros formadores de 

opinião pública. Entender estas relações e conexões põe no centro da investigação a análise dos 

atores políticos, os recursos que estes são capazes de mobilizar, seus cálculos, as interações que 

entre eles se estabelece (VELASCO E CRUZ, 1995, p. 16). 

Concomitantemente, a coleta de dados, ao relacionar a participação dos atores na 

criação da REDUCA e suas vinculações com organismos internacionais, como o BID e o PREAL 

 
18 Tais como Guillermo Carvalino, representante da Fundación DIS; Jeffrey Puryear, vice-presidente do IAD e codiretor do 
Preal e a Fundação Empresários pela Educação na Colômbia e o Todos pela Educação no Brasil. 
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(Programa de Promoção da Reforma Educativa para a América Latina e Caribe), e com outros 

grupos, como o TPE, poderia apresentar a equivocada imagem de que uma ‘minoria 

politicamente ativa’ assumia o controle do processo de tomada das grandes decisões políticas, 

conceito central na Teoria das Elites (SAES, 1994, p. 8)19. Assumir tal caminho, significaria 

um possível problema de análise, uma vez que sugere que poucos seriam os atores responsáveis 

pela condução e direção da atuação empresarial na educação pública latinoamericana — relação 

de alta relevância, mas que não apresenta a incidência na política educativa, decorrente da 

posição de classe ocupada pelos integrantes do movimento que promove a REDUCA e da 

dinâmica entre os processos políticos e econômicos do âmbito local (país de origem), do 

regional (América Latina) e do global.  

Dado o caráter recente da rede e a falta de pesquisas aprofundadas sobre estes 

atores, opta-se por descrever o histórico de formação da REDUCA e suas devidas relações. 

Primeiramente, porque se observa entre os participantes da REDUCA uma correlação entre a 

posição econômica de classe e o exercício do poder político. Em segundo lugar, porque o 

exercício da dominação econômica acompanha o exercício da dominação política em 

determinada formação social. Ou seja, os empresários e OI’s participantes da REDUCA exercem, 

simultaneamente, os poderes econômico e político20 na sociedade contemporânea.  

Elucidada essa questão, nos aprofundamos na conjuntura política e econômica que 

situam a América Latina em suas relações internas e com o global, e que trazem à tona conflitos 

entre as classes e suas frações e o Estado — a chamada ‘Maré Rosa’ (NASCIMENTO, 2017; 

PANIZZA, 2006). Tal conjuntura corrobora com o preceito marxista que define a luta de classe 

como o elemento propulsor das transformações sociais. Apesar dos conflitos e tensões entre, 

ou ao interior dos países da América Latina, em matéria educativa, percebe-se uma certa 

padronização das reformas. Ao mesmo tempo, os grupos que compõem a REDUCA têm 

conformado um espaço social semelhante ao que Medvetz (2008, p. 9) define como 

“estruturado com sua própria lógica e história inteligíveis, suas próprias regras de 

funcionamento e seus próprios agentes”. Ou seja, embora exista uma relação entre os membros 

da REDUCA, que os aglutina em torno a um objetivo comum, eles conseguem manter suas 

especificidades. Surge, portanto, deste conjunto de premissas a necessidade de articular 

 
19 Acrescente-se ainda que muitos estudos clássicos sobre o empresariado (CARDOSO, 1967; BRESSER-PEREIRA, 1974; 
BOSCHI, 1979), mais propriamente o empresariado no Brasil, tomaram como objeto e problema metodológico os empresários 
como uma elite (COSTA, 2014). 
20 Apesar da Teoria das Elites não negar a possibilidade de coincidência entre dominação econômica e dominação política, ela 
nega que o exercício de tais poderes ocorra de forma simultânea na sociedade contemporânea. A Teoria das Elites parte do 
pressuposto da existência de uma classe dirigente que detém o poder político e de classes proprietárias que detêm o poder 
econômico (SAES, 1994, MARTUSCELLI, 2009, p. 252).  
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processos globais, trajetórias nacionais e dinâmicas regionais que têm configurado tanto a 

reprodução centro-periferia, quanto suas divergências e particularidades.  

2.1. Enfoque relacional  

Pesquisas a respeito da ação coletiva empresarial têm utilizado a abordagem 

relacional. Diferentemente de perspectivas essencialistas21, na abordagem relacional, a ação 

coletiva empresarial seria o resultado das relações de forças existentes, “destacando a dimensão 

conflitiva e histórica do processo de construção da ação e da organização coletiva. Para o 

estudo das associações empresariais, esta perspectiva permite pensá-las como resultado dos 

conflitos sociais e de lugar” (BIANCHI, 2007, p. 117). Para Bianchi (2007, p. 117) a 

abordagem teórica da ação coletiva empresarial deve conter uma análise das condições nas 

quais os interesses particulares dos atores podem estimular a emergência de uma ação e de uma 

organização coletiva — no nosso caso, empresários em conjunto com OI’s mobilizando outros 

segmentos da sociedade na formação de uma rede transnacional de incidência na educação 

pública latinoamericana. Como indicam Araújo e Tapia (2011), em tal perspectiva deve se 

enfatizar as relações, assim como as práticas e lutas de classe pensadas como constitutivas 

destas relações — sejam elas as relações de produção, de poder ou com o Estado. 

Poulantzas foi quem formulou primeiramente uma concepção de Estado baseada 

em uma perspectiva relacional de poder. Dias (2013), indica que esta perspectiva surgiu 

enquanto uma influência foucaultiana, provocando em Poulantzas um distanciamento de uma 

concepção regional de Estado22 e uma elaboração de uma concepção relacional, característica 

de suas últimas obras. A abordagem relacional influenciaria Bob Jessop, segundo o qual, para 

Poulantzas “o Estado é uma relação social. Poulantzas argumentou que o Estado é uma 

relação social exatamente da mesma maneira que o capital é uma relação social” (JESSOP, 

1999). Nas palavras de Poulantzas (2000, p. 130) o Estado é concebido “como uma relação, 

mais exatamente como uma condensação material de uma relação de forças entre classes e 

frações de classes, tal como ele expressa, de maneira sempre específica, no seio do Estado”. 

Tal condensação das relações, para Osorio (2014), instala uma certa materialidade institucional, 

que tem um papel constitutivo nas relações de produção e nos poderes que se materializam com 

 
21 Bianchi (2007) argumenta que tanto o individualismo metodológico de Mancur Olson como a análise sociológica das classes 
sociais de Claus Offe e Helmut Wiesenthal, enfoques amplamente difundidos nos estudos sobre o empresariado, apresentam 
uma forte tendência essencialista. Tal tendência tenderia a substituir o conflito social por determinismos de vários tipos — 
econômicos, culturais, psicológico etc. 
22 Marca da obra ‘Poder político e classes sociais’. 
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estas relações. Ou seja, o Estado é ainda o centro do poder político, o espaço em que todas as 

redes e relações de poder encontram seu núcleo e articulação, isto é, o espaço privilegiado 

para a incidência política. 

O enfoque relacional e a tradição do pensamento marxista também são referidos 

por diversos outros estudiosos, como Emirbayer (1997), Pizarro (2004), Minella (2013) e 

Blokland & Savage (2001). Estes autores entendem que Marx, em ‘O Capital’ (2011, p. 1016–

1017), conecta o capital ao enfoque relacional: “o capital não é uma coisa, mas uma relação 

social entre pessoas, intermediada por coisas” e também que “o capital é uma relação social 

de produção. É uma relação histórica de produção” (2011, p. 1485). 

Ademais, conforme explica Durand (2016, p. 89), a conformação de redes 

complexas de incidência em políticas públicas — como é o caso da REDUCA — podem 

promover relações antidemocráticas no interior do Estado, fenômeno denominado como 

‘captura do Estado’23: um conceito é fundamentalmente relacional, uma vez que envolve redes 

de relações e redes entre atores com diferentes bases de poder. A captura econômica exercida 

pelas empresas é denominada como captura corporativa (DURAND, 2016, p. 89), e pode 

alcançar duplo efeito: 1) influenciar fortemente nas questões de política pública que 

particularmente os favoreça; 2) afetar, negativamente, os grupos sociais que não têm acesso e 

influência iguais e enfraquecer as instituições do Estado que são fundamentais para alcançar 

uma maior equidade.  

2.1.1. A análise de redes sociais 

A REDUCA constitui-se como um ator único e, ao mesmo tempo, uma rede integrada 

por 15 outras redes que compartilham objetivos em comum. Além disso, esta ‘rede de redes’ 

tem promovido a ‘governança em rede’, da qual trataremos adiante. Desta forma, a análise de 

redes sociais (ARS ou SNA, da expressão em inglês Social Network Analysis) torna-se uma 

metodologia apropriada para seu estudo. Antes de tudo, destacamos que a ARS está sendo 

considerada nesse trabalho como um dos instrumentos metodológicos. Assim como na 

investigação de Shiroma (2014), a ARS não foi o nosso ponto de partida e nem o nosso destino 

final. Porém, a ARS incorpora muitos dos mesmos pressupostos relacionais que os 

pesquisadores críticos fazem sobre a política e a prática da educação, com o benefício de não 

 
23 Durand (2016) sugere uma metodologia para o estudo do fenômeno da ‘captura do Estado’: 1) Ter conhecimento prévio e 
definir o tipo de captura; 2) Identificar os atores de captura; 3) Especificar os mecanismos utilizados, as instâncias do Estado 
em que a influência é exercida e os objetivos dos atores; 4) Selecionar um governo típico e uma decisão pública para estabelecer 
sequências de eventos que levem à captura; e 5) Estimar impactos e reações. 
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comprometer as suposições ontológicas sobre o mundo social de pesquisadores que partem de 

uma vertente crítica da educação24 (AU; FERRARE, 2015b). Esta metodologia permite ao 

pesquisador examinar a formação, a transformação e os efeitos das redes de políticas nas quais 

participam grandes empresas, governos de turno, OI’s e organizações filantrópicas que vem 

incidindo na política educacional do mundo (BALL, 2013), e, particularmente, na América 

Latina.  

A ARS comporta diversas técnicas que podem ser combinadas entre si, como, por 

exemplo, a análise formal de redes sociais, cartografias críticas ou etnografia de rede. Este 

conjunto de técnicas também compartilha os mesmos conceitos matemáticos básicos como os 

da teoria de conjuntos, teoria de grafos e álgebra matricial (AU; FERRARE, 2015b, p. 11–12). 

Tais técnicas oferecem aos pesquisadores uma gama multivariada de ferramentas para capturar 

a complexidade das redes de políticas educacionais que atualmente influenciam os sistemas 

educacionais em todo o mundo (AU; FERRARE, 2015b, p. 15).  

Esta metodologia também parte de certos pressupostos teóricos básicos e premissas 

que são aceitas para a maioria de seus praticantes. O estudo clássico de Wasserman & Faust 

(2013), apresenta um destes pressupostos quando afirma que a diferença fundamental entre uma 

explicação de um determinado processo desde a perspectiva da ARS e outro tipo de explicação 

reside na inclusão dos conceitos e informação sobre as relações entre as unidades objeto de 

estudo ⸺ no nosso caso, as relações entre os atores que se mobilizam para incidência nas 

políticas educativas latinoamericanas, Estado e educação. Wasserman & Faust sintetizam este 

pressuposto afirmando que se “os conceitos teóricos são relacionais, os dados também o são” 

(WASSERMAN; FAUST, 2013, p. 38).  

Para Emirbayer e Goodwin (1994), a ARS parte de um ‘imperativo anti-

categórico’, rejeitando, enfaticamente, as variedades de culturalismo, essencialismo e 

individualismo metodológico (p. 1415). Estes pesquisadores afirmam que a ARS sustenta um 

conjunto de pressupostos implícitos sobre questões fundamentais na análise sociológica, como 

a relação entre o indivíduo e a sociedade, a relação entre ‘micro’ e ‘macro’ e a estruturação da 

ação social por padrões objetivos ‘supra individuais’ das relações sociais ⸺ abordagem 

pertinente no caso do estudo da REDUCA, uma vez que se trata de uma rede que abrangem 

diversos âmbitos territoriais. Börzel (1998, p. 254), descreve as redes de políticas como 

‘relações não hierárquicas e interdependentes’ que ligam uma variedade de atores sociais que 

compartilham interesses políticos comuns. Estes atores entram em relações de troca dispostos 

 
24 Au & Ferrare (2015) advertem que a flexibilidade proporcionada pela ARS não deve levar os analistas a ignorarem os 
métodos formais da ARS. 
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a perseguirem seus interesses compartilhados. Assim, a ARS também é considerada uma 

ferramenta analítica para examinar as relações de intercâmbio entre o Estado e as organizações 

da sociedade civil, permitindo uma análise mais fina nos níveis setoriais ou sub-setoriais de 

governo (FATAAR, 2006, p. 644). Para a análise da estrutura e da dinâmica dos grupos 

empresariais na incidência na educação pública consideramos as conexões que se criam entre 

as diversas entidades a partir da presença comum de uma mesma organização ou membro. No 

caso desta investigação, além das conexões promovidas pela própria REDUCA e seus membros, 

considerou-se também as conexões entre os principais fomentadores da rede, sobretudo o TPE 

e o BID, e todo o histórico e as conexões de programas de vinculação entre empresários e 

educação que o BID tenta implementar na América Latina desde a década de 1990.  

Nos trabalhos que utilizam ARS é comum encontrar investigações nos níveis 

individual e em grupo; essas combinações recebem o nome de ‘dualismo’ de grupos e atores 

(EMIRBAYER; GOODWIN, 1994). A natureza dos grupos é determinada pela interseção dos 

atores dentro deles (ou seja, pelos membros de seus membros conectados uns aos outros, assim 

como a outros grupos e indivíduos), enquanto a natureza dos atores é determinada pela 

interseção de grupos “dentro” deles (afiliações ou co-afiliações). Uma vez que a REDUCA 

conecta indivíduos, grupos, empresas em uma ação organizada, a rede pode ser caracterizada 

como dual, ou de ‘tipo 2’ como sugere a literatura especializada.  

Considerando a complexidade, instabilidade e dimensão das redes, Avelar; Nikita; 

Ball (2018, p. 61), indicam que o estudo de eventos oferece um caso delimitado dentro de uma 

rede de políticas globais, tornando a pesquisa mais viável frente aos desafios que os 

pesquisadores de políticas educacionais enfrentam. Esta seria uma “uma forma de resposta à 

crescente opacidade e indefinição de novos modos de atividade política e governança” (p. 61). 

Em uma rede de afiliação, os eventos podem assumir várias formas, como participação em um 

programa curricular, iniciativa política ou afiliação a uma organização. No nosso caso, 

estudamos algumas reuniões promovidas pela REDUCA; o evento de seu lançamento, a 

participação da REDUCA em eventos internacionais e a reunião na qual surgem as primeiras 

mobilizações para sua formação. Para tanto, consideramos eficiente a etnografia de rede (item 

descrito a seguir). Mohr & Duquenne (1997), indicam que em uma matriz de afiliação os atores 

podem não estar diretamente conectados, mas tornam-se afiliados através dos eventos que 

compartilham, assim como os eventos também se tornam afiliados através dos atores 

compartilhados. 

Au & Ferrare (2015, p. 10–11), reafirmam que o poder da ARS vem do fato de dar 

primazia às relações sociais, incorporando os atores sociais dentro das redes de relações. Esta 
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metodologia seria mais dinâmica do que um modelo linear que tenta predizer um resultado 

baseado em um conjunto de ‘efeitos independentes’. Wasserman & Faust (2013) ainda 

distinguem a ARS de outras metodologias das seguintes formas:  

1) Na ARS os atores e suas ações são vistos como unidades autônomas 

interdependentes e não independentes; 

2) As relações relacionais (ligações) entre atores são canais para transferência ou 

“fluxo” de recursos (materiais ou não-materiais); 

3) Os modelos de rede com foco em indivíduos veem o ambiente estrutural da 

rede como proporcionando oportunidades ou restrições à ação individual; 

4) Os modelos de rede conceituam a estrutura (social, econômica, política e 

assim por diante) como padrões duradouros de relações entre os atores 

(WASSERMAN & FAUST, 2013, p. 4). 

Diversos autores, (WASSERMAN & FAUST, 2013; EMIRBAYER & 

GOODWIN, 1994; AU & FERRARE, 2015), explicam que as redes sociais são sistemas 

compostos por ‘nós’ (ou vértices) e conexões como laços (ou arestas) entre eles, que, nas 

ciências sociais, são representados por atores sociais (indivíduos, grupos, organizações etc.) 

conectados por algum tipo de relação. Uma rede social seria um dos muitos possíveis conjuntos 

de relações sociais de um conteúdo específico — no nosso caso, a REDUCA é uma rede que 

conecta outras redes fomentadas por empresários e OI’s que buscam incidir na educação pública 

latinoamericana — que ligam atores dentro de uma estrutura social maior: uma rede de redes 

ou meta-rede. Este seria um caso especial de uma rede de atores coletivos, podendo haver 

múltiplas combinações de níveis conceitualmente distintos, de modo que muitas vezes redes de 

nível misto podem ser encontradas, ou seja, redes que são compostas simultaneamente por 

atores individuais, coletivos e outras redes (LIMA, 2010). 

Finalmente, Emirbayer e Goodwin (1994, p. 1418), continuam explicando que a 

forma pela qual a ARS conceitua a estrutura social é ao mesmo tempo geral e concreta. É geral, 

uma vez que muitos tipos diferentes de grupos, relações e instituições que supostamente 

organizam ou estruturam processos sociais podem ser entendidos ou ser ‘traduzidos’ em termos 

de rede. E é concreta, pois tais estruturas podem ser desagregadas em seus elementos 

constitutivos de atores e relações. Desta forma, é possível compreender que a REDUCA, em sua 

forma geral, se configura como a tradução de diferentes atores e suas relações. Em sua forma 

concreta, a REDUCA significa os grupos que a constituem e os atores externos que a apoiam e 

fomentam. 
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2.1.2. Etnografia de redes 

Ainda que se observe a adequação da ARS ao estudo das relações sociais, alguns 

estudiosos têm apontado falhas e hiatos nesta metodologia. Para Ball (2014, p. 227), por 

exemplo, a ARS “tanto representa quanto distorce mobilidades políticas; ela é útil mas falha”. 

Isto porque a ARS “pode transmitir uma sensação de heterogeneidade, de conectividade e de 

comunidade epistêmica, mas também, inevitavelmente, determina fluxos, achata assimetrias e 

fica aquém da dinâmica de troca”. O autor ainda explica que a evolução da rede é 

extremamente difícil de capturar e de representar pois tanto sua representação como sua 

visualização serão sempre parciais, uma vez que “grande parte do social nas redes sociais é 

inacessível”. 

Além disso, o mapeamento quantitativo das redes realizado através do uso dos 

indicadores métricos25, comuns no uso da ARS, não têm sido muito explorados na área das 

políticas educacionais, de acordo com os estudos recentes como os de Ball (2012, 2014), Ball 

& Exley (2010), Shiroma (2011), Saura (2016), Avelar (2018), Viseu & Carvalho (2018) e 

Solano-Espinosa (2017). Uma possível explicação para tal fato, segundo Ball (2014), relaciona-

se às limitações da ARS como dispositivo analítico e representacional, apresentando um 

descompasso entre o que pode ser medido e o que é relevante do ponto de vista da sociologia 

das políticas educacionais (SOLANO-ESPINOSA, 2017, p. 39). Outro ponto é indicado por 

Howard (2002, p. 550), para quem a ARS pode não “capturar detalhes sobre relações 

incomensuráveis mas significativas”, sendo também falha em fornecer uma informação 

detalhada do objeto estudado, além de ser limitada no sentido de revelar histórias de mobilidade 

dentro das comunidades. Diante desta justificativa, esta investigação opta pelo estudo da 

REDUCA em uma perspectiva qualitativa, visando capturar as práticas e relacionamentos 

decorrentes de tentativas de integrar suas ações e explicar sua influência na reforma educativa 

latinoamericana atualmente em curso. A ‘etnografia de rede’ complementaria as informações 

obtidas a partir da ARS, combinando observações de campo e narrativas (ferramentas 

etnográficas típicas) com o mapeamento das relações sociais do ARS (HOWARD, 2002; 

AVELAR, 2018), e, assim, visibilizando as conexões entre os diversos atores da rede, nos níveis 

local, regional e internacional.  

Para Howard (2002, p. 561), a etnografia de rede significa um “processo de usar 

métodos de campo etnográfico em casos e locais de campo selecionados usando análise de 

redes sociais”, permitindo combinar diferentes técnicas e ferramentas para coletar, capturar e 

 
25 Indicadores tais como densidade, centralidade, frequência, intermediação e proximidade. 
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analisar a presença e a enorme quantidade de conteúdo disponível e as “formas organizacionais 

construídas em torno de novas mídias” (p. 550). Além disso, para Hogan (2016), a etnografia 

de rede é uma metodologia que enfoca as novas formas de governança da educação e reconhece 

a crescente importância de novos atores que operam em múltiplas escalas. Shiroma (2014, p. 

324), indica também, que a etnografia de rede permite buscar evidências das interações dos 

atores para explicar como eles desenvolvem estratégias similares e combinam repertórios de 

ação para produzir um impacto cumulativo na política educacional. Avelar et al. (2018, p. 61), 

apontam que, ao usar a etnografia de rede, os pesquisadores direcionam sua atenção para 

pessoas e instituições específicas, juntamente com suas práticas (quem, como e por onde da 

política), permitindo “abordar a materialidade da mobilidade política e evitar a abstração de 

estudos estruturais que simplificam demais o movimento global de políticas e discursos” 

(AVELAR; NIKITA; BALL, 2018, p. 61). Por fim, a etnografia de rede também tem o potencial 

de capturar os contextos espaciais (muitas vezes fluidos) das redes de políticas educacionais. 

Diversos sociólogos da educação têm prestado cada vez mais atenção às dimensões espaciais 

da política e prática da educação (JESSOP et al., 2008; BALL, 2014; ROBERTSON, 2009; AU 

& FERRARE, 2015). Uma vez que a REDUCA está presente em vários países da América Latina, 

na sua análise é fundamental as relações socioespaciais situadas em diferentes escalas e lugares. 

Em suma, a etnografia de rede permite aprofundar em detalhes significativos, nas 

relações políticas e interações, práticas e significados que os atores compartilham, nas suas 

capacidades de exercer o poder no marco das redes em que participam e, sobretudo, na sua 

influência, na participação no processo político em diversos níveis espaciais (BALL, 2014; 

BALL & JUNEMANN, 2012; BEECH & MEO, 2016). 

2.2. Redes de políticas, governança em rede e globalização 

O conceito de rede de políticas tem sido pouco utilizado no estudo das políticas 

educativas tanto no Brasil como na América Latina. Shiroma (2014, p. 325) e outros 

pesquisadores (KLIJN & KOPPENJAN, 2014; PERKIN & COURT, 2005; NORMAND, 2010; 

BALL, 2014), indicam que isto ocorre em parte porque as origens do conceito de redes se 

encontram em um campo cuja interação com as pesquisas em educação não é muito frequente, 

combinando, interdisciplinarmente, conceitos da ciência política e da teoria organizacional na 

abordagem da distribuição de poder, das interdependências e relações inter-organizacionais 

dentro de redes de políticas. Existe também uma falta de consenso e mesmo algumas 

imprecisões em relação ao termo e as metodologias que abarcam as ‘redes de políticas’. Börzel 
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(1997, p. 1) explica que “nem existe um entendimento comum do que uma rede política 

realmente é, nem foi acordado se redes de políticas constituem uma mera metáfora, uma 

ferramenta analítica ou uma teoria apropriada”. Em um sentido amplo, as redes de políticas 

poderiam ser definidas como “redes de relações relativamente estáveis e contínuas que 

mobilizam e agrupam recursos dispersos de modo que a ação coletiva (ou paralela) possa ser 

orquestrada para a solução de uma política comum” (KENIS; SCHNEIDER, 1991, p. 36). 

Entretanto, Olmedo (2017, p. 71), observa que tal definição “não considera a natureza, o uso 

e o poder explicativo das redes de políticas”. Neste sentido, a noção de ‘redes de políticas’ para 

Mayntz (1991), “não representa tanto uma nova perspectiva analítica, mas sim uma mudança 

real na estrutura da política” (p.5). Na perspectiva deste autor, as redes de políticas devem ser 

entendidas como uma nova forma de governança que implica a transformação da natureza e 

dos papéis dos atores políticos existentes e a criação de novas métodos de fazer política.  

Paralelamente, o uso da metodologia de ARS no estudo da incidência nas políticas 

educativas exige a aplicação de uma abordagem teórica que localize a rede de políticas dentro 

de um quadro que dê conta da complexidade das relações entre os atores. Para Shiroma (2014), 

esse arcabouço deve explicitar as conexões entre atores estatais e não estatais, entre OI’s e 

nacionais direta ou indiretamente ligadas à educação, explanando os determinantes e as 

contradições envolvidos nos processos de formulação das políticas. Assim, as redes de políticas 

devem explicitar os principais atores, seus interesses próprios e os interesses que compartilham 

(MARSH; SMITH, 2000).  

Mintrom & Vergari (1998, p. 128) definem uma rede de políticas como um grupo 

de atores que compartilham um interesse em alguma área de política, estando ligados por seus 

contatos diretos e indiretos uns com os outros promovendo a difusão de inovações políticas. 

Shiroma (2014, p. 324), observa ainda que algumas destas inovações provém de vários novos 

atores conectados na rede. Rhodes (2006, p. 426) entende uma rede de políticas como um 

conjunto de “vínculos institucionais e informais entre atores governamentais e outros, 

estruturados em torno de crenças e interesses compartilhados e interminavelmente negociados 

na formulação e implementação de políticas públicas”. Mais do que uma metáfora, as redes de 

políticas se constituem um recurso importante para entender como certos atores “estão 

ativamente envolvidos na tomada e implementação de decisões, formando relações muito 

próximas com as elites político-administrativas” (THATCHER, 2004 apud VISEU & 

CARVALHO, 2018, p. 4). 

Por sua vez, a ‘governança em rede’ estuda o legado institucional das reformas 

neoliberais do Estado e concentra-se nas mudanças do grande governo para a grande 
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governança (Big Government” to “Big Governance”) (LEVI-FAUR, 2012). A governança em 

rede surgiria para enfrentar os desafios da política pública por meio de respostas gerenciais, em 

consequência, mais eficazes, legítimas, democráticas e compartilhadas “sem descansar sobre 

a autoridade e as limitações de um único corpo político representativo” (BALL, 2014, p. 31). 

Ainda para Ball (2014, p. 35), os Estados estão sofrendo alterações, não sendo possível, 

contudo, definir se as tais mudanças constituem uma nova forma de Estado, simples adaptações 

para manter a forma existente ou, ainda, uma nova forma mista de burocracia, de mercados e 

de redes formada ‘na sombra da hierarquia’. É digno de nota a observação de Poulantzas (2000), 

para quem o discurso — que torna o poder invisível, pulverizando-o na capilaridade de micro 

cadeias moleculares — tenha o sucesso que se sabe, num momento em que a expansão e o peso 

do Estado alcançam um nível inigualado até hoje (POULANTZAS, 2000, p. 42–43). Para 

Poulantzas, todo o poder (e não somente um poder de classe) só existe materializado nos 

aparelhos (POULANTZAS, 2000, p. 43). Nesta perspectiva, concordamos com Osorio (2014, 

p. 35), quando este ressalta que a rede de relações de poder que se estende pelo corpo de relações 

sociais “apresenta hierarquizações quanto à sua condensação, sendo o Estado a 

fundamental”26.  

Longe de ser uma particularidade latino-americana, a governabilidade dos sistemas 

educacionais constitui, simultaneamente, um problema e um desafio global (SUASNÁBAR, 

2018, p. 32). Os efeitos das reformas nas políticas de Estado foram intensificados pelas 

mudanças globais, incluindo o aumento da atividade econômica transnacional e o surgimento 

de instituições regionais (BEVIR; RHODES 2011 apud SHIROMA, 2014, p. 324). Novas 

relações estabelecidas entre agências supranacionais, o Estado e grandes empresas e/ou grupos 

organizados de grandes empresas levaram à proliferação de redes. Para Mundy & Murphy 

(2001, p. 88), estas novas estruturas globais de governança e poder político “transformaram a 

política mundial em uma política global de fixação de agenda, construção de coalizões e 

regulação multilateral”. Assim, as redes de políticas podem se constituir em uma poderosa 

ferramenta conceitual para observar as relações horizontais, verticais, internas e globais de não-

governabilidade (MASSARDIER, 2003 apud EXLEY, 2014).  

Na educação, a ‘governança educacional’ é concebida por Lawn & Grek, (2012 

apud VISEU & CARVALHO, 2018, p. 3), como um espaço interativo, multiescala e multi-

ator, construído por meio da circulação do conhecimento. Na nossa investigação, os grupos que 

 
26 Para Osorio (2014, p. 35), ao não estabelecer esta precisão, Foucault (e os pesquisadores que se baseiam em suas teorias), 
perde de vista os núcleos que sustentam o conjunto do tecido de dominação na sociedade para onde – em última instância – 
terminarão convergindo as resistências gestadas nos diversos âmbitos societários. 
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constituem a REDUCA, assim como outros atores emergentes nas políticas educacionais, atuam 

como ‘nós importantes’ dentro destas redes, “conectadas em formas densas e complexas entre 

si e ao governo” (EXLEY, 2014, p. 4). 

Concordamos com a consideração de Shiroma (2014, p. 324), segundo a qual, ainda 

que as OI’s abordem as diferentes prioridades nas reformas educacionais em diversas regiões 

do mundo, tem havido pouca tentativa de estudar o nível regional e articular políticas globais 

com políticas locais. Este é um dos objetivos desta pesquisa: situar a REDUCA em sua relação 

com as reformas educativas em nível global, entender seu papel em termos regionais e sua 

interpretação para os países nos quais estão presentes os grupos que constituem a rede.  

Por fim, Ball (2014, p. 27) e seus colaboradores, têm ressaltado a importância de 

entender as políticas educacionais no contexto da globalização, ou seja, para além do Estado-

nação referindo-se, principalmente, ao que Jessop et al. (2008, p. 231), chamam de 

‘territorialismo metodológico’27. Na análise das políticas educacionais, Ball (2014), indica que 

as redes cumprem uma dupla função: ‘técnica analítica’ e ‘conceitual’. Na função analítica a 

rede é entendida como uma ferramenta que captura e descreve os aspectos mais visíveis das 

relações sociais. Enquanto dispositivo conceitual, a rede é “utilizada para representar as 

mudanças ‘reais’ nas formas de governança da educação, nacional e globalmente” 

examinando a “institucionalização das relações de poder” (BALL, 2014, p. 30). Uma vez que 

estamos analisando uma rede que transcende o âmbito do Estado-nação, esta conceituação nos 

parece adequada para o estudo da REDUCA.  

2.2.1. Atores transnacionais  

Desde as décadas de 1980 e 1990 observa-se as discussões sobre as territorialidades 

em mudança ⸺ e, mais genericamente, as espacialidades ⸺ e seus impactos na condição do 

Estado (JESSOP; BRENNER; JONES, 2008, p. 390). Houve um esforço para decifrar como as 

relações globais, nacionais, regionais e locais estavam sendo recalibradas por meio da 

reestruturação capitalista e da contenção do Estado. Os investigadores passaram a estudar novos 

processo de reescalonamento e práticas de ‘salto de escala’ e seu impacto territorial na 

perspectiva histórica e contemporânea (KEIL; MAHON, 2009; SHEPPARD; MCMASTER, 

2004). A partir da década de 2000, os estudos centram-se nas redes, suas formas transversais e 

‘rizomáticas’ de interconexão interespacial e suas mútuas imbricações de escala (AMIN, 2002). 

Surgem as pesquisas sobre as geografias de redes emergentes (GRABHER, 2006) e sua relação 

 
27 A política educacional está sendo ‘feita’ em novas localidades, em diferentes parâmetros e organizações (BALL, 2014, p. 
27). 
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com formações territoriais, fazendo referência à investigações sobre cadeias produtivas, 

interdependências entre empresas, sistemas de governança, etc. (AMIN, 2004; JESSOP; 

BRENNER; JONES, 2008; MARSTON; JONES; WOODWARD, 2005).  

Shiroma (2014, p. 326–327), chama atenção para o fato de que as redes não são 

necessariamente abertas, democráticas, separadas das relações de poder ou confinadas a 

fronteiras nacionais. A crescente influência das OI’s nas mudanças das políticas nacionais 

modifica a configuração do Estado, enquanto a participação de organizações da sociedade civil 

nos processos de políticas públicas tem um impacto na construção da hegemonia necessária 

para governar. Além disso, alguns autores indicam que a regionalização poderia ser uma 

dinâmica mais forte do que a globalização. Stone (2005), aponta que nos fóruns regionais, 

grupos de reflexão se concentram em grupos regionais, como a Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC), o Mercosul e mesmo a União Europeia. A disputa pelo poder dentro da 

sociedade civil leva OI’s como o BID, e a OCDE ou instituições privadas como o Open Society 

Institute a atuarem por meio de redes regionais, exercendo uma influência fundamental sobre o 

desenvolvimento de políticas nacionais e locais (ROBERTSON; VERGER, 2012; SHIROMA, 

2014) e regionais. Carroll & Carson (2006) examinam os grupos de políticas internacionais, 

como as redes, como locais para a construção de uma hegemonia neoliberal transnacional. 

Neste sentido Plehwe, Walpen, & Neunhöffer (2006) apresentam o conceito de “constelações 

hegemônicas” que abrangem os níveis nacional, regional e global e influenciam os processos 

de definição de pauta e implementação de políticas. Para Shiroma (2014, p. 327), no lugar de 

uma hegemonia neoliberal global, estes autores pensam em termos de constelações 

hegemônicas neoliberais “como blocos de poder formados pela combinação de público e 

privado com Estado, empresas e outras forças civis como atores-chave para disseminar, 

difundir e adaptar a agenda neoliberal”. 

Diante de tal quadro, sendo a REDUCA uma rede regional de incidência na educação 

latinoamericana, compreendemos que o seu estudo deve considerar uma análise multi-camadas 

que compreenda os vínculos entre os processos globais, as trajetórias nacionais e as 

configurações regionais.  

Adotaremos expressão genérica ‘atores sociais transnacionais’ para nos referirmos 

a relações que envolvam a participação de pelo menos um ator não-governamental conectado 

à rede. Para fins de análise, Mato (2005), apresenta quatro tipos de atores sociais (que podem 

ser combinados): esta seria uma tipologia necessária para diferenciá-los em termos de alcance 

geopolítico de suas práticas. Assim como no nosso caso de estudo, em suas pesquisas, Mato 

(2005), refere-se a atores globais, atores regionais (supranacionais) e atores nacionais e locais 
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que, ocasional ou habitualmente, participam de redes transnacionais. Aos atores globais, 

aqueles cujo âmbito de atuação é o mundo, nos referimos, por exemplo, à União Europeia, 

Banco Mundial e Usaid (United States Agency for International Development). Atores 

regionais seriam aqueles cujo âmbito de ação é uma região geopolítica supranacional específica. 

No caso do nosso estudo, temos como exemplo a atuação do BID, do PREAL, da Fundação 

DIS (Fundación para el Desarrollo Institucional de las Organizaciones Sociales) e da própria 

REDUCA. Convenientemente, Mato (2005), enfatiza que o caráter global apenas alude ao 

alcance das práticas destes atores e não às representações e valores que guiam suas propostas e 

políticas, os quais podem ter geopoliticamente mais significativas. Os outros dois tipos de atores 

correspondem àqueles cujos âmbitos de atuação, em princípio, estão nacionalmente 

circunscritos: são os atores sociais nacionais e locais (que desenvolvem suas práticas na escala 

de estados ou províncias, departamentos ou municípios) e que podem participar em redes 

transnacionais. No nosso caso, trata-se de organizações como as compõem a REDUCA em seus 

países de origem, alta burocracia estatal de cada país e outros atores locais – salvaguardando os 

diferentes níveis e formas de atuação. Para Mato (2005, p. 133), “o importante é que as redes 

transnacionais conectam diferentes tipos de atores sociais engajados em uma ampla gama de 

formas e propósitos de ação social, e, ao fazê-lo, eles cruzam fronteiras nacionais, daí o uso 

do qualificador transnacional”. 

2.3. Particularidades da ação coletiva empresarial e a educação pública na América 
Latina  

A REDUCA constitui-se como uma rede burguesa, da qual participam a alta 

burocracia de governos de turno, OI’s, empresários, suas frações e suas organizações. Este 

trabalho dedica-se ao ‘estudo da ação organizada empresarial’ que conforma a rede de 

incidência na educação latinoamericana, suas relações internas, bem como suas relações com 

os outros atores. Esta opção justifica-se, pois, muitas pesquisas dedicam-se ao estudo da ação 

dos atores governamentais, da atuação das OI’s nas reformas educativas ou mesmo da 

influência empresarial na privatização da educação, seja por venda de produtos, serviços ou 

consultoria, seja pela transferência da gestão para entidades privadas. Mesmo no caso da 

incidência empresarial na educação através de redes ou coalizões, comumente se encontra uma 

abordagem da burguesia ⸺ ou do empresariado ⸺ como um grupo de interesse dentre os 

demais, o que, no nosso entendimento, implicaria: 1) que não fica evidenciada a natureza das 

relações que vinculam os diferentes setores do empresariado (falta da noção de fração de 
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classe), o empresariado e outros segmentos da sociedade civil e o conjunto deles ao Estado; 2) 

que a especificidade da “lógica de ação coletiva” do empresariado28 permanece não 

problematizada. 

Neste item, nos interessa pensar em uma metodologia para estudos dos empresários 

e sua lógica de ação coletiva, suas formas de ação, suas relações com outros atores e seus 

interesses na educação pública. Em outras palavras, o empresariado como classe dirigente, 

entendida no sentido gramsciano, ou seja, de forma ampla, não apenas nos seus aspectos 

econômicos, mas também ideológico e político-moral.  

A primeira dificuldade nos estudos que envolvem empresários e educação, desde 

uma perspectiva crítica, refere-se à coleta de dados primários, especificamente ao acesso para 

a realização de entrevistas: instrumento imprescindível no caso de pesquisas com temas 

originais. Uma possível saída para enfrentar esse problema, no nosso caso, foi a busca de 

entrevistas gravadas ou escritas e colunas de opinião, fontes relacionadas não apenas à 

educação, mas também aos problemas que empresariado vem enfrentando diante de crises 

econômicas. Assim procedemos à realização de uma ampla pesquisa em periódicos, melhor 

explanada no item ‘coleta de dados’. Contudo, vencida esta etapa, nos deparamos com 

dificuldades ainda bastante complexas. 

A segunda dificuldade na condução da pesquisa relaciona-se com a imprecisão 

conceitual encontrada tanto na bibliografia consultada como no material coletado. A falta de 

rigor no material coletado nos fez encontrar os termos “elites empresariais”, “empresariado 

industrial”, “empresariado financeiro”, “empresariado”, “burguesia nacional” e “burguesia”, 

empregados indistintamente, como se denotassem, todos, uma única e mesma coisa. Em muitas 

situações, em dado momento, encontramos uma referência à elite do empresariado e, sem 

elaborar minimamente a transição, terminam caracterizando a burguesia. A burguesia, classe 

capitalista por excelência, se identifica com a camada dirigente do capitalismo, guiando a 

política. Ela mantém em suas mãos todo o ambiente cultural e a própria base, financeira e social, 

da indústria capitalista (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 123). Em outras 

palavras, o conceito de burguesia é mais amplo, na medida em que inclui ⸺ além do conjunto 

das categorias até aqui referidas ⸺ outros segmentos sociais definidos pelo exercício de 

funções não exclusivamente econômicas: jurídicas, políticas e ideológicas (VELASCO E 

 
28 Velasco e Cruz (1995) alerta que a especificidade da “lógica de ação coletiva” do empresariado é essencialmente distinta da 
que caracteriza a classe operária e, mais genericamente, o conjunto das classes subordinadas.  
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CRUZ, 1995, p. 23–24). Por tanto, neste item tratamos apenas do empresariado e não da 

burguesia nacional, burguesia industrial ou interna, propositalmente.  

O empresário, para Gramsci (1982), é caracterizado como um ‘organizador’ da 

sociedade em geral, incluindo o Estado. Esta característica se deve à sua capacidade dirigente 

e técnica, não somente na esfera restrita de sua atividade e de sua iniciativa, mas ainda em 

outras esferas, ou seja, o empresário é considerado como um intelectual (no sentido 

gramsciano). Elucidando o conceito de empresariado, tomamos as palavras de Velasco e Cruz 

(1995, p. 23): por empresariado entendemos “o conjunto de agentes sociais que se definem pela 

detenção da propriedade de uma unidade autônoma de capital e pelo exercício, daí decorrente, 

das funções de organização e gestão de seu processo permanente de valorização”. Este 

conceito abrange a totalidade dos controladores de empresas, independente do fato de serem 

eles detentores ou não da propriedade jurídica do capital cujo comando exercem29, isto é, nas 

palavras de Gramsci (1982, p. 4), inclui os ‘prepostos’ (empregados especializados) a quem se 

confia a atividade organizativa das relações gerais exteriores a ‘fábrica’.  

Neste sentido, Velasco e Cruz (1995), chama atenção para a segmentação do 

empresariado30. Em um primeiro momento, o empresariado apareceria ‘atomizado’, sob a 

figura de infinitas unidades personificadas que se enfrentam umas às outras no mercado. 

Contudo, mesmo dentro dos grupos empresariais constata-se a existência de heterogeneidade 

que abrange diferentes frações de classe, com interesses e formas de atuação díspares. Existem 

diferenças entre tamanho e origem do capital, entre setores de atividade econômica, níveis de 

concentração, origem geográfica, bases regionais, ligações transnacionais, afinidades e 

vínculos políticos, valores morais etc. Em sua pesquisa sobre industriais paulistas, Bianchi 

(2007), destaca as diferenças entre produtos e modos de produção, entre relações com 

fornecedores, entre tipo e intensidade da força de trabalho utilizada: “a semelhança destas 

diferentes variáveis não as torna iguais; ainda assim, permanecem firmas concorrentes. A 

concorrência é o fosso aparentemente intransponível que separa duas empresas. Ela não só 

produz a diferença como a justifica” (BIANCHI, 2007, p. 118). Consideramos a ‘segmentação 

do empresariado’ tentando entender quais seriam e como se configuram seus interesses em 

 
29 Velasco e Cruz (1995, p. 23) ressalva que o conceito de empresariado aqui exposto exclui todos os que, embora dispondo de 
títulos jurídicos sobre uma fração do capital, vivem de renda, não desempenhando qualquer função diretiva no processo de 
reprodução. 
30 Para Velasco e Cruz (1995, p. 289), a segmentação do empresariado em agrupamentos com interesses distintos emergiria do 
próprio circuito do capital: da metamorfose cíclica do capital dinheiro em capital mercadoria → capital produtivo → capital 
mercadoria → capital dinheiro, agora incrementado, se derivam as segmentações mais gerais que separam capital industrial, 
comercial e bancário e, ao interior de cada uma dessas esferas, sobretudo na indústria, existiria ainda uma subdivisão por ramos.  



58 
 

 
 

comum. Depreende-se, daí, que a configuração dos interesses coletivos ao interior do 

empresariado não é óbvia. 

Esta última dificuldade nos leva, inevitavelmente, à uma terceira, igualmente 

complexa: diante da amplitude do conceito de empresariado, como estudar suas relações com 

a política educativa? Aparentemente, o caminho mais simples consistiria em registrar as 

manifestações de interesse dos diferentes segmentos empresariais em relação à educação para 

analisá-las separadamente. Este tipo de estudo deveria dar respostas a perguntas tais como: 

Quais os interesses do empresariado industrial em relação à educação pública? Qual a posição 

do empresariado financeiro quanto às reformas educativas? Como se comporta o empresariado 

do setor de comércio de materiais didáticos? E assim por diante. Para além das dificuldades que 

a operacionalização de tal metodologia pressupõe, há ainda uma complicação relacionada à 

segmentação empresarial: as múltiplas diferenciações entre as esferas de atividade empresarial 

amiúde se entrecruzam, tendendo à intersecção. Velasco e Cruz (1995, p. 24), indica que o 

empresariado aparece como um sistema complexo de contradições, fato que eliminaria qualquer 

tentativa de categorização relacionada à uma única dimensão. O mesmo autor sugere que, em 

situações nas quais o Estado exerce um papel bem mais ativo na economia ⸺ como é o caso 

do Brasil e de diversos outros países latinoamericanos ⸺, o foco de análise pode ser ampliado 

para abarcar outras relações além daquelas que vinculam governo e empresariado, incluindo 

também OI’s, think tanks, ONG’s diversas, etc.  

À diferença de outras regiões, nas quais Fundações e empresas negociam a 

incidência na política educativa nacional diretamente com os governos (BHANJI, 2012; 

ROBERTSON, MUNDY, VERGER, & MENASHY, 2012; ROBERTSON & VERGER, 

2012b), na América Latina, estes atores precisam organizar-se coletivamente, associando-se em 

coalizões ou contando com o forte apoio de outros segmentos da sociedade e de OI’s. Nosso 

estudo também indica que, na América Latina, os empresários não optam prioritariamente pela 

‘doação’ de recursos diversos. Suas táticas são outras: eles se entrelaçam nas instâncias 

decisórias de poder, compondo o Estado; eles vão estabelecendo acordos sem necessariamente 

recorrer aos seus capitais; e, finalmente, eles trabalham no sentido de criar laços orgânicos com 

a política, tornando-se, aos poucos, atores imprescindíveis na formulação de políticas e tomada 

de decisão. 

Os dados empíricos observados denotam que os alinhamentos ao interior do 

empresariado têm sido determinados pelas questões com as quais o conjunto de empresários se 

defronta, não podendo, desta forma, jamais ser tomado como constante e prefixado, antes, 

porém, como uma relação. No nosso caso de estudo, como se entende o processo que leva à 
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definição dos alinhamentos de interesses na educação entre os diversos segmentos empresariais 

na América Latina? Quais seriam os interesses em comum entre os diversos segmentos 

empresariais e o conjunto do empresariado e os outros atores? E mais, o que faz com que cada 

um dos interesses em comum se converta de fato em ações convergentes? O que pretende o 

empresariado com sua influência na política educativa? E, quais conflitos têm mobilizado estes 

setores? Pretendemos, através do estudo da REDUCA, fornecer – não uma resposta (impossível 

dada a complexidade das questões) – mas uma contribuição à temática e um aporte a 

investigações sobre empresários e educação que seguem esta mesma abordagem.  

2.4. Procedimentos metodológicos: a coleta de dados 

Em relação à natureza dos dados a serem coletados foi preciso considerar o caráter 

original do estudo. Operando sobre uma pluralidade de objetivos, se fez necessário um 

levantamento amplo e variado de registros empíricos para a reconstrução detalhada do 

surgimento e da atuação da rede, relacionando-os com os principais acontecimentos políticos e 

econômicos que impulsaram esta mobilização. Para tanto, procedeu-se ao levantamento do 

máximo de informação possível, não apenas sobre a atuação aberta da REDUCA, dos grupos 

membros ou mesmo de empresários individuais, mas também de OI’s e think tanks, assim como 

sobre o comportamento global e setorial da economia.  

Além da pesquisa bibliográfica, a coleta de dados envolveu observações, buscas em 

fontes de domínio público, leitura de documentos, participação e/ou acompanhamento de 

eventos e realização de entrevistas. De forma coerente com esta metodologia, os dados 

coletados foram relacionais, ou seja, as relações entre os atores, com base no pressuposto de 

que “estruturas sociais podem ser representadas como redes, um conjunto de nós (ou membros 

do sistema social) e um conjunto de laços descrevendo suas interconexões” (WELLMAN & 

BERKOWITZ apud VISEU & CARVALHO, 2018, p. 6). Tais relações, conforme explicam 

Au & Ferrare (2015, p. 12), podem ser direcionais (também denominadas “arcos”) ou não-

direcionais: “em uma matriz de relações direcionais, o ator i pode direcionar uma relação ao 

ator j (ni → nj), mas isso não significa necessariamente que a relação é recíproca (ou seja, nj 

→ ni)”.  

Cabe ainda ressaltar que a coleta de dados em uma investigação nem sempre segue 

passos previstos. À continuação, as etapas descritas têm uma ordem cronológica apenas para 

fins de sistematização. Em alguns casos, estas etapas (ou parte delas) foram executadas 

simultaneamente.  
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2.4.1. Primeira etapa: pesquisa exploratória 

A primeira etapa da coleta de dados consistiu em uma pesquisa exploratória que 

considerou a leitura e sistematização de 30 documentos do Programa de Alianzas Empresa & 

Educación en América Latina31. Abrangendo um período de 10 anos (2002 – 2012), os 

documentos analisados — Informativo ProEducación — trouxeram informações sobre a 

evolução do referido programa em países da América Latina; dados sobre ações de grupos 

empresariais junto a governos e comunidade local e a avaliação dos empresários sobre sua 

participação na educação pública. A partir desta primeira aproximação, foi possível identificar 

os principais atores da rede e das organizações às quais estavam vinculados. 

2.4.2. Segunda etapa: Mapeamento de atores – etnografia de rede 

Para entender a natureza das ações da REDUCA, a composição da rede foi examinada 

pela primeira vez, identificando os membros da rede, com ênfase nos principais atores e nos 

nossos estudos de casos: Todos pela Educação, Mexicanos Primero e Fundación Educación 

2020. Pesquisamos em fontes de domínio público (sítios pessoais e institucionais, publicações 

no Facebook, Youtube, Twitter, blogs e publicações na internet, recortes de imprensa, 

chamadas para aplicação de fundos de financiamento, organização e participação em 

conferências e seminários) — com o fito de coletar o máximo de informações sobre trajetórias 

profissionais. Os currículos dos principais membros da REDUCA foram pesquisados para 

identificar as posições que ocupavam em organizações anteriores, seus vínculos com agências 

multilaterais, com governos, suas funções como presidentes de conselhos, institutos e 

fundações e suas relações com editores e os meios de comunicação.  

Como resultado, obtivemos informações abrangentes sobre quem está envolvido 

com a REDUCA e com suas atividades. O material coletado inclui vídeos, slides, páginas de 

facebook, blogs e tweets. As fontes foram consultadas entre os anos de 2014 e 2018, e, devido 

ao caráter dinâmico característico deste tipo de levantamento, alguns dados podem ter sofrido 

modificações no momento da publicação deste trabalho. 

 
31 Este programa tem como objetivo o fortalecimento dos vínculos entre o setor empresarial e os sistemas educativos na 
América Latina, ele é coordenado e executado através de uma associação entre o Preal e a Fundación para el Desarrollo 
Institucional de las Organizaciones Sociales (Fundación DIS), dirigida por Guillermo Carvajalino e sediada na Colômbia. Suas 
atividades enfocam as organizações de origem empresarial nos países da América Latina. Fonte: 
http://www.preal.org/ActividadesN.asp?Id_Quienes=&Id_Seccion=12. Acesso: 08/2017. 
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2.4.3. Terceira etapa: Pesquisa documental 

Conforme Mainardes (2006), a disseminação de influências internacionais pode ser 

percebida tanto por meio de redes políticas e sociais que possibilitam o fluxo de ideias, como 

através da partilha de conhecimentos ou venda de “soluções” no mercado político e acadêmico. 

Esta partilha de conhecimentos está relacionada à publicação de artigos, livros, realização de 

conferências, pronunciamentos oficiais, vídeos, entre outras. Assim, através da pesquisa 

documental em fontes primárias procurou-se encontrar pistas para a compreensão da direção 

que a REDUCA pretende imprimir à educação latino-americana em seu conjunto: sujeitos, ideias 

e valores, táticas, estratégias, financiamento, relação com outros segmentos da sociedade e com 

o Estado. Foram prioritariamente selecionados os documentos, relatórios, livros, artigos, 

jornais, revistas ou outros veículos — escritos ou não — elaborados e divulgados pela REDUCA 

e por seus membros ou por OI’s parceiras destsa rede e pela mídia em geral. Estes documentos 

foram obtidos através do mapeamento de informações de domínio público, podendo ser 

consultadas em sítios eletrônicos institucionais, através de solicitações via correio eletrônico 

ou pessoalmente. Em muitos casos, os entrevistados forneceram documentos originais, não 

publicados.  

Dentre os documentos sistematizados destacam-se os documentos oficiais 

publicados pela REDUCA, por alguns de seus membros e por OI’s que se relacionam com a rede, 

conforme o quadro a seguir: 

Quadro 1: Pesquisa documental 

Documento Ator Data 
Declaração de Brasília — Declaração Constitutiva da Rede Latino-Americana de 
Organizações da Sociedade Civil pela Educação. Encontro Latinoamericano de 
Organizações da Sociedade Civil pela Educação 

Reduca 2011 

Boletín de Prensa. La Red Latinoamericana de Organizaciones Sociales por la 
Educación renueva su compromiso e inicia su segundo año 

Reduca 2012 

Declaración de la Red Latinoamericana por la Educación Reduca 2013 
Proyecto de Cooperación Regional Reduca/UE 2013 
REDUCA avanza hacia una agenda latinoamericana por la educación 2014 Reduca 2013 

Declaración de REDUCA sobre encuentro de Ministros de Educación efectuada en 
Lima, organizada por la UNESCO en el marco del programa Educación para Todos 
(EPT), Balance y Desafíos post-2015 

Reduca 2014 

Declaración de Santiago Reduca 2014 
Docentes de Latinoamérica: Situación actual y desafíos. IV Encuentro - Programa del 
Seminário REDUCA 

Reduca 2014 

Posicionamiento de REDUCA, Red Latinoamericana de Organizaciones y Movimientos 
de la Sociedad Civil por la Educación 

Reduca 2014 

Sistematización Jornada de Intercámbio de Buenas Prácticas Docentes Reduca 2014 
Agenda. V Encuentro REDUCA em Medellín Reduca/ExE-

Colombia 
2015 

Ruedas de Prensa. V Encuentro REDUCA em Medellín Reduca/ExE-
Colombia 

2015 

Pronunciamiento de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil 
por la Educación, Previo a la Cumbre de las Américas 

Reduca 2015 
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REDUCA Corriente Sur-Sur Reduca 2015 
Narrativa Reduca 2015 
Declaración de Antigua: REDUCA alza la voz contra la exclusión educativa en América 
Latina. Notícias 

Reduca 2016 

Institucional Reduca s/d 
Eduquemos. Sumando esfuerzos para mejorar la calidad educativa Eduquemos 2012 
Informe Ejecutivo. Informe de Avance - Segundo Semestre del 2011 ExE-Colombia 2011 
Informe de Gestión 2013-2014 ExE-Colombia 2015 
Informe de Gestión 2015-2016 ExE-Colombia 2016 
REDUCA - Por la calidad de la educación desde el Sur y para el Sur ExE-

Colombia/Reduca 
s/d 

Tercer Encuentro Anual de la Red Latinoamericana por la Educación ExE-Guatemala 2013 
Encuentro Latinoamericano de Organizaciones de la Sociedad Civil en Pro de la 
Educación. Agenda Final 

Todos pela 
Educação 

2011 

Todos pela Educação. Educação: Uma Agenda Urgente Todos pela 
Educação 

2011 

Relatório de Atividades Todos pela 
Educação 

2014 

Desarrollo Integral en la Primera Infancia Agenda de acción para la región de América 
Latina 

Todos pela 
Educação 

2016 

BR-T1246: Movimiento Todos por Educación: Nuevas Prácticas Educativas y Agenda 
de Política Etapa del Proyecto: Aprobación 

BID/Todos pela 
Educação 

2012 

BR-X1027: Movimiento Todos por la Educación: Nuevas prácticas educativas y 
agenda política. Etapa del Proyecto: Implementación 

BID/Todos pela 
Educação 

2012 

Diálogo de Política Regional de la Red de Educación y Capacitación. BID eventos BID/Reduca 2012 
BR-T1246. Novas práticas educativas e agenda de políticas. Documento de 
Cooperação Técnica 

BID/Todos pela 
Educação 

2012 

CH-T1154: Transparencia y Eficiencia en el Uso de Recursos en Materia Educativa. 
Etapa del Proyecto: Implementación 

BID/Todos pela 
Educação 

2015 

Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/AA-14685-CH. Transparencia y 
Eficiencia en el uso de Recursos en Materia Educativa. Correspondência 

BID/Todos pela 
Educação 

2015 

Entrevista a Jeffrey Puryear: Una vida dedicada a América Latina IAD 2016 
Briefing Book. Latin America Basic Educaction Summit - LABES LABES 2001 
Discurso de Jeffrey Puryear na “XV Conferencia de la Cátedra de las Américas” PREAL 2006 
Preal Informa No 29. Abril 2008 PREAL 2008 
PREAL’s Business and Education Alliances Program Ouline for a Proposal PREAL 2008 
Expansion of the Latin American Business - Education Alliance. A Proposal of the 
Inter-American Dialogue 

PREAL/IAD 2009 

Balance general. Programa Alianza Empresa-Educación – PAEE PREAL 2010 
Pro Educación. Informativo del Programa de Liderazgo Empresarial y Educación. 
Agosto, 2011 

PREAL 2011 

Preal Impact Highlights. April 1, 2012 - June 30, 2012 PREAL 2012 
Preal Impact Highlights. January 1, 2012 - March 31, 2012 PREAL 2012 
Preal Informa No. 40. Abril 2012 PREAL 2012 
Preal Program Report - FY2012. April 1, 2012 - June 30, 2012 PREAL 2012 
Preal Program Report - FY2012. January 1, 2012 - March 31, 2012 PREAL 2012 
Cooperación Regional por la Calidad de la Educación en América Latina. PROJECT 
EUROPEAID/NODE/102773_SL. Internacional Cooperation and Development 

UE/E2020/Reduca 2013 

Ficha 24: Instrumento de Financiación de cooperación al desarrollo (IDC). 
Development and Cooperation - EuropeAid 

UE/E2020/Reduca 2014 

Fonte: elaboração própria. 

Harvey (2007), indica como a mídia tem sido instrumento de difusão e 

desenvolvimento da ideologia do neoliberalismo. Tendo isto em mente, realizamos, de forma 

complementar, uma pesquisa em periódicos. Para tanto, trabalhou-se com pesquisa em 

periódicos de circulação internacional, nacional e local, além de notícias divulgadas em portais 

eletrônicos. Foram utilizados 86 documentos (mídia impressa e digital), dentre notícias, artigos, 

entrevistas, reportagens e editoriais, divulgados em 46 veículos de países como Argentina, 
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Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai e Estados Unidos, incluindo 

os informativos de notícias dos membros de REDUCA. As matérias abrangem o período de 2009 

a 2017, com uma maior concentração entre os anos 2009 e 2016. Neste contexto, a mídia, os 

empresários e os membros da REDUCA colaboram na tentativa de influenciar o restante da 

sociedade em favor de suas propostas.  

Além disso, procedeu-se a coleta de dados em diversos sítios eletrônicos, bem como 

o acompanhamento de ‘Clippings eletrônicos’ divulgados pelos membros da REDUCA 

representantes do Brasil — Todos pela Educação; do Chile — Fundación Educación 2020; e 

do México — Mexicanos Primero32. 

2.4.4. Quarta etapa: Trabalho de campo, entrevistas e eventos 

Sendo a REDUCA composta por diversos membros, elegeu-se, para o estudo da 

dinâmica de relações entre os grupos e seus países de origem, os casos brasileiro, mexicano e 

chileno. Esta escolha justificou-se pela constatação de que, em tais países, os grupos 

pertencentes à REDUCA têm tido uma maior atuação junto aos governos e à sociedade. 

Desde sua elaboração, a pesquisa considerou alguns dados referentes ao Brasil e ao 

México coletados em uma pesquisa anterior33. Também se incorporou à esta investigação os 

dados coletados durante o estágio de curta duração realizado em 2012 na ciudad de México34, 

cujo grupo representante junto à REDUCA é o Mexicanos Primero.  

Entre 18/08/2015 e 15/09/2015 foram coletados dados na cidade de Santiago 

(Chile), cujo sócio representante da REDUCA é a Fundación Educación 2020. A participação 

em um evento nos Estados Unidos35 foi oportuna para a coleta de dados na cidade de 

Washington, DC (EUA). Nesta cidade se localizam as sedes do BID e do Inter-American 

Dialogue (IAD) — principais promotores do PREAL. Além disso, em 2014, realizou-se uma 

missão de estudos na cidade de Buenos Aires36, Argentina, cujo grupo associado à REDUCA é o 

Proyecto Educar 2050. Os dados coletados durante este período também foram incorporados 

 
32 Estes três grupos divulgam diariamente clippings eletrônicos com notícias relativas à educação em seus países de origem. 
33 A pesquisa: ‘Todos pela educação’: um projeto de nação para a educação brasileira, que resultou na dissertação de mestrado 
defendida em 2013. 
34 O estágio para realização da pesquisa “Movimento ‘Mexicanos Primero’: relações com o Movimento Todos Pela Educação” 
ocorreu em 03/2012, financiado pela FAPESP, e contou com o auxílio da Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado – AUIP. 
35 “2016 Annual Meeting – American Educational Research Association – AERA / World Education Research Association 
(WERA)”, evento no qual foi apresentada a comunicação “Entrepreneurial influence in Brazilian education policies: The case 
of Todos pela Educação”. 
36 Missão de estudos realizada na Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- FLACSO, Buenos Aires - Argentina, no 
período entre 01/09/2014 e 31/11/2014. Financiamento: CAPES - Programa de Centros Associados de Pós-Graduação – CAPG, 
Projeto 049/2011.  
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no presente estudo. Portanto, a pesquisa de campo foi realizada em 4 países: Argentina, Brasil, 

Chile e México.  

O quadro 1 sintetiza o trabalho de campo para coleta de dados: 

Quadro 2: Síntese do trabalho de campo 

Data País Sócio da REDUCA/Organização 
internacional 

2011-2012 Brasil Todos Pela Educação 
01/03/2012 a 30/03/2012 México Mexicanos Primero 
01/09/2014 a 30/11/2014 Argentina Proyecto Educar2050 
18/08/2015 a 15/09/2015 Chile Educación 2020 
07/04/2016 a 13/04/2016 Estados Unidos BID e IAD (PREAL) 

Fonte: elaboração própria. 

Entrevistas  

Para compreender a participação e influência dos grupos que constituem a REDUCA 

no processo de incidência nas políticas educativas, as entrevistas foram fundamentais. Tal 

recurso metodológico, proporcionou o maior aprofundamento das informações relativas a 

alguns dos membros da REDUCA (Ver Anexo 3), bem como das principais OI’s promotoras da 

rede. 

A composição dos grupos que integram a REDUCA é bastante heterogênea. Em 

maior ou menor medida, além de empresários, participam dos grupos indivíduos ligados ao 

terceiro setor, à think tanks, ao voluntariado, etc. Ressalte-se, ainda, a fundamental participação 

dos indivíduos que pertencem à alta burocracia estatal e às OI’s.  

Considerando todo o levantamento de dados anterior, a seleção dos entrevistados 

foi realizada através da técnica metodológica snowball também chamada snowball sampling 

(BIERNACKI; WALDORF, 1981) — conhecida no Brasil como “amostragem em Bola de 

Neve”, ou “Bola de Neve” ou, ainda, como “cadeia de informantes”. A Bola de Neve é uma 

técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência, ou seja, uma espécie de rede. Em 

conjunto com a ARS, esta metodologia auxilia na identificação de informantes de maneira 

menos aleatória, — amostra não probabilística — proporcionando maior controle sobre o 

processo de coleta de informações (HOWARD, 2002, p. 561–562). A partir da explanação dos 

objetivos da pesquisa, solicitou-se ao entrevistado informações acerca de outros possíveis 

sujeitos que poderiam contribuir com a investigação. Desta forma, os primeiros sujeitos 

participantes de um estudo indicam outras pessoas de seu relacionamento ou conhecimento para 

que também participem da amostra, que por sua vez indicam novos possíveis entrevistados e 

assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (BALDIN; MUNHOZ, 
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2011). Esta técnica se mostrou eficiente para o recrutamento dos sujeitos por fazer uso 

justamente das relações entre as pessoas. Com a ‘Bola de Neve’ foi possível explorar a coleta 

de informações em dois níveis: informações sobre os próximos possíveis participantes da 

amostra e informações referentes às relações entre os participantes (ALBUQUERQUE, 2009). 

Nesta pesquisa, só tratamos de pessoas na medida em que elas constituem a 

personificação de categorias econômicas37, simbolizem relações de classe e interesses de 

classes. Por tanto, omitimos os nomes dos entrevistados, salvaguardando suas identidades. O 

quadro a seguir apresenta as entrevistas realizadas, em ordem cronológica, evidenciando as 

funções exercidas pelos atores entrevistados. Tais funções, como o cargo atual exercido, sua 

formação e trajetória profissional justificam a realização das entrevistas.  

Quadro 3: Entrevistados por cargo/função, formação e trajetória profissional 

Entre
vista 

Cargo / Função 
Trajetória profissional 

Formação Data e local da entrevista 

1 

Diretora executiva do TPE. Sócia fundadora do TPE. 
Trabalha há 10 anos no terceiro setor e voluntariado. 
Coordenadora do Ano Internacional do Voluntário no 
Brasil – AIV. Fundadora e coordenadora do Instituto 
Faça Parte. Foi coordenadora do TPE. É diretora 
executiva do TPE. 

Bacharel em Administração 
e em Direito. Pós-
graduação em Harvard. 

14/02/2012 
Sede do Todos pela 
Educação, São Paulo 

2 

Membro do Conselho de governança do TPE. Sócia 
fundadora do TPE. 
Atua há 30 anos no terceiro setor e voluntariado. Vice-
diretora do Centro de Voluntariado de São Paulo / 
Faça Parte.  

Sem informação 14/02/2012 
Sede do Todos pela 
Educação, São Paulo 

3 

Membro do conselho acadêmico de Mexicanos 
Primero.  
Foi diretora do Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), México. 

Socióloga e pesquisadora 
mexicana 

08/03/2012 
Universidad 
Iberoamericana  
Ciudad de Mexico - México 

4 

Diretor do ‘Mexicanos Primero’. 
Fundador da REDUCA. 
Foi instrutor comunitário em zonas indígenas do 
México. Professor no ensino secundário, preparatório e 
na Universidade. Pesquisa o tema de Ética aplicada, 
Políticas Públicas e Participação cidadã. 
Secretário Executivo da REDUCA em 2016. 

Bacharel em Filosofia e 
pós-graduado em Ciências 
Sociais. 

20/03/2012 
Sede do Mexicanos 
Primero, Ciudad de Mexico 
- México 

5 

Professor da USP 
Membro da Comissão técnica do TPE 
Sócio fundador do TPE  
Trabalhou no Ministério da Fazenda entre 2003 e 
2005. Foi presidente do INEP entre 2005 e 2009. É 
professor universitário. 

Mestre e Doutor em 
Economia 

13/04/2012 
São Paulo 

6 
Foi Diretora do Proyecto Educar2050 até 2015. 
 

Licenciada en Ciências de 
la Educación 

19/11/2014 
Sede do Educar2050 
Buenos Aires, Argentina 

7 
Fundador e Presidente do Proyecto Educar2050 até 
2015. Secretário Executivo da REDUCA em 2018 

Advogado 19/11/2014 
Sede do Educar2050 
Buenos Aires, Argentina 

8 
Observatório Chileno de Políticas Educativas 
(OPECH), Professor pesquisador na Universidad de 
Chile/Facultad Ciencias Sociales 

Psicólogo  09/07/2015, Via Skype 

 
37 Inspirados em Marx (2011, p. 115–116), para quem, “para evitar possíveis erros de compreensão, ainda algumas palavras. 
De modo algum retrato com cores róseas as figuras do capitalista e do proprietário fundiário. Mas aqui só se trata de pessoas 
na medida em que elas constituem a personificação de categorias econômicas, as portadoras de determinadas relações e 
interesses de classes”. 
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9 
Assessor Colégio de Professores de Chile Professor  25/08/2015, Colegio de 

Professores, Santiago - 
Chile 

10 
Coordenador da Campanha "Alto al SIMCE". 
University of Arizona, Teaching, Learning & 
Sociocultural Studies, Graduate Associate.  

Químico 28/08/2015, Santiago, 
Chile. 

11 
Dirigente Nacional Colégio de Professores de Chile Professor 01/09/2015 

Colegio de Profesores 
Santiago, Chile. 

12 
Diretor de Participación Ciudadana - Gabinete do 
Ministério de Educación – Mineduc.  

Arquiteto 07/09/2015, Ministerio de 
Educación – MINEDUC, 
Santiago, Chile. 

13 

Diretor do CIDE - Centro de Investigacion y desarrollo 
de la Educacion/Universidad Alberto Hurtado, Ex 
Presidente del Consejo Asesor Presidencial para la 
Educación. 

Sociólogo 08/09/2015, Universidad 
Alberto Hurtado 
Santiago, Chile. 

14 
Professor secundário - Porta-voz nacional do 
Movimiento por la Unidad Docente - MUD. 

Professor 11/09/2015 
Santiago, Chile 

15 
Deputada na Câmara de Deputados de Chile/ Ex 
presidenta de la Comisión de Educación de la Câmara 
de Diputados de Chile  

Sem informação 14/09/2015 
Santiago, Chile 

16 
Coordenador de Pesquisa em Políticas Educativas de 
Educación 2020 até 2015.  

Economista 14/09/2015 
Sede do Educación 2020 
Santiago, Chile 

17 

Educación 2020 
Secretário Executivo da REDUCA (2016) 

Teólogo, ativista da 
Teologia da Libertação, 
licenciado pela Universidad 
Católica de Chile 

11/01/2016 
Sede do Educación 2020 
Santiago, Chile 

18
38

 

Fundador de Educación 2020. Ex-Diretor de Projetos e 
Relaciones Internacionais de Educación 2020. 
Fundador de REDUCA 
Foi secretário Executivo no Ministerio de Educación do 
Chile – MINEDUC.  
Em 2018 assume a direção da Fundación Educación 
2020 

Engenheiro Civil Industrial e 
Mestre em Gestão e 
Políticas Públicas pela 
Universidad de Chile 

16/03/2016, via Skype 
06/04/2016, via Skype 

19 

Encarregada Temática de REDUCA (Colombia) na 
Fundación Empresarios por la Educación 

Licenciada em física. 
Especialista em Ensino das 
Ciências. Mestre em 
Formação de Profissionais 
de formação. 

07/04/2016, via Skype 

20 

Assessora do BID para projetos em Educação. 
Trabalhou como consultora no Inter-American 
Dialogue. 
Responsável técnica pelos convênios de cooperação 
entre BID e REDUCA 

Jornalista. Mestre em 
Administração pública e em 
Políticas Educativas pela 
American University. 

12/04/2016, 
Sede BID. 
Washington, DC. Estados 
Unidos 

21 

Vice-Presidente para Política Social no Inter-American 
Dialogue e Co-Director of the Partnership for 
Educational Revitalization in the Americas – Programa 
de Reforma da América Latina (PREAL) 
 

Graduado em Ciências 
Sociais. Mestre em 
Sociologia. Doutor em 
Educação Comparada pela 
Universidade de Chicago. 
“Research Scholar” em 
universidades como a New 
York University e Stanford 
University 

13/04/2016 
Sede do Inter-American 
Dialogue 
Washington, DC. Estados 
Unidos 

A 

Diretor Executivo da Fundación DIS (Fundación para el 
Desarrollo Institucional de las Organizaciones 
Sociales), organização que coordenou o “Programa 
Alianzas Empresa” do PREAL. Liderou a criação e 
gestão da Fundación ExE-Colombia.  

Sociólogo 
 
 
 

28/04/2016, via Skype 

22
39

    

B 
 

Assesora da Fundación DIS. Coordinadora de 
Programa Alianzas Empresa–Educación (PAEE) de 
PREAL 
Foi assistente nacional da Fundación ExE-Colombia. 

Sem informação  

 
38 A entrevista 18 foi realizada (via Skype) em dois momentos. Em 13/03/2016 a entrevista foi interrompida, sendo retomada 
em 06/04/2016.  
39 Entrevista dupla, realizada com os dois dos principais integrantes da Fundación DIS. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados das entrevistas. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas40 entre os anos de 2012 e 2016, com 

maior concentração no ano de 2015. Para tanto, utilizou-se um roteiro considerado um ponto 

de partida, permitindo preservar a flexibilidade da entrevista, o aprofundamento de questões e 

o estabelecimento de relações com novos temas. Assim, abriu-se a possibilidade para um maior 

conjunto de informações relevantes e, ao mesmo tempo, conseguiu-se um corpo de informações 

padronizadas.  

As entrevistas foram realizadas pessoalmente, ou, em alguns casos, à distância 

através do uso de uso de softwares de comunicação apropriados (como o Skype). Optou-se por 

gravar a entrevista devido a duas razões expressas por Triviños (2009, p. 148): primeiro, porque 

a gravação permite obter todo o material fornecido pelo informante; segundo, pela possibilidade 

de o informante ajudar a completar ou melhorar a exposição de suas ideias. Depois de 

transcritas, as entrevistas foram somadas aos outros documentos.  

Durante o processo de recrutamento de participantes algumas dificuldades foram 

encontradas. A primeira, refere-se às limitações da técnica utilizada, pois, os indivíduos 

acessados pela metodologia Bola de Neve são somente “aqueles mais visíveis na população” 

(ALBUQUERQUE, 2009, p. 22), limitando, dessa maneira, a amostra. Outra dificuldade refere-

se à disposição em conceder a entrevista. Ao tomarem conhecimento dos objetivos da pesquisa 

alguns sujeitos que pertenciam ao PREAL e ao BID — indicados como essenciais para a 

compreensão do surgimento da REDUCA — não demonstraram interesse em realizar a 

entrevista.  

Eventos 

Mapear uma rede política tem se constituído um desafio para muitos pesquisadores 

(BALL, 2014; AVELAR et al., 2018). Os atores constituintes da rede investem seus recursos e 

incluem em seus trabalhos de mobilização inúmeras tarefas, tais como, a participação em 

videoconferências, em redes sociais formais e informais, escrever para jornais e blogs, dar 

entrevistas, conferências, organizar e participar de eventos públicos. O estudo dos eventos, na 

perspectiva que adotamos, é essencial uma vez que estes são considerados locais-chave, ou ‘nós 

de rede’, para a formulação de políticas, incluindo atores públicos e privados. Para Avelar et al. 

(2018, p. 56), o estudo dos eventos pode oferecer espaços de visibilidade das relações políticas, 

 
40 De acordo com Trivinos, a entrevista semiestruturada é “(...) aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 
em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante” (TRIVIÑOS, 2009, p. 146). 
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ainda que fugazmente. Estas ocasiões, compõem ‘lugares de troca de conhecimento’ e 

‘persuasão’, onde relacionamentos são construídos ou fortalecidos, e discursos políticos são 

compartilhados, estabelecendo conexões que não seriam aparentes de outra forma. Assim, o 

estudo de eventos pode lançar alguma luz sobre o funcionamento das redes globais de políticas 

educacionais (AVELAR; NIKITA; BALL, 2018, p. 57). 

Incluímos então, o estudo e acompanhamento de eventos anuais organizados pela 

REDUCA desde seu lançamento. Adicionamos também um evento de mobilização empresarial 

anterior à conformação da REDUCA, pois aí se constituíram as primeiras iniciativas para 

vinculação de empresários e educação na América Latina. A seguir, apresentamos a síntese dos 

eventos considerados neste estudo: 

Quadro 4: Eventos acompanhados 

Data Evento/Tema Local Tipo de acesso 
2001 Latin American Basic Education 

Summit (LABES) 
Miami, EUA Via leitura de 

documentos 
2011 Lançamento da REDUCA Brasília, Brasil Presencial 
2012 ¿Cómo hacer de la educación una 

prioridad nacional? 
Buenos Aires, Argentina Acompanhamento via 

internet / Documentos 
2013 Hacia una agenda latinoamericana por 

la educación 
Ciudad de México, México Acompanhamento via 

internet / Documentos 
2014 Docentes da América Latina: situação 

atual e desafios 
Santiago, Chile Acompanhamento via 

internet / Documentos 
2015 Educación en la primera infancia Medellín, Colômbia Acompanhamento via 

internet / Documentos 
2016 Exclusión educativa en América Latina Antiga, Guatemala Acompanhamento via 

internet / Documentos 

Fonte: elaboração própria. 

2.4.5. Quinta etapa: Sistematização dos dados 

Devido ao volumoso contingente de dados, utilizou-se, como auxiliar na 

sistematização dos dados, o Software Atlas.ti41. A sistematização dos dados seguiu as etapas: 

1) Coleta de dados em fontes diversas (2012-2017). 

2) Leitura e classificação dos documentos referentes à REDUCA (documentos em 

fontes primárias, secundárias e entrevistas). Total de 306 documentos.  

3) 1º filtro — documentos prioritários (considerando os objetivos da pesquisa) 

para a sistematização. Total de 230 documentos. 

4) Releitura dos documentos prioritários a fim de delimitar as categorias de 

sistematização. 

 
41 O Atlas.ti é um software utilizado para análise qualitativa de dados. Entretanto, para neste trabalho utilizou-se apenas a 
função de auxiliar de sistematização.  
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5) Inserção dos documentos prioritários no software Atlas.ti. 

6) Codificação do material a partir de categorias organizativas (alcançando mais 

de 300 códigos). 

7) Impressão de relatório de sistematização dos documentos. Relatório gerado 

pelo Software Atlas.ti. 

Redação do texto, com base na sistematização dos documentos prioritários. 

2.4.6. Sexta etapa: Construção de redes de política: elaboração de Matriz e Sociograma 

(Grafos) 

O mapeamento de redes de políticas proposto por Ball & Junemann (2012) deve ser 

precedido pelas etapas apresentadas nos itens anteriores, a saber: buscas extensas e exaustivas 

na internet sobre os principais atores estudados na rede; entrevistas com pessoas chave 

identificadas nas buscas prévias; e observação e participação em reuniões e eventos 

relacionados com a temática educacional e de, preferência, elaboradas pelas organizações 

mencionadas e os governos. 

Usamos a ARS e etnografia de redes para mapear as relações de poder e 

interdependências, aprofundando a visão do entrelaçamento entre as organizações que 

precederam e que constituem a REDUCA. Buscou-se também expor evidências sobre as 

motivações que levam à organização de uma nova rede fomentada por empresários e OI’s, no 

caso, a REDUCA e o peso que a organização em rede tem para a incidência nas políticas 

educativas latino-americanas. Concordamos com Pinto e Junqueira (2008, p. 43), quando estes 

apontam as limitações conceituais e práticas que a modelagem em estruturas e sua 

representação em grafo apresenta, tais como: os ‘nós’ podem se desintegrar ou se estabelecer; 

laços podem se estreitar ou se desfazer limitando a validade das conclusões obtidas a um 

horizonte de tempo relativamente curto. Assim como concordamos com Burt & Kinnucan apud 

Sayão (2001), quando estes afirmam haver uma dificuldade inerente à quantificação de relações 

sociais e um risco do tecnicismo do pesquisador ao interpretar resultados apenas em função da 

modelagem, eventualmente não cruzando esta com uma observação direta e crítica da realidade 

social. Feita estas considerações, procedemos à sistematização dos dados em planilhas do 

aplicativo Excel, lançando-se os relacionamentos binomiais, e posteriormente alimentados no 

software para Análise de Redes Sociais chamado Node XL42. Construímos matrizes de redes 

 
42 Optou-se pelo Node XL, em detrimento a programas difundidos e consagrados como UCI-Net ou Pajek, em primeiro lugar 
devido a ser um template de distribuição gratuita e de código aberto para o Microsoft Excel. É embasado e bem documentado 
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‘bimodais’ (duais, tipo ‘2’), ou seja, aquelas compostas por atores de conjuntos diferentes 

(WASSERMAN; FAUST, 2013, p. 60). No nosso caso, os dois conjuntos são representados 

por indivíduos e organizações (instituições, agências internacionais, fundações e empresas), 

assumindo que cada indivíduo ou organização é um ‘nó’ em que dois ou mais atores estão 

envolvidos ou conectados por ‘laços’ (NEWMAN, 2001).  

Concordamos com Viseu & Carvalho (2018, p. 6), quando estes afirmam que esta 

análise não demonstra todas as relações estabelecidas e modeladas através da rede estudada. 

Entretanto, esta metodologia constitui-se como um indicador das possíveis interdependências, 

conexões e interações entre as respectivas organizações e atores. A modelagem da rede, 

conforme indica Avelar et al. (2018, p. 60), torna-se uma ferramenta de pesquisa que apoia o 

‘seguimento’ dos atores e o acompanhamento do desenvolvimento de políticas. Shiroma (2014, 

p. 341), aponta também que os sociogramas (grafos) nos permitem ver a ação das redes, seus 

múltiplos elos e os interesses que conectam os atores. Este mapeamento auxilia na formulação 

de hipóteses sobre os fluxos de interesses e dinheiro, bem como na compreensão das complexas 

relações entre governo, sociedade civil e os negócios. 

  

 
na plataforma SNAP (Stanford Network Analysis Platform) da Universidade de Stanford, permitindo o intercâmbio de dados 
nos principais formatos (GraphML, Pajek, UCINet) e podendo calcular métricas de rede. Além disso, o NodeXL tem interface 
simples e amigável e material de apoio atualizado. 
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Parte II – Particularidade latinoamericana e atuação empresarial na 
educação 

Desenvolvimento do capitalismo na América Latina: Dependência e desenvolvimento desigual 

e combinado 

As formações sociais latino-americanas são decorrentes da ‘expansão da civilização 

ocidental’ resultando num tipo de colonialismo que teve início com ‘conquista espanhola e 

portuguesa’, mas que, com o passar do tempo, se complexificou, uma vez que “o capitalismo 

transformou-se, através da história, segundo uma velocidade demasiado acelerada para as 

potencialidades históricas dos países latinoamericanos” (FERNANDES, 1975, p. 11). Em 

termos concretos, em um primeiro momento as formações sociais latino-americanas ocuparam, 

na divisão internacional do trabalho, a posição de primário-exportadoras e, posteriormente, o 

lugar de regiões de industrialização condicionada à importação tecnológica e ao 

desenvolvimento desigual das forças produtivas internas.  

Na América Latina, o desenvolvimento capitalista se realiza sob a ressignificação 

do passado, esboçando uma ‘visão dialética do desenvolvimento histórico’ através de fusões 

contraditórias ou ‘saltos’43 das etapas intermediárias do seu crescimento, manifestando-se, 

imediatamente em uma estrutura mais moderna e avançada (LÖWY, 1995). Este seria o 

fundamento da ‘teoria do desenvolvimento desigual e combinado’44, segundo a qual as 

sociedades menos desenvolvidas adotariam certos traços avançados saltando as etapas 

intermediárias. Assim, o desenvolvimento desigual e combinado na América Latina45, enfatiza 

a desigualdade que acompanha os processos de desenvolvimento e acumulação capitalista das 

formações sociais através das fronteiras geográficas. 

Estas categorias são centrais para entender a especificidade e particularidade do 

desenvolvimento capitalista nas formações sociais latinoamericanas: a natureza da estrutura e 

 
43 Para Marini (1981), a revolução industrial que eclodiu na Europa corresponde na América Latina à sua independência 
política. Conquistada nas primeiras décadas do século XIX, esta independência, a partir de sua herança colonial, dará origem 
a um conjunto de países que vêm gravitar em torno da Inglaterra: “ignorando-se mutuamente, os novos países se articularão 
diretamente com a metrópole inglesa e, dependendo das exigências destes, começarão a produzir e exportar bens primários, 
em troca de manufaturas de consumo e - quando a exportação exceder suas importações - de dívidas” (p. 17). 

44 Löwy (1995), explica que apesar ter sido elaborada por Trotsky no contexto russo, a teoria do desenvolvimento desigual e 
combinado estava “implicitamente carregada de um significado muito mais abrangente, aplicável ao conjunto das formações 
sociais situadas na periferia do sistema capitalista” (p. 76). 
45 Burron (2014), considera que, na América Latina, o desenvolvimento pode ser combinado em dois sentidos: 1) em um sentido 
negativo, no qual o capitalismo coexiste com os modos de produção pré-capitalistas em muitos Estados, especialmente em 
estruturas quase feudais; 2) em um sentido progressivo, no qual a mobilização capitalista, liderada pelo Estado, pode ser 
alcançada pela combinação de múltiplas fases de desenvolvimento em uma. Na América Latina ambos os sentidos podem ser 
verificados, “embora o primeiro tenha predominado na segunda: formas de capital retrógradas, principalmente agrárias e 
mercantis, caracterizaram o desenvolvimento combinado das regiões, ocasionalmente, abrindo caminho para formas estatais 
mais dinâmicas de desenvolvimento” (p. 39).  
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relações de classe, e as alianças das burguesias nacionais com as burguesias do capitalismo 

hegemônico. Com efeito, Löwy (1995), sugere que, diferentemente dos teóricos da 

dependência, que afirmam “o caráter exclusivamente capitalista das economias latino-

americanas, desde a época da colonização” para a ‘teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado’ trata-se de “um amálgama social cuja natureza não pode ser definida pela busca 

de lugares comuns históricos, mas somente por meio de uma análise com base materialista” 

(p. 75). 

Neste sentindo, Florestan Fernandes apresenta duas questões fundamentais para 

entender a realidade que os países latino-americanos enfrentam:  

1) estruturas econômicas, socioculturais e políticas internas que podem 
absorver as transformações do capitalismo mas que inibem a integração 
nacional e o desenvolvimento autônomo; 2) dominação externa que estimula 
a modernização e o crescimento, nos estágios mais avançados do 
capitalismo, mas que impede a revolução nacional e uma autonomia real 
(FERNANDES, 1975, p. 26). 

A dependência, entretanto, não seria “mera ‘condição’ ou ‘acidente’”. Para 

Fernandes (1975), a articulação estrutural de “dinamismos econômicos externos e internos 

requer uma permanente vantagem estratégica do polo econômico hegemônico, aceita como 

compensadora, útil e criadora pelo outro polo” (p. 54, grifos do autor). Ou seja, em uma situação 

de máximo compartilhamento dos interesses e motivações ‘internas’ e ‘externas’, os 

dinamismos internos (expressão de Fernandes, 1975), refletem as contradições potenciadas 

pelas ‘debilidades’ do padrão de desenvolvimento dependente que nunca eliminam sua 

condição subsidiária, conforme explica Oliveira (2011, p. 76). 

Portanto, parafraseando Fernandes (1975), a dependência num contexto de 

desenvolvimento desigual e combinado seria sempre ‘um bom negócio’ para aqueles setores 

que possuem o controle nas sociedades latino-americanas e para os grupos externos. 

Concretamente, se estabelece um tipo de dominação externa que intensifica a dependência dos 

países latino-americanos.  

Carcanholo (2005), aponta ainda três fatores condicionantes histórico-estruturais da 

dependência: 1) a perda recorrente nos termos de troca, ou seja, “a redução dos preços dos 

produtos exportados pelas economias dependentes – geralmente produtos primários e/ou com 

baixo valor agregado” – tendo em conta os preços dos produtos com maior valor agregado 

“importados dos países centrais, em um verdadeiro processo de transferência de valores” 2) 

remessa de excedentes dos países dependentes para os avançados, “sob a forma de juros, lucros, 

amortizações, dividendos e royalties”; 3) instabilidade dos mercados financeiros internacionais, 
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“implicando em altas taxas de juros para o fornecimento de crédito aos países dependentes e 

colocando os países dependentes periféricos a mercê do ciclo de liquidez internacional” (p. 3). 

Quando observamos a dinâmica do comércio internacional na América Latina em 

relação às políticas de intensificação de exportação de commodities (produtos de baixo valor 

agregado como matérias-primas e produtos semimanufaturados), percebe-se a atualidade desta 

análise: 

Quadro 5: América Latina - Importações e Exportações (2017) 

 Exportações Importações 

 Produtos principais Países principais Produtos principais Países principais 

A
rg

e
n

tin
a
 Farelo de Soja ($9,2 B), 

Milho ($4,05 B), Óleo de 
soja ($3,88 B), Caminhões 
de entrega ($3,29 B) e Soja 
($2,82 B) 

Brasil ($9,3 B), Estados 
Unidos ($4,6 B), China 
($4,38 B), Chile ($2,77 B) e 
Vietnã ($2,27 B) 

Carros ($6,3 B), Peças de 
veículos ($2,78 B), Telefones 
($2,28 B), Petróleo ($2,15 B) e 
petrolíferos refinados ($2,1 B) 

Brasil ($17,8 B), China 
($12,6 B), Estados Unidos 
($7,33 B), Alemanha ($3,26 
B) e México ($2,06 B) 

B
ra

s
il 

Soja ($25,9 B), Minério de 
Ferro ($20,1 B), Petróleo cru 
($17,4 B), O açúcar bruto 
($11,4 B) e Carros ($6,78 B) 

China ($48 B), Estados 
Unidos ($25,1 B), Argentina 
($17,8 B), Holanda ($7,57 
B) e Alemanha ($6,18 B) 

Petrolíferos refinados ($11,4 
B), Peças de veículos ($5,1 B), 
Medicamentos embalados 
($3,1 B), Circuitos Integrados 
($3,03 B) e Carros ($3 B) 

China ($27 B), Estados 
Unidos ($20,4 B), Argentina 
($9,3 B), Alemanha ($9,3 B) 
e Coreia do Sul ($5,39 B) 

C
h
ile

 

Minério de cobre ($16,6 B), 
Cobre refinado ($14,9 B), 
Filetes de peixe ($2,86 B), 
Sulfato de Celulose Química 
($2,67 B) e Cobre bruto 
($2,41 B) 

China ($19,2 B), Estados 
Unidos ($10,3 B), Japão 
($6,38 B), Coreia do Sul 
($4,06 B) e Brasil ($3,44 B) 

Carros ($4,28 B), Petrolíferos 
refinados ($3,64 B), Petróleo 
cru ($2,81 B), Equipamentos 
de transmissão ($2,49 B) e 
Caminhões ($2,32 B) 

China ($15,4 B), Estados 
Unidos ($11,5 B), Brasil 
($5,32 B), Argentina ($2,77 
B) e Alemanha ($2,63 B) 

C
o
lô

m
b

ia
 

Petróleo cru ($11,1 B), 
Briquetes de carvão ($7,63 
B), Café ($2,7 B), 
Petrolíferos refinados ($2,06 
B) e Ouro ($1,45 B) 

Estados Unidos ($11,1 B), 
Panamá ($2,58 B), China 
($2,02 B), Holanda ($1,86 
B) e México ($1,56 B) 

Petrolíferos refinados ($2,81 
B), Equipamentos de 
transmissão ($1,99 B), Carros 
($1,89 B), Medicamentos 
embalados ($1,2 B) e Aviões, 
helicópteros, e / ou espacial 
($932 M) 

Estados Unidos ($11,7 B), 
China ($8,58 B), México 
($3,47 B), Brasil ($2,42 B) e 
Alemanha ($1,86 B) 

E
l S

a
lv

a
d
o

r 

Malha camisetas ($765 M), 
Blusas de malha ($423 M), 
Meias de malha e Meias 
($264 M), Açúcar bruto 
($221 M) e Roupas de 
malha ($218 M) 

Estados Unidos ($2,48 B), 
Guatemala ($791 M), 
Honduras ($778 M), 
Nicarágua ($431 M) e Costa 
Rica ($261 M) 

Petrolíferos refinados ($952 
M), Medicamentos embalados 
($285 M), Petróleo ($254 M), 
Luz emborrachado Tecido de 
malha ($253 M) e 
Equipamentos de transmissão 
($216 M) 

Estados Unidos ($3,26 B), 
China ($1,43 B), Guatemala 
($1,03 B), México ($900 M) 
e Honduras ($578 M) 

E
q

u
a

d
o

r 

Petróleo cru ($5,63 B), 
Bananas ($3,38 B), 
Crustáceos ($3,06 B), Peixe 
processado ($1,18 B) e 
Flores de corte ($846 M) 

Estados Unidos ($6,06 B), 
Vietnã ($1,46 B), Chile 
($1,33 B), Panamá ($932 M) 
e Rússia ($912 M) 

Petrolíferos refinados ($1,7 B), 
Óleo de alcatrão de carvão 
($1,1 B), Carros ($921 M), 
Medicamentos embalados 
($653 M) e Equipamentos de 
transmissão ($390 M) 

Estados Unidos ($3,72 B), 
China ($3,62 B), Colômbia 
($1,51 B), Brasil ($865 M) e 
Panamá ($848 M) 

H
o
n

d
u

ra
s
 

Malha camisetas ($1,29 B), 
Café ($1,17 B), Blusas de 
malha ($870 M), Fio isolado 
($609 M) e Óleo de Palma 
($365 M) 

Estados Unidos ($4,86 B), 
El Salvador ($578 M), 
Nicarágua ($500 M), 
Alemanha ($463 M) e 
México ($328 M) 

Petrolíferos refinados ($1,09 
B), Não Varejo fios de algodão 
puro ($377 M), Não Varejo 
sintéticas Fibras Fios ($326 
M), Medicamentos embalados 
($286 M) e Caminhões ($201 
M). 

Estados Unidos ($3,76 B), 
China ($1,26 B), El Salvador 
($778 M), Guatemala ($732 
M) e México ($720 M) 

M
é

xi
co

 

Carros ($45,1 B), Peças de 
veículos ($28 B), 
Caminhões de entrega 
($26,7 B), Unidades de 
Disco Digital ($22,5 B) e 
Petróleo cru ($19,5 B) 

Estados Unidos ($307 B), o 
Canadá ($22 B), China 
($8,98 B), Alemanha ($8,83 
B) e Japão ($5,57 B) 

Peças de veículos ($25,2 B), 
Petrolíferos refinados ($23,4 
B), Carros ($11,6 B), Unidades 
de Disco Digital ($9,8 B) e 
Petróleo ($7,46 B) 

Estados Unidos ($181 B), 
China ($52,1 B), Alemanha 
($14,9 B), Japão ($14,8 B) e 
Coreia do Sul ($10,9 B) 
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P
e

ru
 

Minério de cobre ($12 B), 
Ouro ($7,13 B), Petrolíferos 
refinados ($2,49 B), Minério 
de Zinco ($2,1 B) e Cobre 
refinado ($1,77 B) 

Estados Unidos ($6,77 B), 
Suíça ($2,47 B), Coreia do 
Sul ($2,19 B) e Espanha ($2 
B) 

Petrolíferos refinados ($2,82 
B), Carros ($1,73 B), 
Equipamentos de transmissão 
($1,44 B), Petróleo cru ($962 
M) e Caminhões ($792 M) 

China ($8,75 B), Estados 
Unidos ($7,73 B), Brasil 
($2,37 B), México ($1,78 B) 
e Chile ($1,39 B) 

U
ru

g
u

a
i 

Sulfato de Celulose Química 
($1,43 B), Carne bovina 
congelada ($1,14 B), Soja 
($671 M), Arroz ($464 M) e 
Carne Bovina ($391 M) 

China ($2,02 B), Brasil 
($1,32 B), Holanda ($492 
M), Estados Unidos ($474 
M) e Argentina ($452 M) 

Petróleo cru ($955 M), 
Petrolíferos refinados ($683 
M), Carros ($416 M), 
Equipamentos de transmissão 
($290 M) e Caminhões ($217 
M). 

Brasil ($2,45 B), China 
($1,71 B), Argentina ($1,18 
B), Estados Unidos ($975 
M) e México ($231 M) 

Fonte: Elaborado com base nos dados do The Observatory of Economic Complexity (2017). 

Uma rápida leitura do quadro demonstra que a participação nas exportações 

latinoamericanas para os Estados Unidos é determinante para a economia de muitos países da 

região. Análise semelhante ocorre observando-se o volume de importações provenientes dos 

Estados Unidos, seguido pela China. Com efeito, as exportações latinoamericanas se 

concentram em produtos primários de baixo valor agregado enquanto suas importações vão no 

sentido contrário. Dentre os tantos casos exemplares, temos que a América Latina exporta 

‘petróleo cru’ e importa ‘petrolíferos refinados’, corroborando com a condição dependente da 

América Latina frente à subordinação aos monopólios tecnológicos do ‘imperialismo total’46 

(FERNANDES, 1975). 

Estes fatores são reforçados pela própria dinâmica de acumulação mundial do 

capital, e, conforme analisa Carcanholo (2005), “a alternativa encontrada pelos países 

periféricos para essa dinâmica reside na superexploração da força de trabalho” (p. 6), 

redobrando o esforço para aumentar a capacidade produtiva do trabalho, a fim de compensar a 

perda de receita decorrente do comércio internacional47 (MARINI, 1981). Para Carcanholo 

(2005), é a partir desta dinâmica de acumulação de capital, que o capitalismo dependente na 

América Latina pode crescer, “contornando sua restrição externa” (p. 6). Entretanto, continua 

o autor, “essa dinâmica traz consigo as consequências inevitáveis da dependência”: 

distribuição regressiva da renda e da riqueza, associada ao aprofundamento dos problemas 

sociais, como o aumento da marginalidade e da violência (p. 6). Desta problemática regional, 

 
46 Florestan Fernandes (1975), explica que o traço específico do ‘imperialismo total’ consiste “no fato de que ele organiza a 
dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem social, desde o controle da natalidade, a comunicação de 
massa e o consumo de massa, até a educação, a transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais, a 
modernização da infra e da superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da política nacional etc. [...] 
A implementação de mudanças é feita por pessoal estrangeiro, transplantação maciça de tecnologia e de instituições, 
suprimento externo de capital e controle financeiro” (p. 18).  
47 Este processo é sintetizado por Marini (1981), da seguinte forma: “as nações desfavorecidas pelas trocas desiguais não 
procuram corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço 
redobrado para aumentar a capacidade produtiva do trabalho), mas tentam compensar a perda de ingressos gerada pelo 
comércio internacional, através do uso de uma maior exploração do trabalhador” (p. 36-37). 
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emerge a necessidade de manter a ordem e a segurança para estabilizar relações de classe 

altamente desiguais.  
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3. Transformações na geopolítica latinoamericana 

A dinâmica da economia mundial (e de sua crise), traz elementos para a 

compreensão das transformações econômicas e políticas que ocorreram recentemente na 

América Latina, tendo como marco, o início da década de 1990. O chamado ‘fim da história’ 

(após o colapso da União Soviética), a recessão econômica de 1990 a 1992 e os programas de 

ajustamento estrutural das instituições financeiras internacionais criaram as bases para o avanço 

do neoliberalismo e o aprofundamento das desigualdades sociais em muitos locais no mundo, 

e, particularmente, nos chamados países em desenvolvimento e economias em transição. 

Simultaneamente, nas décadas de 1990 e 2000, economias emergentes como as localizadas no 

sudeste da Ásia, ameaçam as pretensões hegemônicas dentro da geografia do capitalismo 

global. A ascensão econômica da China48, as experiências de governos de coalizão de vários 

matizes apoiados pela esquerda e os levantes populares na América Latina são acontecimentos 

importantes porque poderiam, potencialmente, servir para renegociar os termos de domínio 

geopolítico na região, que sempre ampliaram as “características imperiais do capitalismo 

global liderado pelos Estados Unidos” (BURRON, 2014, p. 36). 

Com efeito, a possibilidade de pressão e intervenção dos Estados Unidos na 

América Latina vinha, francamente, diminuindo ao compasso do declínio do seu poder 

econômico (COGGIOLA, 2008). Exemplo disso, foi o caso da ocupação militar do Haiti por 

tropas latino-americanas (2004-2017), na qual os Estados Unidos praticaram na América Latina 

o chamado ‘soft power’, não se contrapondo ao uso da força, mas fazendo uso de 

‘intermediários’ (COGGIOLA, 2008, p. 34). Para Burron (2014, p. 33), o relativo 

enfraquecimento do poder dos Estados Unidos abriria precedente para o surgimento de outros 

arranjos políticos e econômicos globais e uma ordem mundial mais multipolar e pluralista. O 

autor segue argumentando que as disputas pela hegemonia ao interior da região 

tradicionalmente favoreciam os interesses estadunidenses e das burguesias locais da América 

Latina. Entretanto, o surgimento de tal ‘multipolaridade’ se limitou a contrabalançar o poder 

geopolítico dos Estados Unidos, sem, contudo, se desvincular do capitalismo global (à exceção 

da Venezuela) (BURRON, 2014, p. 36). 

As reformas neoliberais da década de 1990, com suas privatizações, abertura dos 

mercados, austeridade no gasto social e mercantilização dos direitos sociais, expuseram um 

quadro de crise socioeconômica generalizada na América Latina. Particularmente entre os anos 

 
48 Suasnábar (2018), informa que a China crescerá a uma média anual de 10% (as chamadas taxas “chinesas”). Tal crescimento 
elevará sua condição como potência exportadora bem como aumentará sua demanda por matérias-primas (commodities). 
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de 1998 e 2002, a América Latina vivenciou um período de estagnação econômica, aumento da 

pobreza e vulnerabilidade aos choques externos desfavoráveis (SADER, 2009). Como 

exemplo, pode-se observar as crises nas economias mais desenvolvidas da região: México e 

Argentina em 1995, Brasil em 1998-1999, Argentina em 2001-2002. Panizza (2006, p. 6), 

demonstra que neste período o produto bruto per capita da América Latina regrediu 1,6%, em 

média, e o desemprego aberto subiu de 9,3% para 11%, ocorrendo também aumento do número 

de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza absoluta e relativa. Este cenário desencadeou o 

aprofundamento da luta de classes com surgimento de tendências contra hegemônicas ao 

imperialismo estadunidense através de uma onda de mobilizações populares que “não 

enfrentava ditaduras militares, mas os regimes ‘democráticos’ desenhados pelos EUA e as 

burguesias locais” (COGGIOLA, 2008, p. 36). As mobilizações abrangeram a organização da 

cooperação regional, a Aliança Bolivariana para os Povos de nossa América (ALBA), o 

fortalecimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Brasil e o 

movimento campesino no Paraguai, as greves e o Movimento Piqueteiro na Argentina, a 

“guerra da água” em Cochabamba, na Bolívia e o Movimento Indígena no Equador, na 

Guatemala e no México (Chiapas) para citar alguns. Também integra este período de conflitos 

as lutas pela educação no Brasil, em Oaxaca (México), no Chile, com a ‘Revolución Pingüina’ 

(GOULART; CÁSSIO; XIMENES, 2019). 

Este período de crise pode ser considerado como um dos motivos para o surgimento 

dos “novos contendores regionais” (BURRON, 2014, p. 35). A ameaça política e econômica 

às classes dominantes não apenas fomentou a mobilização e o protesto social, mas também fez 

emergir na América Latina governos de coalizão com orientação ‘progressista’, de caráter 

nacionalista militar ou indígena, com apoio da centro-esquerda ou da esquerda histórica. No 

lugar de Alberto Fujimori, Carlos Menem ou dos tradicionais partidos de centro-direita, a 

América Latina elegeu à presidência Hugo Chávez (Venezuela) em 1999; Lula da Silva (Brasil) 

e Nestor Kirchner (Argentina) em 2003; Evo Morales (Bolívia), Michelle Bachelet (Chile) e 

Daniel Ortega (Nicarágua) em 2006; Cristina Fernández Kirchner (Argentina) e Rafael Correa 

(Equador) em 2007; Fernando Lugo (Paraguai) em 2008; Mauricio Funes (El Salvador) em 

2009; José Mujica (Uruguai) em 2010; Dilma Rousseff (Brasil) e Ollanta Humala (Peru) em 

2011; o México também vivenciou a derrota do Partido Revolucionario Institucional (PRI) e a 

quase eleição de Lopez Obrador em 2013.  

Embora expressem tradições nacionais diferentes, a onda de eleições da década de 

2000 mudou o panorama político da América Latina. A região, que no último quarto de século 
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foi dominada por governos de centro-direita, foi “tingida por uma verdadeira ‘Maré Rosa’49”. 

(PANIZZA, 2006, p. 1). Para Coggiola (2008), além do fracasso econômico dos governos 

neoliberais, a emergência de tal ‘onda’ de esquerda foi proporcionada pela crise econômica em 

conjunto com a perda de base política dos partidos tradicionais, nacionalistas ou ‘liberais’ (p. 

35). 

3.1. Reorganização empresarial na América Latina 

Ainda que os novos ‘governos nacionalistas’ tenham produzido uma mudança na 

relação com suas bases históricas, eles também estabeleceram novas alianças com setores 

burgueses nacionais e internacionais para gerir o Estado (COGGIOLA, 2008). A vitória do 

Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil, por exemplo, foi fundamental no desenho da política 

estadunidense na desmobilização da luta dos trabalhadores no Brasil e na intervenção na 

“contenção da radicalização ‘andina’”, garantindo a estabilidade do Estado (p. 37). Com 

efeito, diante da premente ameaça advinda da desigualdade social, desemprego e pobreza50, 

manifesta através das pressões das mobilizações populares na arena política e frente às 

necessidades de acumulação contínua, inaugurou-se um novo ciclo de mobilização empresarial. 

Para Offe e Wiesenthal (1984), a menor diversidade de interesses empresariais a 

serem organizados (em comparação com a classe trabalhadora) facilita, sobremaneira, sua 

associação. Enquanto a classe trabalhadora, possui uma colossal multiplicidade de necessidades 

sem um aparente denominador comum, para os empresários todas as questões relevantes podem 

ser reduzidas para o inequívoco padrão do esperado custo e retorno (OFFE; WIESENTHAL, 

1984). Os interesses na ação coletiva empresarial, portanto, são mais facilmente otimizados, 

uma vez que, “pode[m] ser analisado[s] e decidido[s] por uma equipe de especialistas” (p. 

79). Entretanto, observa Velasco e Cruz (1995), a ação coletiva empresarial se desenvolve em 

um contexto mais complexo e em variadas situações, pois, “frequentemente os empresários se 

defrontam com situações nas quais o que está em jogo não é o montante de suas perdas e 

ganhos, mas a sua posição mesma na sociedade” (p. 292). Estas circunstâncias podem surgir 

ao interior da luta de classes, por deslocamentos ideológicos nas camadas médias, através de 

mudanças políticas, pelo conjunto destes fatores e outros mais. “[...] Em tais condições, o 

 
49 Denominado “Marea Rosa” ou “Onda Rosa” (NASCIMENTO, 2017; PANIZZA, 2006), o movimento refere-se à onda de 
eleições presidenciais de governos de diferentes matizes de esquerda eleitos no início da década de 2000. 
50 Durante a década de 2000 diversos programas de transferência de renda foram criados na América Latina, a exemplo da 
‘Asignación Universal por Hijo’ (AUH) (Argentina), do Bolsa Família (Brasil), do ‘Oportunidades’ (México), ‘Chile Solidario’ 
(Chile), ‘Mais Familias en Acción’ (Colômbia), dentre outros. 
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empresariado se vê forçado a movimentar-se no terreno da política, para defender, enquanto 

ator coletivo, sua identidade” (VELASCO E CRUZ, 1995, p. 292). A questão, portanto, não se 

detém apenas no âmbito econômico. Assim como Freitas, (2018), entendemos que a ação 

coletiva empresarial é igualmente induzida por questões ideológicas, garantindo “a defesa da 

apropriação privada e sua acumulação contínua que, nas formas democráticas liberais 

vivenciadas, não teria demonstrado estar suficientemente protegida ou seria ineficaz para 

barrar reivindicações de grupos organizados, que promovem a cooptação de políticos contra 

o livre mercado” (p. 23).  

Este foi o caso da criação do Movimento Brasil Competitivo (MBC). O MBC surge 

em 2001, num contexto no qual os empresários brasileiros criticavam abertamente sua diminuta 

participação na política e manifestavam descontentamento diante da instabilidade econômica, 

da sobrevalorização do câmbio e, sobretudo, da ampliação da abertura do mercado interno 

praticadas durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Esta ação coletiva 

empresarial, liderada pelos empresários Jorge Gerdau Johannpeter (Grupo Gerdau), Élcio 

Aníbal de Lucca (Serasa Experian), Edson Musa (Caloi), Antônio Maciel Neto (Grupo 

Itamaraty, Ford, Suzano Papel e Celulose) dentre outros, teve o objetivo de atuar na “[...] na 

mobilização de lideranças públicas e privadas pela causa da competitividade do país e na 

multiplicação do conhecimento como modo de alcançar resultados de eficiência na 

administração pública e no setor privado” (MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO, 2011, 

p. 117). Lamosa (2011, p. 5), interpreta que o surgimento do MBC significou um esforço 

organizativo dos empresários brasileiros para “mobilizar e difundir o télos da economia 

competitiva” em interlocução com as frações dominantes nacionais. Na prática, a eleição de 

Lula da Silva em 2003, provocou uma extraordinária ampliação da participação empresarial no 

governo.  

Outro exemplo, foi a grande organização empresarial em nível latinoamericano das 

associações de bancos na década de 2000. Minella (2007), apresenta uma investigação sobre 

uma ‘rede transassociativa’ de grupos financeiros, cujo núcleo central foi constituído pelas 

associações de classe que inclui entidades de classe do Brasil, Argentina, México, Chile e Peru. 

Para o autor, esta representação dos interesses do empresariado e da burguesia bancário-

financeira proporcionou uma atuação coordenada destes grupos “na definição de estratégias 

comuns para as associações de bancos [...] e implementações de reformas financeiras e outras 

políticas econômicas na América Latina” (p. 48).  

Schneider (1998), explica que, embora a percepção de ameaças seja um importante 

incentivo para a ação coletiva empresarial, esta não se auto organiza espontaneamente. 
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Geralmente, o Estado fornece incentivos externos, reduzindo os obstáculos para organização 

da ação coletiva, “incluindo o acesso institucionalizado ou informal às esferas de decisão” 

(BIANCHI, 2004, p. 110). Assim, os padrões de comportamento do empresariado, girando em 

torno da ‘nova direita’ foram reorganizados, de modo que estes grupos passaram a fomentar, 

junto ao Estado, uma série de reformas que desestruturam a luta dos trabalhadores e colocam 

novos marcos de precariedade nas relações de trabalho e de degradação das condições de 

trabalho e, simultaneamente, que recompõem as garantias do processo de acumulação. De fato, 

a partir de finais de 2002, houve uma retomada do comércio externo e da produção local em 

conjunto com aumento dos recursos fiscais advindos do ciclo comercial internacional favorável 

às matérias primas latinoamericanas. Os dados reafirmam que a recomposição do capital neste 

período atingiu patamares inéditos na região: a América Latina atravessou a crise mundial “com 

mais de 75% do PIB regional com classificações de risco de crédito dentro do ‘grau de 

investimento’. [...] Em 2008, a região apresentava solvência, com 70% de sua dívida coberta 

por reservas internacionais” (COGGIOLA, 2008). Entre 2003 e 2007, os investimentos 

externos na região ultrapassaram US$ 300 bilhões e as denominadas ‘multilatinas’ “lançaram-

se a outros mercados comprando importantes ativos, inclusive em países desenvolvidos” (p. 

40).  

3.2. Empresários como protagonistas da mudança educativa na América Latina 

A reorganização empresarial na América Latina também abrangeu a educação 

pública, entendida como parte importante da ‘estratégia de acumulação’. Um exemplo ocorreu 

em 2005, quando as principais frações do capital, incluindo os integrantes do MBC, realizaram 

um congresso intitulado “Ações de Responsabilidade Social em Educação: Melhores Práticas 

na América Latina”. Organizado pelo Instituto Gerdau e as Fundações Jacobs e Coleman. Este, 

em conjunto com outros eventos, marcam um novo momento na mobilização de empresários, 

resultando no surgimento do movimento ‘Todos pela Educação’ no Brasil, e, anos mais tarde, 

na REDUCA (MARTINS, 2016).  

No mencionado evento, os empresários imprimiram sua marca de protagonismo na 

reorganização da educação pública agindo como ‘empreendedores de políticas’, ou seja, atores 

que conectam os interesses público e privado em uma ação política, na provisão de bens 

coletivos, mas também capturando parte desse benefício para si (HARDIN, 2013). Durante o 

evento, Jorge Paulo Lemann, presidente da Fundação Lemann conclama a participação 

empresarial na incidência educativa: “Se dependermos apenas do governo, não chegaremos lá. 
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Estou aflito com o pouco crescimento do país” (FUTEMA, 2006). Capella (2016, p. 486) 

explica que os empreendedores políticos “assumem um papel importante na defesa das ideias 

relacionadas à definição dos problemas e à estruturação dos debates a respeito de soluções”. 

Para a autora, estes atores podem agir “tanto no sentido da mudança quanto da estabilidade 

quando esta lhe interessa, mantendo privilégios, status ou outros recursos” (p. 486). 

Dentre os pontos considerados críticos em relação à educação pública, o empresário 

Lemann cita o baixo crescimento econômico do país, inferior à taxa média da América Latina 

e do mundo: “Se continuarmos assim, vamos perder a corrida da eficiência e da competência 

no mundo globalizado. Se não atacarmos o problema, nosso crescimento será inadequado” 

(FUTEMA, 2006). Martins (2015), situa a ação coletiva empresarial em um movimento 

designado ‘direita para o social’ que reconhece que a intensificação da exploração verificada 

na atual fase do capitalismo ameaça a legitimidade do sistema, a burguesia e, por conseguinte, 

o próprio empresariado como “dirigente do processo histórico” (p. 297). Diante do risco, os 

empresários colocariam “à serviço da sociedade sua experiência na condução dos negócios e 

seus preceitos de eficiência e produtividade” estabelecendo “formas inovadoras de tratamento 

das ‘questões sociais’” (idem).  

Não por acaso, diversos membros da REDUCA surgiram através da atuação de 

empresários de renome em nível nacional, regional e até mesmo global. No Brasil, são 

expoentes do TPE, os empresários Jorge Gerdau Johannpeter, Milu Villela e Viviane Senna. A 

organização também conta com a presença do empresário Jorge Paulo Lemam (MARTINS, 

2016). A Fundación Educación 2020, mesmo com um histórico de envolvimento estudantil em 

sua gênese, conta com a participação ⸺ e financiamento ⸺ do grupo Luksic e Matte 

(SALINAS, 2015). O ‘Mexicanos Primero’ foi organizado, dentre outros, pelos empresários 

Alejandro Ramírez Magaña (Cinépolis) e Claudio X. González (Televisa, dentre outros), cujas 

famílias têm uma longa história de envolvimento na política mexicana. A ‘Fundação 

Empresários por la Educação’, foi criada depois da LABES51, na Colômbia, sob a liderança do 

empresário antioqueño Nicanor Restrepo (SOLANO-ESPINOSA, 2017, p. 45). Estes são 

exemplos de empresários que “estão dispostos a mobilizar seus capitais econômicos, culturais 

e sociais para perseguir suas agendas de caridade” (OLMEDO, 2014, p. 585).  

Reproduzindo Gramsci (1982), sabe-se que os empresários contam por uma certa 

“capacidade dirigente e técnica”, caracterizando-se como ‘intelectuais orgânicos’ (GRAMSCI, 

1982). Os empresários organizam sociedade em geral, incluindo o organismo estatal, pela sua 

 
51 Cf. item 4.3 deste trabalho. 
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necessidade de criar as condições mais favoráveis à expansão da própria classe: “ou, pelo 

menos, devem possuir a capacidade de escolher os ‘prepostos’ (empregados especializados) a 

quem confiar esta atividade organizativa das relações gerais exteriores a fábrica” (GRAMSCI, 

1982, p. 4). Estes atores, detentores do poder econômico e, portanto, com capacidade de 

mobilizar diversos tipos de recursos, como seus capitais econômicos, culturais e sociais, são 

denominados por Schervish (2003, 2005) como ‘hiperagentes’ (hyperagent), que significa uma 

maior “capacidade de indivíduos ricos para estabelecer o controle ou as condições sob as quais 

eles e outros vivem” (SCHERVISH, 2005, p. 62). São considerados também “indivíduos que 

podem fazer o que, de outra forma, seria necessário um movimento social para fazer” 

(BISHOP; GREEN, 2010 apud AVELAR, 2018, p. 25). 

Uma das táticas empresariais no processo de convencimento para a construção de 

um consenso em torno ao seu projeto é a apropriação da bandeira da ‘qualidade da educação’52. 

Entretanto, diferentemente do sentido de qualidade defendido pelos movimentos progressistas, 

para os homens de negócio, a qualidade da educação sempre se refere ao ‘mensurável’, estando 

associada ao crescimento econômico e desenvolvimento53. Este é o caso da REDUCA, para quem  

os desafios para o equilíbrio entre crescimento econômico e desenvolvimento 
social persistem, e a Educação, peça-chave que viabiliza o pleno 
desenvolvimento das capacidades humanas e determina o potencial de 
participação das sociedades no cenário mundial, evolui em ritmo muito 
aquém do necessário para colocar a região entre os países com bons Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDHs) (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 
147).  

O contexto de crítica dos sistemas educacionais, baseado no desempenho dos 

estudantes, é comum no discurso da REDUCA e seus membros e justifica o fortalecimento e 

aprofundamento da participação empresarial na política educativa, pois, em sua perspectiva, o 

baixo desempenho dos estudantes nos testes internacionais implicaria em consequências para o 

desenvolvimento e para a coesão social, especialmente nos países periféricos. Assumindo 

também as orientações das OI’s, para a REDUCA, ao lado do baixos resultados nestes testes, os 

estudantes latino-americanos não consolidam as chamadas habilidades ‘não cognitivas’ 

(capacidades de socialização, trabalho em equipe, liderança, cidadania, pensamento crítico, 

comunicação) (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 148). 

 
52 Para a REDUCA,“[as] avaliações nacionais e internacionais mostram que a qualidade não acompanhou o crescimento da 
cobertura, e é, atualmente, o grande desafio educacional para os países Movimentos pela Educação na América Latina” 
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 147). 
53 A ‘qualidade da educação’ é entendida a partir dos critérios da OCDE, que utiliza o desempenho nos testes padronizados, 
como o PISA (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 148). 
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Esta interpretação não difere muito dos ‘reformadores empresariais da educação’, 

segundo os quais, “a escola pública atende principalmente às necessidades de negócios”; “a 

escola pública é responsável pela competição econômica global”; “as oportunidades e a 

possibilidade de realização individual são abertas apenas através do sistema escolar 

organizado por ‘competição’ e ‘escolha’”; e “o sucesso educacional traduz-se em inclusão 

individual na economia como consumidor e como trabalhador” (SALTMAN, 2014, p. 252). 

Ecoando estes dados, Dale (2004) sugere que estes atores conferem um caráter de urgência nas 

reformas educativas pretendidas, cujos propósitos estão alinhados em torno de uma agenda 

global54.  

A partir de pronunciamentos alarmados, as organizações empresariais que incidem 

na educação também utilizam como ferramenta a promoção de suas posições por meio de 

estudos e documentos que divulgam os baixos resultados educacionais dos países (MARTINS, 

2016). No caso latinoamericano, tal processo se intensificou a partir de 2000, quando os 

resultados da prova PISA55, desenvolvida pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), expuseram as diferenças educacionais entre os países e 

as regiões. A ‘Declaración de REDUCA en la VIII Asambela anual’ (REDUCA, 2018) traz a 

seguinte informação:  

De acordo com os resultados do PISA, 50% dos estudantes da região de 15 
anos não possuem os conhecimentos e habilidades essenciais para a vida 
em sociedade. Da mesma forma, o teste TERCE56 indica que mais de 60% 
dos alunos na região do terceiro e sexto anos em leitura estão nos níveis mais 
baixos de desempenho. Em matemática, os resultados são ainda piores: mais 
de 70% dos alunos da terceira série estão nesses níveis baixos e na sexta 
série, atingem 83%. Nas ciências naturais, 79% dos alunos do sexto ano têm 
baixo desempenho. Os problemas e desafios mencionados (não completar o 
ensino obrigatório, não alcançar bons resultados de aprendizagem e a falta 
de justiça educacional) representam um risco para a democracia na região e 
exigem medidas urgentes (REDUCA, 2018, p. 2, grifos nossos) 

O grau em que o suposto ‘risco para a democracia da região’ representada pela 

‘catástrofe decorrente dos resultados da avaliação PISA’ atinge o discurso público e político é 

 
54 Cf. item 5.6 neste trabalho. 
55 PISA - Programme for International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - é uma 
iniciativa internacional de avaliação comparada, aplicada em estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o 
término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela OCDE. No 
Brasil, o Pisa é coordenado pelo INEP. Fonte: http://portal.inep.gov.br/pisa-programa-internacional-de-avaliacao-de-alunos. 
Acesso em: 12/2016. 
56 Terceiro Estudo Regional Comparativo e Explicativo (Terce). Terce é um estudo de desempenho da aprendizagem em larga 
escala realizado em 15 países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai), além do estado de Nuevo León (México). Mais de 134 
mil crianças do ensino fundamental participaram da avaliação. Avalia o desempenho escolar no ensino fundamental – do 4º ao 
7º ano do ensino fundamental, no Brasil; e da 3ª à 6ª série, nos demais países – em matemática, linguagem (leitura e escrita) e 
ciências naturais. http://www.edupp.com.br/2015/08/terceiro-estudo-regional-comparativo-e-explicativo-terce-e-a-educacao-
brasileira/. Acesso em 07/2019. 
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exemplificado pelo fato de que a mesma história vem sendo repetida não apenas pelos grupos 

que formam a REDUCA em 15 países latinoamericanos, mas por outras organizações 

empresariais, do terceiro setor e também pelos governos e OI’s. O Todos pela Educação, por 

exemplo, divulga a ‘urgência da educação’: “[...] não ignoramos que o Brasil vive uma crise 

de aprendizagem. E esta é a crise que mais traz risco para a nossa sociedade, pois é uma crise 

silenciosa, que tem limitado o potencial dos brasileiros e brasileiras, suas oportunidades, suas 

rendas, suas vidas de maneira geral” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2018). Alguns autores 

consideram que esta análise ‘catastrófica’ gerada em torno aos resultados dos testes 

padronizados tem sido utilizada para redefinir o sentido da educação pública, construindo uma 

hegemonia (direção política e ideológica) nas redes públicas de ensino. Defensores das 

privatizações fazem avançar as suas ideias na política educativa de uma forma muito 

semelhante ao que pode acontecer na sequência de um choque econômico ou de desastres 

naturais (SALTMAN, 2007). Em poucas palavras, os momentos de crises (econômicas, 

políticas ou humanitárias) e a urgência por atingir os objetivos educacionais globais ou 

melhores resultados em avaliações internacionais tendem a ser usados como uma oportunidade 

política por empresários, OI’s e políticos para promoverem reformas que tendem à privatização 

dos sistemas educativos (VERGER; FONTDEVILA; ZANCAJO, 2016).  

Na busca ‘impostergável’ pela melhora da qualidade da educação o debate 

democrático parece ser orientado pela cultura de metas (MARTINS, 2016), que estabelece 

prioridades e prazos e regula a agenda política em função da utilidade (produtividade) do 

assunto a tratar (SOLANO-ESPINOSA, 2017, p. 157). Ainda que a melhora da qualidade da 

educação seja vista como uma ‘bandeira’ que deva agregar toda a sociedade, a burguesia e suas 

frações, mais propriamente o setor empresarial e os segmentos que partilham suas diretrizes 

que têm assumido a condução das políticas que ‘visam a melhora da qualidade da educação’. 

Assim como Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) (2018), entendemos 

que o setor empresarial vem avançando na noção “de que qualidade é o direito (mais do que 

educação pública)” (p. 74), instalando a percepção de que os empresários podem fornecer ao 

setor público “as habilidades para uma melhor gestão educacional e tomada de decisão com 

base nos resultados”. Neste sentido, Leher (2018), sugere que a legitimação das organizações 

empresariais no terreno educacional passou a ser um objetivo de classe muito estratégico, uma 

vez que a porta de entrada de tais organizações foi a qualidade da educação, e conforme as 

narrativas destes atores, “o Estado e os professores ‘falharam nessa missão’” (p. 23).  

Estes são argumentos que legitimam políticas que aprofundam a privatização da 

educação em dois sentidos: a privatização dos espaços de produção de política pública, uma 
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vez que estes atores têm ampliado exponencialmente sua presença nos espaços de decisão 

alterando ‘a cultura do debate’, como veremos adiante. Em um segundo sentido, como o 

anunciado por Freitas (2018), segundo o qual os objetivos dos ‘reformadores empresariais da 

educação’ seriam alcançar “a privatização intensiva quando possível” ou promover “um vetor 

de privatização progressivo” transformando o “‘direito à educação’ em um ‘serviço’ a ser 

adquirido” (p. 59). 

3.3. Incidência empresarial na educação em multicamadas 

Embora a política educativa seja formulada e executada em nível local, a REDUCA 

e seus integrantes não podem ignorar os domínios regionais e globais do debate sobre políticas. 

Diversos pesquisadores têm chamado atenção para as territorialidades em mudança ⸺ e, mais 

genericamente, as espacialidades ⸺ e seus impactos na condição do Estado (JESSOP; 

BRENNER; JONES, 2008, p. 390). Houve um esforço para decifrar como as relações globais, 

nacionais, regionais e locais estavam sendo recalibradas por meio da reestruturação capitalista 

e da contenção do Estado, sobretudo pelo surgimento da governança regional e global. Mesmo 

ao interior da América Latina o contexto das políticas têm sido analisado de forma multinível, 

considerando o reescalonamento da política em termos local, nacional e global (LINGARD; 

RAWOLLE, 2010, 2011). O enfoque nos ‘novos atores’ que operam em rede evita o 

‘territorialismo metodológico’, ou “a prática de compreender sem percalços o mundo social 

através das lentes das geografias territoriais” (LARNER; LE HERON, 2002, p. 754 apud 

AVELAR, 2018, p. 11). 

Este tipo de atuação multinível utilizado pela REDUCA se torna ainda mais 

importante frente às disputas de poder, uma vez que, o campo da ‘Política Global de Educação’ 

(GEP) “está longe de ser um terreno plano” pois “nem todos os atores têm o mesmo poder e 

capacidade para mobilizar os diferentes tipos de capital necessários para promover seus 

interesses e ideias” (VERGER; NOVELLI; ALTINYELKEN, 2018, p. 9). Avelar (2018), 

chama atenção para o fato de que alguns atores têm maiores chances de formular problemas e 

soluções políticas, ou seja, “atores internacionais importantes e empreendedores políticos, com 

capacidade de transcender escalas diferentes a qualquer momento, têm mais chance de 

introduzir suas ideias, preferências e linguagens neste campo” (VERGER; NOVELLI; 

ALTINYELKEN, 2018, p. 9).  

Com efeito, o projeto educativo da REDUCA extrapola as fronteiras nacionais, 

constituindo-se como uma complexa rede de governança de dimensão multinível (local, 
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regional, global). Uma das justificativas para a existência da REDUCA, e para sua forma de 

atuação, é que “os desafios para a melhoria da qualidade e da equidade da educação na região 

são comuns a todos os países, e de forma geral estão centrados na redução da desigualdade 

educacional entre classes socioeconômicas, gênero e entre regiões (rural e urbana)” (TODOS 

PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 148). Em outras palavras, apesar do recente surgimento da 

REDUCA e das fortes assimetrias existentes entre os seus integrantes, o seu projeto educacional 

pode ser expresso como um projeto regional que conecta as necessidades nacionais, as 

configurações regionais e os processos de reforma educativa globais.  

No entanto, como explica Osorio (2014) “a mundialização do capital não apaga a 

existência de Estados nacionais, nem as relações de dominação e dependência política entre 

eles”. Assim, o surgimento de diretrizes regionais pautadas em agendas de reformas globais 

não se traduz automaticamente em mudanças específicas, homogêneas, e até mesmo 

substantivas nos países. Outros desencadeadores são necessários para as reformas educativas, 

como veremos na seção seguinte.  

  



87 
 

 
 

4. Gênese da Rede Latinoamericana de Organizações da 
Sociedade Civil para Educação – REDUCA 

A educação latinoamericana sempre foi palco de disputa de uma gama de grupos 

de interesse que contribuem para o processo político. Na luta e competição pelo sentido e 

condução da educação, dentre os grupos de interesse, destaca-se o empresariado. Delimitada 

por contextos e interesses distintos, a atuação do empresariado, ao mesmo tempo em que 

contribui para o processo político sofre, também, alterações.  

Na América Latina a relevância do empresariado no debate educacional aumenta, 

particularmente, a partir de meados da década de 2000. Com o fomento de OI’s (sobretudo do 

BID), o empresariado atualiza suas formas de incidência na educação pública: o protagonismo 

de empresas ou mesmo de empresários individuais dá lugar às ações organizadas empresariais 

através de fundações, institutos e organizações não-governamentais. Para Jarquín Ramírez 

(2018a, p. 32), a presença do empresariado, concebido sob os critérios de participação 

corporativa e representação, foi, salvo algumas conjunturas, desaparecendo no debate, dando 

origem a uma nova figura, denominada, ‘cidadania corporativa’ ⸺ fenômeno também 

estudado, sob outra perspectiva, por Arevalo & Fallon (2008) e Rasche (2009). Também a 

atuação empresarial por meio de iniciativas programáticas e ajudas pontuais para educação 

muda de foco: procurando aliar-se aos governos de turno e à mídia, os empresários almejam 

uma intervenção sistêmica pautada por um projeto único: consensual, mas não necessariamente 

democrático.  

Considerar apenas os dados referentes ao lançamento oficial da REDUCA, ou, 

estudar o histórico de cada um dos seus 15 integrantes seria limitar a análise de um movimento 

histórico e territorialmente demarcado. Ao compreender o surgimento da REDUCA os dados nos 

indicam um momento anterior que baliza a mobilização empresarial conjunta com vistas a 

incidir na educação pública. 

A seguir, apresenta-se brevemente os marcos fundamentais para a compreensão da 

mobilização empresarial na América Latina. Herança das mobilizações empresariais ocorridas 

no continente americano, a REDUCA se utiliza de táticas renovadas para alcançar objetivos há 

muito tempo fomentados pelos Estados Unidos e almejados por movimentos empresariais. A 

reorganização da ação empresarial prol educação revela uma nova atitude dos homens de 

negócio no campo político na América Latina. Assim como Freitas (2018), entendemos que 

conhecer os casos de incidência empresarial mais desenvolvidos pode nos auxiliar a observar 

melhor as dinâmicas da REDUCA. Entretanto, isso não significa “afirmar que tais aspectos se 
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repetirão de maneira idêntica em outros países, pois tais processos são imersos em 

contradições locais e resistências” (p. 41). 

4.1. Inspiração para uma rede latinoamericana: A atuação empresarial na educação 
dos Estados Unidos 

Uma grande mobilização empresarial ocorrida nos Estados Unidos, a partir da 

década de 1980, lançou as bases para o surgimento das redes empresariais que atuariam na 

educação latinoamericana. Portanto, ainda que sinteticamente, é importante conhecer a 

experiência estadunidense na tentativa de entender o próprio desenvolvimento da mobilização 

empresarial prol educação na América Latina e Caribe.  

Até 1980, de acordo com Puryear (2000), o envolvimento empresarial na educação 

era ‘mínimo’ devido às limitações nas instâncias de participação. Tal situação começou a mudar 

com o lançamento do relatório A Nation at Risk57 (Uma nação em risco), em 1983, que 

estabeleceu “um quadro de caos para a educação americana que, segundo os reformadores 

empresariais, comprometeria sua competitividade no cenário internacional” (FREITAS, 2012, 

p. 381). O risco ou a ‘ameaça’, neste caso, seria a de que os Estados Unidos pudessem perder 

sua posição competitiva internacional como resultado de seu sistema educacional falho. 

Também foi a partir da publicação de A Nation at Risk que a ‘qualidade da educação’ surgiu 

como diretriz da política educativa de um Estado. A partir de então, o termo ‘qualidade 

educacional’ “foi introduzido no jargão oficial, e mesmo entre setores críticos, até se tornar 

um lugar comum hoje” (NAVARRO, 2013, p. 37).  

Na segunda metade do século XX, ocorreram nos Estados Unidos mudanças 

econômicas, jurídicas, culturais e ideológicas significativas que estimulariam a formação de 

novas estruturas nos setores filantrópico e empresarial: o aumento dos preços do petróleo após 

a formação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o declínio dos lucros 

empresariais resultantes de fatores como gastos deficitários para financiar a guerra no Vietnã e 

a realidade de um mercado cada vez mais competitivo em uma economia globalizada 

(KUMASHIRO, 2012). Em resposta, alguns líderes empresariais sentiram a necessidade de se 

organizar com o intuito de incidir na política pública, promovendo seus interesses. Assim foi 

formada, em 1972, a Business Roundtable. A partir de 1980, a Business Roundtable começa a 

concentrar atenção significativa na educação pública. Como tática, a Business Roundtable 

 
57 O relatório foi publicado pela National Commission on Excellence in Education. 
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reforçava a pressão sobre os estados pois reunia uma grande rede58 de fundações, universidades, 

conselhos editoriais de jornais e meios públicos influentes. Ao fazê-lo, tal organização elaborou 

efetivamente um projeto de reforma baseada em padrões, que começou a ser adotado durante o 

primeiro mandato de Ronald Reagan (1981-1989). Na década de 1990, George Bush lançou a 

campanha América 200059, que se configurou como uma reforma escolar, promovendo testes 

nacionais (voluntários na época), estabelecendo metas e direcionando os currículos, dentre 

outras medidas (SMITH; O’DAY; COHEN, 1991). Kumashiro (2012), avalia que esta foi uma 

forma de pressionar os estados estadunidenses a adotarem um modelo de reforma educacional 

baseado em resultados, usando testes padronizados para medir o desempenho de estudantes e 

professores, com sanções e recompensas por falha ou sucesso. 

Como mencionado, a divulgação dos baixos resultados nos testes nacionais foi 

utilizada como uma ‘janela de oportunidade política’ gerando uma crise educativa que requeria 

a atenção não apenas de governos e educadores, mas de todos os demais setores da sociedade. 

Ao solicitar aos empresários sugestões para educação técnica e para atender a demanda de 

trabalho, a diretriz política estadunidense passou a incentivar o diálogo entre o mundo 

empresarial e a educação, influenciando até mesmo os governos democratas (como os de 

Clinton em diante), a apresentarem propostas baseadas em tais conceitos (BERLAK, 2003; 

EMERY, 2002; KUMASHIRO, 2012).  

Estes antecedentes ajudam a explicar a explosão de parcerias (partnerships) entre 

os empresários para incidência na política educacional estadunidense. Promovendo a 

convergência de discursos em torno da reforma educativa, outras grandes associações e redes 

empresariais como a The California Roundtable (CRT) e a Business Coalition for Educational 

Reform (BCER) passaram a agrupar os dirigentes das maiores empresas dos Estados Unidos. 

Em meados da década de 1980, tais associações empresariais fortaleceram-se e multiplicaram-

se, assumindo importantes posições com vistas à defesa (advocacy) de uma reforma 

educacional (WADDOCK, 1993). Estas redes proporcionaram uma incidência em todos os 

níveis do sistema educativo, desde a educação da primeira infância até a pós-graduação. O tipo 

de atuação praticada por elas foi muito abrangente, incluindo desde ajudas pontuais, como 

doações de materiais didáticos para escolas dos filhos da classe trabalhadora, até a promoção 

de campanhas nacionais e prática de lobbying e advocacy junto à política nacional. 

Efetivamente, esta mobilização empresarial tinha por objetivo reformar todo o sistema de 

 
58 Entidades como o Annenberg Center, a Broad Foundation, o Education Trust, a Harvard Graduate School, dentre outros. 
59 América 2000 culminou na promulgação da No Child Left Behind Act- Lei “Nenhuma criança deixada para trás”, em 
português. 
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educação pública estadunidense e, para tanto, os empresários estadunidenses não mediram 

esforços na promoção das normas e do sistema de responsabilização pelo desempenho dos 

estudantes (BERLAK, 2003; EMERY, 2002). Kumashiro (2012, s/p), localiza esta atuação na 

‘nova filantropia’ na qual, os próprios filantropos se envolvem significativamente “na definição 

de metas, na tomada de decisões e na avaliação do progresso e dos resultados para garantir 

que suas prioridades sejam atendidas”. De forma prática, os novos filantropos incidiram direta 

e substancialmente nas políticas públicas “particularmente em um clima em que sua ajuda 

financeira é tão desesperadamente necessária”. Para Freitas (2018), a experiência 

estadunidense mostra que os ‘reformadores empresariais’ “operam em redes difusas de 

influência”, construindo alianças com amplos setores da sociedade e dos governos que ajudam 

a legitimar sua concepção de sociedade e de educação. 

4.2. A organização empresarial prol educação na América Latina 

Embora presentes, poucos eram os grupos de empresários organizados prol 

educação na América Latina até anos 1980. Foi a partir das décadas de 1990 e 2000 que ocorreu 

a proliferação destes grupos e um significativo aumento de seu protagonismo junto à política 

educacional.  

As reformas ocorridas neste período se fundamentam em um novo modelo de 

regulação, no qual as categorias ‘sociedade civil’ e ‘cidadania’ sofrem uma mudança radical 

(KRAWCZYK, 2005). As políticas de descentralização do Estado tiveram grande 

responsabilidade por essa mudança. O novo modelo vem sendo concretizado a partir de um 

processo de descentralização, desenhado em três dimensões: descentralização entre os 

diferentes órgãos de governo (municipalização), para escola (autonomia escolar) e para o 

mercado (responsabilidade social). Na descentralização para o mercado, o compartilhamento 

das responsabilidades por formular e executar políticas implica uma articulação entre Estado, 

setores privados e organizações não governamentais. A partir da ideia de que a responsabilidade 

pela educação pode ser assumida por todos os segmentos da sociedade, e não ficar a cargo 

unicamente do Estado, novos sujeitos passam a ser considerados (KRAWCZYK, 2005, p. 803). 

Assim como Oliveira, (2011), entendemos que as reformas da época, sobretudo os processos 

de descentralização, passaram a ocupar espaço vital na fundamentação burguesa de ‘melhoria’ 

da qualidade da educação, promovendo o aumento da participação da ‘sociedade civil’, 

mormente na forma de OI’s, empresários e suas fundações na política educativa. Este é o cerne 

da passagem do governo para a governança. 
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Este foi o caso do aprofundamento das intervenções na educação latinoamericana 

por parte de organizações internacionais que expressam o padrão de dominação imperialista na 

América Latina, como o Banco Mundial, Usaid, BID, IAD através do PREAL (Programa de 

Promoción de la Reforma Educativa para la América Latina y el Caribe). O PREAL se origina 

em 1995 através de uma parceria entre o IAD (Diálogo Inter-Americano - Inter-American 

Dialogue), com sede em Washington, e a CINDE (Corporación de Investigaciones para el 

Desarrollo), sediada em Santiago, Chile. Ele surge em uma época em que as relações entre os 

Estados Unidos e a América Latina estavam muito próximas. O então presidente Bill Clinton 

se apresentava frente à América Latina como um político “em sintonia com os novos ventos da 

região, incluindo um compromisso com a democracia e os direitos humanos” (PANIZZA, 

2006, p. 4). Este ‘compromisso com a democracia e os direitos humanos’ também significou a 

estruturação de um grupo amplo e ativo para reformar a educação latinoamericana, 

conformando uma ‘parceria hemisférica’, que incluía OI’s, e localizava, taticamente, a 

educação na ideologia do ‘combate à pobreza’(OLIVEIRA, 2011, p. 113–114). O BID, 

combinando análise técnica com a participação da “cidadania” pretendia reformar a educação 

na América Latina, transforma-se em parceiro relevante na criação do PREAL. Outro parceiro 

fundamental na constituição do PREAL, foi o IAD, cujo “o calibre dos patrocinadores”60 

(SHIROMA, 2014, p. 327), indica a escala dos interesses do capital influenciando nas políticas 

educativas latinoamericanas. Oficialmente, o IAD se apresenta como um think tank de análise 

de políticas voltado a assuntos do ‘mundo ocidental’, que reúne ‘líderes’61 de organizações 

públicas e privadas das Américas (não apenas no âmbito educacional, como também nos 

âmbitos econômico e político), com o intuito de debater, conceber, monitorar e assessorar 

políticas de governo em toda a extensão do continente62. 

Ao interior do IAD já existia uma mobilização no sentido de identificar casos nos 

quais empresários de países latinoamericanos incidissem na educação pública de seus países de 

origem63 (ENTREVISTA 21, 2016). O IAD foi financiado pela Americas Society com apoio do 

 
60 Fundado em 1982, a partir de iniciativa da família Rockefeller e do Departamento de Estado dos Estados Unidos, as 
atividades desta organização não-governamental contam com o apoio técnico e financeiro da Usaid, BID, Banco Mundial, 
Fundações Avina e General Electric (GE), além das doações de países e corporações multinacionais. 
61 Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil de 1995 a 2002, é o presidente emérito do Conselho de Diretores do IAD. 
62 Fonte: https://www.thedialogue.org/about/ Acesso: 07/2018. 
63 “Há uma história, [...] é um projeto que desenvolvemos com Americas Society. [...] Americas Society foi fundada por David 
Rockefeller há muitos anos e é muito empresarial, isto é, sua ênfase são empresários na América Latina e [empresários] dos 
Estados Unidos que fazem negócios na América Latina. [...] Eles queriam alguma ênfase na educação e eu e alguém de lá 
organizamos este projeto que foi o primeiro de uma série de estudos de caso: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, etc., 
etc., sobre casos de empresários ou empresas que se preocupavam com a educação. Nós resumimos cada caso, identificamos 
os casos interessantes, e, em seguida, fizemos uma série de observações e conclusões [sobre] como pensar [...] a relação entre 
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Conselho Empresarial da América Latina (CEAL) para desenvolver um projeto com o objetivo 

de auxiliar os líderes empresariais da América Latina a utilizarem seus recursos e influência 

para incidir nas políticas para educação primária e secundária a fim de aumentar a 

competitividade econômica na região. Um dos produtos deste trabalho foi a publicação 

“Partners for Progress: Education and the Private Sector in Latin America and the 

Caribbean” de 1997, documento que reúne casos exitosos de experiências de incidência 

empresarial em educação que ocorreram nos Estados Unidos e Malásia, além de diversos países 

da América Latina e Caribe: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, 

Guatemala, México, República Dominicana e Venezuela64. Em relação à incidência na política 

educativa e à mobilização empresarial, uma das conclusões do estudo foi a de que o 

empresariado latinoamericano e caribenho ainda não se encontrava tão organizado quanto os 

empresários estadunidenses (PURYEAR, 1997). Naquele momento, a maioria dos empresários 

da região não participava de nenhuma iniciativa prol educação e, mesmo as poucas empresas 

envolvidas em tais iniciativas, praticavam a filantropia tradicional a partir de programas ou 

ajudas pontuais. Entende-se, assim, que, já em 1997, o IAD identifica a falta de um amplo 

processo de convencimento da comunidade empresarial para incidência na política educativa 

nos países latinoamericanos. 

Com estes precedentes, o PREAL foi criado no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), tendo como marco as resoluções da I Cúpula das Américas, realizada em 

Miami em 1994. Oliveira (2011), conta que a I Cúpula das Américas possibilitou “uma onda 

de ‘cooperação e consenso’ em relação aos governos latino-americanos ávidos pelas 

iniciações de implementação das ‘reformas’” (p. 114). Desde seu surgimento, existe uma 

sinergia entre o PREAL, OI’s e ministérios nacionais. Tal sinergia, é explicada por Shiroma 

(2014), pela sua própria constituição em rede. Por exemplo, o conselho consultivo de PREAL 

é formado por “cidadãos bem conhecidos” da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, 

Equador, El Salvador, EUA, México, Uruguai e Venezuela, como ex-presidentes, ministros e 

chefes de OI’s, incluindo o Banco Mundial, BID, UNESCO e Fundo das Nações Unidas para a 

 
empresários e educação. Como, o que sabemos e o que pode ser feito. Essa foi uma primeira tentativa. [...] Nos interessamos 
muito pelo tema e começamos a tentar promover a participação dos empresários na educação. Durante vários anos tivemos 
um projeto (com financiamento) para tentar envolver os empresários em diferentes países. Havia alguma ênfase na América 
Central para estabelecer e fortalecer um grupo ou uma aliança de empresários em cada país para trabalhar na melhoria da 
educação” (Entrevista 21, 2016, p. 21, Vice-Presidente para Política Social no Inter-American Dialogue e Codiretor of the 
Partnership for Educational Revitalization in the Americas – (Preal)). 
64 A maioria dos casos retratados nesta publicação traz um tipo de incidência empresarial entendida como “localizada”: 
Programas para fortalecer os estabelecimentos de ensino nas comunidades industriais; Programas de vinculação de escolas ao 
trabalho; Programas de apoio à administração escolar; Sugestões para o desenvolvimento de currículos inovadores em 
matemática e tecnologia; Criação de escolas particulares para a camada desfavorecida.  
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Infância (UNICEF)65. Uczak (2014), ainda considera o PREAL uma “‘versão atualizada’ da 

intervenção dos Estados Unidos via USAID, na educação latino-americana” (p. 103), uma vez 

que o então chefe da seção regional da USAID para a América Latina e o Caribe, Davis Evans, 

afirma em 2003 que “o PREAL representa uma ‘contribuição’ dos Estados Unidos à América 

Latina e ao Caribe, por intermédio da USAID, como resposta às metas assinadas nas Cúpulas 

das Américas, a fim de melhorar a eficácia educacional e a prestação de contas” (TERCEIRA 

REUNIÃO DE MINISTROS DA EDUCAÇÃO, 2003 apud UCZAK, 2014). 

Finalmente, Shiroma (2014), sugere que o PREAL impacta as organizações dos 

setores público e privado, ao promover discussões informadas sobre políticas educacionais e a 

reforma educacional. Como tática, o programa identifica e divulga as ‘boas práticas’, além de 

monitorar o progresso educacional na região. Para atingir seus objetivos, a PREAL promove 

parcerias entre empresas, governo e organizações da sociedade civil em reformas educacionais, 

fornecendo ideias e propostas para orientar o pensamento dos tomadores de decisão. Este foi o 

caso do ‘Balanço da década’ (PREAL, 2001a, 2001c), documento no qual o PREAL recomenda 

dar continuidade ao fortalecimento da participação empresarial e das fundações privadas “e sua 

extensão para além do aporte financeiro, podendo incidir também na definição de estratégias 

e políticas” (KRAWCZYK, 2002, p. 45). Os documentos também sugeriam “a necessidade de 

uma melhor articulação entre o setor empresarial e os executores das políticas públicas, para 

evitar o risco de, pela ausência de mecanismos reguladores, aumentar as desigualdades” (p. 

45).  

4.3. Da “Iniciativa Empresarial pela Educação Básica” aos Empresários pela Educação 

“O objetivo final do Preal é envolver os líderes empresariais no nível político”i 

(PREAL, 2008a, p. 4). 

Diante de todos estes precedentes, faltava ainda uma convocatória para que os 

empresários lationoamericanos, em conjunto com empresas que investiam na América Latina, 

se organizassem em torno da educação pública. Esta convocatória ocorreu com a realização da 

Latin America Basic Education Summit — LABES, (Cúpula Latino Americana de Educação 

Básica, em português): encontro realizado na cidade de Miami, nos Estados Unidos, em 7 e 8 

 
65 O ex-ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, foi presidente do conselho consultivo da Preal. 
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de março de 2001 e que agrupou empresários latinoamericanos e estadunidenses interessados 

na reforma educativa na América Latina, em conjunto com o BID.  

Ball (2014), sugere a necessidade de estudos de caso de eventos e de conferências 

na investigação em política educacional, relacionando esta metodologia à etnografia de redes. 

Os ‘eventos’ também se constituem ‘locais de formulação de política’, posto que nestes 

ambientes são pronunciados discursos, conexões entre atores são articuladas, interesses são 

evidenciados através dos atores que os convocam e os financiam, e os vínculos entre as relações 

materiais e os discursos são estabelecidos. Por isso a importância de se estudar eventos como o 

LABES, que pode fornecer elementos que fortificam a análise de produção da política.  

O LABES foi organizado pelo então chefe da Unidade de Educação do BID, Juan 

Carlos Navarro, e contou com ampla participação de representantes políticos, empresários 

estadunidenses e latinoamericanos, dentre os quais destacam-se: IBM, Citigroup, Avaya, Bank 

of América, The Miami Herald, Philips Latin America, Cisco Systems, Discovery Networks, 

MasterCard, William M. Mercer, The Walt Disney Company, Harvard Business School, 

Motorola, AT&T e William M. Mercer Inc. Entre as empresas latinoamericanas, temos: 

Suramericana de Inversiones (Grupo Sura), CANTV de Venezuela, TV Azteca, Promon Brasil, 

FIEMG (Federação de Indústrias de Minas Gerais de Brasil), Instituto Tecnológico de 

Monterrey e Banco Mercantil (PREAL, 2002). No encontro também estiveram presentes 

funcionários da alta burocracia estatal, como Maria Helena Guimarães de Castro e Paulo Renato 

de Souza, na época presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP) e Ministro de Educação do Brasil, respectivamente (PREAL, 2001b). Seus 

organizadores partiram do pressuposto de que os líderes empresariais reconheciam que “uma 

população bem educada é essencial para o desenvolvimento econômico e a competitividade 

global” (PREAL, 2001b, p. 4). Além disso, para aquele grupo era “imprescindível que a 

América Latina transforme seus sistemas de ensino público para assegurar que a força de 

trabalho dos países da região seja competitiva, tanto no nível nacional, como no global” 

(idem).  

O objetivo fundamental do LABES foi o de convencer os empresários 

latinoamericanos a se organizarem para atuar na educação pública de seus países, a partir da 

inspiração dos movimentos empresariais estadunidenses. A partir do LABES também se 

pretendia acelerar as reformas educacionais na América Latina (PREAL, 2001b, p. 3), cujas 

diretrizes previam: 1) Cumprimento de metas de “qualidade” para educação; 2) Reforma das 

escolas latinoamericanas com enfoque no estabelecimento de padrões, na cobrança de 

responsabilidades (accountability) e em treinamento para os professores; 3) Desenvolvimento 
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de consenso em torno de um plano de ação que alavancasse a colaboração entre os setores e 

promovesse reformas nos ensinos primário e secundário (PREAL, 2001b, p. 4). Condizente 

com Solano-Espinosa (2017), entendemos que a reforma pretendida estaria alinhada com os 

princípios da Declaração de Jomtien de 1990 (“Educação para Todos”) na qual a REDUCA e 

seus integrantes sintonizam suas metas. 

Dentre os participantes do LABES, encontramos muitos ligados aos grupos 

econômicos, fundações e institutos empresariais que, posteriormente, organizariam em seus 

países grupos empresariais prol educação, como no caso da delegação representante da 

Colômbia66 e do Brasil67, envolvidos na criação da Fundação ExE-Colômbia e do TPE, 

respectivamente. 

Desde 2001, o LABES apontava que o setor empresarial não poderia realizar as 

mudanças almejadas na educação pública isoladamente. Sua principal forma de atuação — a 

filantropia — apresentava características limitadas diante da complexidade da questão 

educativa. Encorajados pelo então presidente do BID, Enrique V. Iglesias, algumas companhias 

nacionais e regionais latinoamericanas decidiram aproximar-se dos governos de seus países de 

origem a fim de compartilhar valores sobre a reforma educativa na América Latina e definir um 

plano de ações enfocado em padrões educacionais, na cobrança de responsabilidades e no 

treinamento dos professores (PREAL, 2001b, p. 4). Surgiu então a iniciativa Latin American 

Basic Education Iniciative — LABEI (Iniciativa Empresarial pela Educação Básica, em 

português).  

A iniciativa LABEI indicava que o tema educativo era relevante para parte dos 

empresários lationoamericanos. Alinhada a OI’s como o BID e a Usaid que já trabalhavam prol 

participação de empresários na educação latinoamericana de uma forma sistêmica e organizada, 

esta iniciativa foi abarcada pelo PREAL, e culminou na criação do programa Liderazgo 

Empresarial y Educación, depois denominado Programa de Alianzas Empresa & Educación 

en América Latina (PAEE): uma aliança entre empresas com o explícito objetivo de vincular 

ativamente os empresários latino-americanos à educação básica de seus respectivos países, 

direcionando sua ação em um sentido de maior impacto: a incidência nas políticas públicas (ao 

 
66 Gustavo Bell, Vice Presidente no governo de Andrés Pastrana (1998-2002), que fez parte do Comitê Consultivo do LABES; 
Nicanor Restrepo Santamaría, fundador do grupo econômico Suramericana (atual Grupo Sura), membro fundador da Fundação 
ExE-Colômbia e membro do Comitê organizador do evento; e Gustavo Carvajal, acionista e representante do grupo empresarial 
Carvajal S.A e membro do Conselho Diretivo da ExE-Colômbia. 
67 Paulo Renato de Souza, Ministro de Educação do governo de Fernando Henrique Cardos (FHC) (1995-2002); Marcos 
Antônio Magalhães, representante da Philips na América Latina; Maria Helena Guimarães de Castro, Presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (1995-2002); Tomas Zinner, Chairman Unibanco; Guiomar Namo de Mello, 
Diretora executiva da Fundação Vitor Civita; Luiz Antônio de Godoy Alves, Diretor Executivo da Fundação do Vale do Rio 
Doce39; Valdemar de Oliveira Neto, Diretor Executivo do Instituto Ethos. 
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invés de focalizarem sua atuação em programas pontuais). As táticas utilizadas pelo PAAE 

foram: 1) fortalecer a ampliação dos grupos empresariais pró-educação; 2) incorporar o tema 

educativo aos espaços que trabalham com Responsabilidade Social Empresarial (RSE); 3) dar 

visibilidade ao papel dos empresários no apoio à educação e, finalmente, 4) criar uma rede 

latino-americana de grupos empresariais vinculados à educação (PREAL, 2008b).  

Em entrevista, o coordenador do PREAL explica os procedimentos e as motivações 

do PREAL para envolver os empresários com a educação pública na América Latina:  

Nós tentamos promover a ideia de que é preciso ir além do pontual e tentar 
influenciar a política de educação. Para nós o problema fundamental na 
América Latina é a má política de educação. Tinha que [fazer] mudanças 
sistêmicas não apenas em uma escola, mas o sistema tem de mudar [...]. 
Então vimos os empresários como um dos vários atores sociais com algum 
poder. E também seus interesses estão envolvidos: ter mão de obra mais 
educada lhes convém, especialmente em um mundo globalizado, onde um 
exporta e tem que competir com a China ou outro paísii. (Entrevista 21, 2016, 
Vice-Presidente para Política Social no Inter-American Dialogue e Co-
Director of the Partnership for Educational Revitalization in the Americas – 
(PREAL)). 

 

As organizações pertencentes ao PAAE eram incentivadas pelo PREAL para que 

intercambiassem informações entre si, entre seus membros e outros grupos semelhantes na 

América Central e também entre seus membros e seus países de origem (PREAL, 2012a, p. 

28). Para tanto, recebiam a assessoria da Fundación DIS, na qualidade de coordenadora do 

PAEE (PREAL, 2011a). Segundo Angulo (2015), muitas destas organizações foram inspiradas 

pela Fundación ExE-Colômbia, criada em 200268. A partir de então, surgiram na região 

organizações com a mesma designação na Guatemala (Empresarios por la Educación), Peru 

(Asociación Empresarios por la Educación), Nicarágua (Eduquemos - Empresarios por la 

Educación) e El Salvador (Fund. Empresarial para el Desarrollo Educativo - Fepade). 

4.4. Porque organizar uma nova rede para incidência na política educativa 
latinoamericana?  

Depois dos esforços empreendidos por PREAL e BID, já existiam grupos 

organizados de Empresários que atuavam na educação latinoamericana, priorizando a região da 

 
68 Solano-Espinosa (2017), conta que a organização ‘Fundación Empresarios por la Educación’ (ExE-Colombia), surge no 
governo de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): governo de coalizão entre setores conservadores e o empresariado nacional que 
tentava uma saída radical para os conflitos internos à Colômbia. A ExE-Colombia carregava a marca do empresariado nacional 
e também do internacional, apelando à responsabilidade social dos empresários para a construção da paz. 
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América Central. Por que então organizam-se em rede em torno de um único projeto de reforma 

da educação pública em nível latinoamericano e caribenho?  

Como mencionado anteriormente, a grave crise política e econômica que a América 

Latina atravessava na década de 2000, deslocava o papel de dominação hegemônica dos 

Estados Unidos na América Latina região. Simultaneamente, após quatro anos de atuação do 

PAEE na América Central, suas atividades haviam diminuído consideravelmente. Limitações 

como a pouca adesão empresarial e a pequena abertura dos governos à participação empresarial 

fizeram com que esta iniciativa fosse dispersa e fragmentada. Em relação ao tipo de 

participação, em 2009, o PREAL avaliou que o PAEE estabelecia uma rede de grupos de 

empresários centroamericanos que compartilham recursos, contatos e práticas através de 

comunicações regulares e do intercâmbio de informações. Entretanto, o PREAL também 

reconhecia que para alcançar uma incidência na política educativa os líderes empresariais 

deveriam “usar sua força política para fazer lobby por mudanças críticas na política e na 

prática da educação”(PREAL; IAD, 2009)iii. Paralelamente, desde o início do PAEE, o 

PREAL tentou promover a vinculação de empresas nacionais à educação através da 

conformação de uma Rede Latinoamericana de Empresários (PREAL, 2008c). Para tanto, o 

PREAL buscou incrementar a visibilidade do tema educativo e do papel dos empresários no 

apoio à educação junto à empresários de outros países na América Latina. Sua tática foi 

fortalecer as iniciativas em curso, e, ao mesmo tempo, estimular os empresários de outros países 

latinoamericanos a aprofundar sua participação na política educativa, com a intenção declarada 

de “transformar os esforços iniciais em um movimento regional por líderes do setor privado 

da América Latina para fortalecer a educação” (PREAL; IAD, 2009). 

O Programa de Alianzas Empresa & Educación tem trabalhado 
principalmente com grupos de negócios na América Central. Ele agora 
pretende estender as atividades para outros países onde os esforços do setor 
privado para melhorar a educação são ou incipientes ou se beneficiam da 
associação com o PREAL e da rede existente. [...]. O objetivo primordial do 
PREAL é desenvolver uma rede de alto nível, eficaz e sustentável dos grupos 
empresariais que trabalham para melhorar a educação em seus países 
(PREAL; IAD, 2009, grifos da autora)iv. 

Mesmo com os esforços empreendidos pelo PREAL para fortalecer a participação 

do empresariado latinoamericano na educação, o impacto na política educativa na América 

Latina e no Caribe estava ainda longe de ser realizado.  

Para o coordenador do PAEE, Guillermo Carvajalino (2011), ainda que há anos 

muitas destas organizações empresariais trocassem conhecimentos e experiências, elas até 
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então não haviam desenvolvido mecanismos e instrumentos para fazê-lo de maneira organizada 

e sistemática para que produzissem resultados mais efetivos69.  

Por sua vez, com o objetivo de promover a participação ativa dos políticos, 

empresários e outros atores sociais, o BID já financiava70v movimentos como o Todos pela 

Educação (Brasil) através de diversos Convênios de Cooperação Técnica Não-

Reembolsável(is)71. Faltava rearranjar os grupos empresariais de modo a aproveitar sua 

experiência promovendo a incidência na política educativa. Havia interesse na criação de uma 

nova rede com abrangência latinoamericana, que conjugasse interesses de organizações 

empresariais e coalizões e, ao mesmo tempo, trabalhasse estreitamente com governos locais e 

OI’s em torno de objetivos comuns. Uma rede de organizações da sociedade civil em prol da 

educação poderia atender a essa demanda.  

Contudo, os interesses imperialistas não se converteram automaticamente em 

políticas exitosas sem a construção de um consenso. Foi, portanto, num contexto de governos 

de coalizão ‘mais à esquerda’ na América Latina, onde houve uma maior abertura à participação 

da sociedade civil nas políticas sociais mas também onde as classes dominantes viram suas 

fortunas ameaçadas pela ascensão social-democrata e, simultaneamente, ocorreu um 

acirramento da competição em nível global, que os empresários, estimulados pela atuação das 

OI’s e pelos governos de turno, se reorganizam para assumir um protagonismo na incidência 

educativa na região, culminando da formação da REDUCA.  

À vista disso, a reorganização empresarial no espaço de incidência política 

educativa, deve ser entendida como parte integrante de um projeto hegemônico72, “que afirma 

com sucesso um interesse geral na acumulação, mas que, igualmente, alavanca os interesses 

particulares das forças sociais subordinadas” (JESSOP, 1983, p. 108). Com efeito, o 

 
69 Conforme Carvajalino, no lançamento da REDUCA: “Já há alguns anos, muitas dessas organizações vinham trocando 
conhecimento, experiências, mas não tinham mecanismos, instrumento, um meio de fazer de maneira organizada e sistemática 
que produza resultados muito mais potentes. Criar essa rede a partir do convite do TPE, do apoio, dedicação do BID, do 
Marcelo Cabrol e Maria Nelly [Pavisich – setor de conhecimento do BID] é um momento muito significativo”. (Discurso de 
Guillermo Carvajalino, no lançamento da REDUCA, 2011. Grifos nossos). O comentário de Carvajalino, indica que alguns 
grupos que participavam dos Empresários pela Educação — ExE já atuavam anteriormente na educação através de filantropia, 
ajuda simples ou programática. Entretanto, a organização destes grupos, em conjunto com a criação de novas organizações 
empresariais teve como objetivo alterar a atuação empresarial, estimulando um tipo de iniciativa com maior potencial para 
promover alterações profundas e duradouras.  
70 “A Divisão de Educação do BID se compromete em atuar como colaboradora e facilitadora de iniciativas inovadoras para 
uma mudança educacional nos países fomentando as alianças entre a sociedade civil, o setor privado e a educação pública 
na América Latina e Caribe”. Fonte: https://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=ES&id=3055. Acesso em: 
04/2013. 
71 O BID financia os Convênios de Cooperação Técnica Não-Reembolsável(is) No. ATN/KP-13461-BR; ATN/CF-13488-BR 
e ATN/BC-13487-BR. Projeto Movimento Todos pela Educação: Novas Práticas Educativas e Agenda de Políticas. 
72 Jessop (1983), explica que ainda que estejam entrelaçados, os ‘projetos hegemônicos’ são tipicamente orientados para 
questões mais amplas, fundamentadas não apenas nas relações econômicas, mas também no campo da sociedade civil e do 
Estado. 
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surgimento da REDUCA (e parte dos seus integrantes), pode ser assimilado como parte da 

resposta que atende tanto aos anseios empresariais, quanto aos interesses do imperialismo 

diante dos novos contornos na geopolítica no continente americano e global. O fortalecimento 

e aprofundamento dos vínculos entre empresariado e educação tem alcançado um nível inédito 

na história latinoamericana: situação que, por sua vez, impôs aos empresários o refinamento da 

matriz discursiva sobre a participação da ‘sociedade civil’ e ‘direito à educação de qualidade’. 

Para as frações burguesas latinoamericanas esta seria uma tentativa de realinhar forças sociais 

em torno a estratégias de acumulação e projetos estatais, dinamizando a acumulação do capital 

em escala nacional ou internacional. Por sua vez, o imperialismo, através das OI’s, mantém sua 

dominação e a dependência da região, garantindo uma penetração realizada por eficientes 

‘organizações’ conectadas em redes. As relações de dependência continuam vigentes, mas são 

revigoradas e dinamizadas.  
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5. A Rede Latinoamericana de Organizações da Sociedade Civil 
pela Educação - REDUCA 

5.1. A seleção dos membros da REDUCA 

A formação da REDUCA foi favorecida pela experiência e participação de 

organizações anteriores, à exemplo dos ‘Empresários por la Educación”73vi e pela promoção 

de programas de fomento à participação empresarial na política educativa de seus países de 

origem, como o PAEE do PREAL (ENTREVISTA 20, 2016). Visando não repetir os mesmos 

problemas das iniciativas anteriores, o processo de selecionar os membros que viriam a compor 

a nova rede foi bastante minucioso: tendo surgido em contextos diferentes e com perfis diversos 

entre si (algumas organizações são mais centradas em programas pontuais, enquanto outras 

trabalham com ações de articulação política), todos os grupos selecionados são promovidos por 

empresários. Como critério básico, foram selecionados grupos cujo trabalho é enfocado na 

‘melhoria da qualidade da educação’ baseada na performance nos testes padronizados 

(ENTREVISTA 22, 2016). Além disso, os grupos selecionados também apresentam uma forte 

preocupação com a vinculação entre ‘sociedade civil’ – representada pelos grupos empresariais 

– e os governos, na promoção de uma agenda comum para a educação pública.  

O TPE74, coalizão brasileira entre empresários, governos e sociedade civil 

(MARTINS, 2009; MARTINS, 2016), já trabalhava com o BID em projetos para incidência na 

educação pública, e, devido ao seu êxito na incidência na política brasileira, teve projeção 

internacional desde o seu lançamento (OPPENHEIMER, 2010, p. 224). Além disso, o Brasil, 

devido ao seu peso econômico e político, ocupa um lugar de destaque na América Latina e, de 

alguma forma, no mundo. Alguns mantenedores do TPE, como os Grupos Itaú-Unibanco, 

Gerdau, Telefônica, Lemann, etc, ou seja, empresas que fazem parte da burguesia brasileira e 

internacional, investem em diversos países da região. Por sua vez, o BID possui especialistas 

em educação em cada país da América Latina. Assim, em 2008, o BID, através de seu 

representante na área de educação no Brasil Marcelo Pérez Alfaro, e o TPE, buscaram, juntos, 

 
73 Para María Victória Angulo, ex-diretora de ExE-Colombia e atual ministra da educação da Colômbia: “[...] em 2011, BID 
identificou mais de catorze organizações e criou a REDUCA, a rede latino-americana de organizações da sociedade civil. Muitas 
dessas organizações nasceram da inspiração de empresários como o Dr. Nicanor Restrepo que criou a Fundação de 
Empresários para a Educação na Colômbia e criou na região outros com o mesmo nome na Guatemala, Peru, Nicarágua, 
Honduras e El Salvador” (ANGULO, 2015). 
74 O Todos pela Educação é um dos atores mais organizados na mobilização empresarial pela incidência na educação brasileira 
e na América Latina. Sua atuação atinge diversos níveis dos governos e também da sociedade brasileira. Ver: (MARTINS, 
2016). 

 



101 
 

 
 

ampliar a experiência brasileira para outros países da região, através da REDUCA75vii 

(ENTREVISTA 20, 2016).  

Para levar a cabo a seleção dos grupos que comporiam a REDUCA, o BID recorreu 

à contratação de um parceiro que já conhecia as vantagens e as limitações das iniciativas 

anteriores. Logo, o respaldo para a seleção e o convite aos futuros membros da REDUCA veio 

de um estudo encomendado à Fundación DIS76, cujo representante era Guillermo Carvajalino: 

E nós demos o apoio técnico desse processo. O BID também fez uma 
contribuição muito importante, de fato liderando o processo; o PREAL esteve 
em seu momento com toda a questão da rede da América Central de 
Empresários para a Educação. Todos pela Educação [...] [começou] a 
receber o apoio de outras organizações internacionais. Esta é uma iniciativa 
conjunta do BID e do Todos pela Educação, até onde sei. Eles contataram 
Guillermo [Carvajalino]. [...] Já existia um acúmulo de aprendizagem e 
conhecimentos aí e então terminamos de construir. Mas a iniciativa é do BID. 
[...] BID do Brasil e Todos pela Educação começam a convocatória. Mas 
então eles têm o BID de Washington, quando nos encontramos em Brasília 
havia pessoas do BID de Washingtonviii (ENTREVISTA 22, "B" 2016, 
Assesora da Fundación DIS).  

A Fundación DIS identificou grupos alinhados aos propósitos que a nova rede 

deveria ter. Contando com o apoio financeiro e logístico do BID, esta Fundação procurou 

perfilar os futuros integrantes da REDUCA, mapeando os grupos da região através de entrevistas 

prévias e de um rigoroso levantamento de documentos que sistematizava o histórico de criação, 

visão, missão, estrutura organizativa, práticas e linhas de trabalho. Segundo a Assessora da 

Fundación DIS, “quando se chegou em Brasília, o encontro estava nesse nível e alinhado com 

os próximos passos para seguir como uma rede”ix (ENTREVISTA 22, "B", 2016). Ou seja, 

para a conformação de grupos de advocacy, assim como aponta Sabatier e Jenkins-Smith 

(1988), ao interior da REDUCA, houve uma negociação prévia para superar conflitos, buscando 

criar pactos e consensos com o fim de alcançar os objetivos em comum. 

Depois do processo de reorganizar os participantes que comporiam a nova rede, 

selecionando-os e alinhando suas diretrizes, BID e TPE fizeram a convocatória para o 

lançamento da REDUCA, que se denominava ‘Rede Latinoamericana de Organizações de 

Sociedade Civil pela Educação’: 

 
75 Segundo a assessora do BID: “Marcelo [Pérez Alfaro] foi o nosso especialista, especialista do BID no Brasil e identificou 
que esta era uma necessidade importante e, em seguida, decidiu estabelecer uma parceria com o Todos pela Educação. Depois 
essa aliança também foi realizada com REDUCA” (ENTREVISTA 20, 2016, Assessora do BID para projetos em Educação. 
Washington, Dc., Sede do BID, 14 de abril de 2016).  
76 B: “A Fundação DIS é o Guillermo [Carvajalino], é por isso que eu disse que nós [...] – Guillermo [Carvajalino] e eu – 
fizemos na Fundación DIS o trabalho de coordenação do programa [...] a partir Preal, na América Central. Em seguida, a 
Fundación DIS, por causa de Guillermo [Carvajalino] é chamada por Todos pela Educação e pelo BID para ajudar a 
mobilizar este exercício”iii (ENTREVISTA 22, "B" 2016, Assessora da Fundación DIS). 
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O Movimento Todos pela Educação do Brasil e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) convocam aos movimentos e organizações em prol 
da educação da região para que participem do Encontro Internacional [...]. O 
objetivo é criar uma rede entre as diversas organizações que facilite o 
intercâmbio de experiências, além de colocar como prioridade nas agendas 
públicas nacionais o tema da educação. A Divisão de Educação do BID se 
comprometeu em atuar como colaboradora e facilitadora das iniciativas 
inovadoras para uma mudança educativa nos países fomentando as 
conexões entre a sociedade civil, o setor privado e a educação pública na 
América Latina e Caribe. Este é um evento fechado, somente por convitex 
(BID, 2011, grifos da autora). 

Em suma, em conjunto com o TPE, o BID selecionou, reorganizou e convocou os 

grupos que formariam a REDUCA, tendo participação ativa na escolha e convocatória para os 

seus membros, bem como na coordenação das atividades subsequentes da rede.  

Contudo, ainda que os integrantes da REDUCA compartilhem seus objetivos e 

pressupostos, a rede contempla ao seu interior contradições e controvérsias. No contexto da 

reforma empresarial da educação, concordamos com Freitas (2018), que analisa este 

movimento como heterogêneo, cuja diversidade de posições políticas são taticamente úteis para 

se alcançar seus fins. Ao interior da REDUCA, também se pode observar uma gama de posições, 

variando entre liberais-democratas e sociais-democratas até a extrema direita neoliberal. Há 

posições que defendem uma escola pública estatal garantidora do ‘direito à aprendizagem’, 

posições contra a privatização total da educação e outros aderem às propostas de privatização 

por ‘concessão de escolas à iniciativa privada’, bem como posicionamentos a favor da 

privatização neoliberal, envolvendo a criação de um livre mercado concorrencial na área da 

educação. Aqui, também encontramos os que se declaram apolíticos e, nas palavras de Freitas, 

“acabam sendo capturados, na prática, por uma dessas posições. A hegemonia de uma ou de 

outra dessas posições varia na dependência das redes locais de influência” (p. 43). 

A REDUCA indica que para atingir seus objetivos, as organizações que a compõem 

trabalham com diferentes atores da sociedade civil, setor privado, mídia e governos e, “embora 

mantenham fortes relações com as autoridades educacionais, todas são organizações 

autônomas e independentes de seus governos” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 150, 

destaque nosso). McGann (2007, p. 12), analisa a independência de um think tank ou uma 

organização, ou a falta dela, como decisiva na determinação de sua objetividade e, em última 

análise, sua credibilidade. A propagada independência e autonomia em relação aos governos, 

constitui-se como uma tática que demarca uma posição de classe. A partir da independência, os 

grupos procuram legitimar sua credibilidade para então, assente em sua posição de classe, 

construir intervenções em conjunto com os governos. A seguir, apresenta-se o Grafo que 

representa a REDUCA e seus vínculos com os grupos que participavam do PAEE (PREAL), com 
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a iniciativa LABEI, bem como as conexões com algumas OI’s. Com base nele, é possível 

perceber que a criação da REDUCA é marcada por conexões anteriores com redes de 

empresários, evidenciando, desta forma, a continuidade de um movimento que busca vincular 

empresários e educação e uma mudança de tática dos Estados Unidos no contexto latino-

americano.  

Grafo 1: Conexões entre redes de Empresários para Incidência na Educação pública da 

América Latina (2001-2016) 

 

Fonte: Elaboração própria através do template NodeXL. 

Legenda: 
 Membros  
 Promotores  
 Financiadores 
 Iniciativas anteriores à REDUCA 
 REDUCA 

 

No grafo se observa o entrelaçamento e a coincidência de atores que participaram 

anteriormente das iniciativas LABEI e do PAEE e que agora pertencem também à REDUCA. 

Soma-se a isso, a participação de atores regionais, como o BID, conectando outros atores 

transnacionais, regionais e locais. Tal mapeamento evidencia o que Plehwe, Walpen, & 

Neunhöffer (2006), chamam de “constelações hegemônicas”. Uma constelação hegemônica, 
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abrange os níveis nacional, regional e global, influenciando nos processos de definição de pauta 

e implementação de políticas. Na avaliação de Shiroma (2014, p. 339), isso significa uma união 

das “elites econômicas e políticas na forja da advocacia transnacional e na construção da 

hegemonia”. A partir das conexões representadas pelos laços da rede, pode-se entender como 

os interesses da ação organizada de empresários nos países latinoamericanos estão conectados 

com os dos Estados Unidos, representado por OI’s, como BID e Usaid (atores regionais e 

globais), indicando a influência de diretrizes globais nas políticas educativas nacionais. 

Também se pode visualizar que a tentativa de vinculação entre empresários e política 

educacional, não é recente, uma vez que as redes fomentadas pelas mesmas organizações 

existiam desde, pelo menos, os anos 2000.  

5.2. Lançamento Oficial da ‘Rede Latinoamericana de Organizações da Sociedade 
Civil pela Educação’ - REDUCA 

A Rede Latinoamericana de Organizações da Sociedade Civil pela Educação — 

REDUCA foi lançada no ano de 2011, em Brasília. Seu lançamento marca um impulso dos 

interesses empresariais e da renovação da ação organizada empresarial prol educação, 

alterando, de forma significativa, a ação coletiva destes atores. Desde sua gênese, assinala-se 

uma perspectiva de um projeto educativo hegemonizante que, simultaneamente, atenderia aos 

objetivos de OI’s vinculados às grandes potências econômicas e aos interesses de frações do 

empresariado nacional e internacional. Previamente à constituição da rede, as organizações prol 

educação que a integram já aglutinavam grandes grupos empresariais conservadores ou fortes 

organizações patronais. A novidade apresentada pela criação da REDUCA foi uma 

reconfiguração associativa regional que incorpora diversas frações do empresariado, tais como 

indústria, comércio e sistema financeiro, governos de turno e outros setores também 

identificados com uma nova direita com o objetivo de vincular, organicamente, os empresários 

à condução da educação pública na América Latina.  

A teoria das redes (D BEAUCHESNE et al., 2018; GILBERT, 2010, p. 1; 

GRANOVETTER, 1985, 2003; CASTELLS, 2010), nos auxilia na compreensão da REDUCA 

como uma ‘supra rede’ ou ‘meta-rede’; isto é, uma ‘rede de redes’. Para Lima (2010, p. 5), uma 

meta-rede seria um caso especial de uma rede de atores coletivos, podendo haver múltiplas 

combinações de níveis conceitualmente distintos, de modo que, muitas vezes, redes de nível 

misto podem ser encontradas, ou seja, redes que são compostas simultaneamente por atores 

individuais e coletivos. Na REDUCA constatamos esta configuração: há grupos como o TPE e o 
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Mexicanos Primeiro, cujos integrantes são pessoas físicas (geralmente associadas a grupos 

empresariais); e também grupos como a Fundação ExE-Colômbia, no qual os integrantes são 

empresas nacionais ou transnacionais.  

A dinâmica da abertura dos governos à participação da sociedade civil ⸺ aqui 

representada por grupos fomentados por empresários ⸺, está relacionada à uma articulação 

neoliberal da transição do governo (poder do Estado por si mesmo) para a governança (uma 

configuração mais ampla que contém os Estados e elementos-chave da sociedade civil) 

(Harvey, 2008, p. 87). Uma ‘rede de redes’, como a REDUCA, também pode ser considerada 

como uma “estrutura de governança” entre mercado e hierarquia (GILBERT, 2010). Os 

resultados de seus esforços têm o potencial de impulsionar a aceitação dos seus princípios e 

propostas que são afetados pelas relações entre os atores que compõem a ‘constelação 

hegemônica’ (PLEHWE; WALPEN; NEUNHÖFFER, 2006), ou seja, atores locais, nacionais, 

regionais e globais. Além disso, a organização da REDUCA como uma ‘rede de redes’ torna sua 

composição mais opaca, dissimulando a participação empresarial e os interesses privados uma 

vez que seus membros são apresentados como integrantes de uma ‘rede de organizações da 

sociedade civil’ cujos objetivos são consensuais.  

Ball (2014), sinaliza que redes de políticas instituem uma ‘nova forma de 

governança’ na qual atores e organizações (públicas e privadas) estão envolvidos nos assuntos 

do Estado de várias formas, incluso informais, com o propósito de influenciar o processo 

político. Configurando um novo tipo de espaço de políticas “em algum lugar entre agências 

multilaterais, governos nacionais, ONGs, think tanks e grupos de interesse, consultores, 

empreendedores sociais e empresas internacionais, em locais tradicionais e em círculos de 

elaboração de políticas e além”(p. 35). 

Na cerimônia de lançamento, o BID explicita seus esforços para promover a 

“estrutura de governança” entre mercado e hierarquia, reforçando a o papel do setor privado na 

questão educativa na América Latina. Marcelo Pérez Alfaro, na época, Especialista Sênior em 

Educação do BID no Brasil, e um dos principais promotores da REDUCA por parte do BID, 

declara os propósitos da rede: 

TODOS. Todos num sentido latinoamericano, porque em todos os nossos 
países o tema educativo é uma agenda urgente. E acho que o testemunho 
disso, é termos aqui as 13 bandeiras dos 13 países que estão representados 
por organizações que têm esse compromisso é um sinal desta prioridade. E 
segundo, TODOS, num sentido em que a prioridade educativa é uma questão 
que tem que ser encarada tanto pelo setor público quanto pela sociedade 
civil. Para nós é uma grande alegria poder fazer este debate (ALFARO, 2011, 
discurso no lançamento da REDUCA, 2011. Grifos nossos). 
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Atualmente, o campo das ‘Políticas Educativas Globais’ está repleto de 

empreendedores políticos que competem entre si para conscientizar os governos sobre os 

problemas educacionais e sobre a eficácia das suas soluções, explica Verger (2019, p. 11). 

Conscientes disso, as organizações internacionais empregam seus recursos e esforços na 

disseminação e na mobilização do conhecimento. Bem disseminadas, as ideias de políticas 

globais são lançadas e difundidas em diversos meios, incluindo eventos como o lançamento da 

REDUCA, do qual participavam líderes políticos nacionais e internacionais, além de 

formuladores de políticas. Utilizando um discurso aparentemente neutro e técnico, as 

organizações supranacionais defendem suas propostas, frequentemente, com grande 

entusiasmo. Foi assim que o BID defendeu a ideia central da diminuição do potencial do Estado 

em propor reformas, em relação a outros atores, tais como as organizações internacionais e os 

empresários. Esta seria a “chave da constituição da REDUCA”. Segundo o BID:  

O protagonismo das principais reformas educacionais na América Latina já 
não é unicamente do setor público. Há um número considerável de novos 
atores. A economia do conhecimento, da informação e os novos cenários de 
reformas educacionais contam com a participação do setor privado, da 
sociedade civil, da academia. Podemos dizer que o potencial do setor público 
para propor reformas é menor do que o dos outros atores. Essa é a chave 
dessa rede que está sendo criada. Fernando Carrillo Ex-representante do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil, no lançamento da 
Rede Latino-Americana Pela Educação em Brasília, setembro de 2011 
(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 149). 

A REDUCA foi concebida como uma iniciativa multistakeholder, ou seja, de partes 

interessadas, numa tentativa de envolver atores sociais de diversos segmentos, incluindo 

empresas, órgãos públicos, e sociedade civil. Embora as organizações selecionadas não fossem 

heterogêneas entre si, tal seleção parece estar marcada pela exclusão de associações 

profissionais de professores, pais e representantes dos estudantes. A propagação da ideia de que 

o sucesso da educação dependeria do envolvimento de ‘todos’ (indivíduos e organizações) é 

uma das principais medidas utilizadas para justificar a participação empresarial nas instâncias 

institucionais. Contudo, a tentativa de agregar ‘todos’ ao redor da REDUCA foi rapidamente 

elucidada, uma vez que a rede reconhece que, em sua maioria, as organizações que a integram 

são “lideradas por profissionais do setor privado, notadamente empresários, que se 

mobilizaram em torno do tema ‘educação’ e passaram a trabalhar com programas 

independentes do governo e realizar ações de incidência política para pressionar as 

autoridades locais para a melhora da qualidade educacional de seus países” (TODOS PELA 
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EDUCAÇÃO, 2011a, p. 149). Como explica Luís Norberto Paschoal77 ⸺ um dos principais 

articuladores do TPE ⸺, apesar de necessitar a participação de ‘todos’, a liderança deve vir dos 

empresários, o “‘motor propulsor’ de financiamento e de outras questões” (PASCHOAL, 

2011). As palavras do articulador do TPE ilustram a construção de uma ação que aglutina e 

reorganiza os interesses empresariais, identificando-os aos próprios interesses da nação, 

colocando os primeiros, desde sua perspectiva, acima dos antagônicos interesses das classes em 

disputa. Os articuladores da REDUCA conhecem seu potencial de alcance na América Latina 

como um catalisador da ação organizada empresarial, não apenas como uma atividade de 

responsabilidade social corporativa, mas como uma consistente iniciativa de incidência política 

local e regional. Isso porque, as organizações que integram a REDUCA, sendo compreendidas 

como redes locais, desempenham um importante papel no fomento das reformas educativas 

envolvidas na iniciativa e no enraizamento dos princípios difundidos pela REDUCA nos 

diferentes contextos nacionais.  

Oficialmente, a REDUCA se constitui como uma “assembleia de organizações da 

sociedade civil, em exercício livre e voluntário para intercambiar experiências e projetos, 

avaliar políticas públicas e propor soluções, difundir opiniões e campanhas e somar-se a ações 

conjuntas entre seus membros e com outros atoresxi” (REDUCA, 2016a). A ‘rede de redes’ 

também se declara como “[…] um exercício livre e voluntário entre os seus membros para o 

intercâmbio de experiências, para o desenvolvimento de projetos conjuntamente e para a 

construir uma voz de mobilização regional e influenciar nas políticas públicas que visam 

propor soluções aos principais desafios educacionais de cada país”xii (REDUCA, 2015a, p. 

1). Seu foco de atuação são as políticas educativas na América Latina como um todo, dando 

ênfase principalmente aos países que compõe a rede (REDUCA, 2015a, p. 1). À época de seu 

lançamento, 13 grupos compunham a rede78. Os grupos Eduquemos (Nicarágua) e ReachingU 

passam a integrar a rede em 2014 e 2018, respectivamente (EDUCA, 2018; REDUCA, 2015a).  

 
77 Como citado anteriormente: “Se os empresários buscam melhorias particulares, com egos fortes, é muito difícil imaginar 
que vamos obter sucesso. Se nós nos colocamos como empresários, com interesse próprio e exclusivo, e não com interesse 
maior e de Estado, da sociedade, de algo maior, nós não vamos mudar [...]. Se não tem uma capacidade de colocar os valores 
maiores de Estado, de nação, muito no alto e a longo prazo, não vão convencer a sociedade. Talvez o que vou dizer não seja 
algo agradável, mas para que o projeto “Todos Pela Educação” funcione em todos os países necessitamos de um grupo plural, 
não pode ser [só] empresarial. [...] Temos que ter um grupo mais plural possível: atletas, celebridades da televisão, do cinema, 
literatura. Mas claro, empresários podem ser o motor propulsor de financiamento, de outras questões pela objetividade que 
os empresários têm. [...] Educação se faz com estratégia, pluralidade, participação e muito mais que isso, uma estratégia de 
nação. Se quisermos ter um projeto de futuro temos que ter um projeto de nação. A nação não é feita de empresários, é feita 
de todos. Por isso, temos que ser todos juntos pela educação. Todo projeto só empresarial tende a morrer, fracassar” 
(PASCHOAL, 2011). 
78 Proyecto EducAR 2050 (Argentina); Todos pela Educação (Brasil); Fundación Empresarios por la Educación (Colômbia); 
Fundación Educación 2020 (Chile); Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo – Fepade (El Salvador); Grupo FARO 
(Equador); Empresarios por la Educación (Guatemala); Fundación Educativa Ricardo Ernesto Maduro Andreu – Ferema 
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Logo, em 2018, 15 grupos compõem a ‘rede de redes’ REDUCA, na qual cada grupo 

compreende um ator distinto per se. Em outras palavras: sendo a REDUCA uma ‘rede de redes’, 

ela conecta atores dentro de uma estrutura social maior: apesar de suas diferenças, os grupos 

que a compõem são redes que atuam no nível local (países de origem) e que foram fomentados 

por atores locais, regionais e transnacionais (empresários, governos e OI’s) que buscam incidir 

na educação pública latino-americana. Grek et al. apud Shiroma (2014, p. 340), observam que 

as redes de políticas promovem o ‘embaçamento’ das fronteiras entre o Estado e sociedade 

civil, propagando, assim, novas concepções para o estabelecimento de um novo ‘senso comum’ 

e para o desenvolvimento de diferentes padrões de sociabilidade necessários para assegurar 

uma ordem estável de capital (NEVES, 2010; CARVALHO, 2012, 2009). Para Shiroma (2014, 

p. 340), nestas novas relações entre governo, empresas e organizações sociais, a ideia da 

sociedade civil é ressignificada, promovendo uma mudança semântica do conceito de ‘local de 

protesto’ para o ‘espaço de governança’.  

Interpreta-se o evento de lançamento da REDUCA como um local-chave ou nó de 

rede, uma vez que este foi um lócus de “troca de conhecimento” e “persuasão” (BALL; 

JUNEMANN apud AVELAR; NIKITA; BALL, 2018). Avelar, Nikita e Ball (2018) destacam 

a grande relevância das reuniões e dos eventos na análise das redes globais de políticas 

educacionais. As redes de políticas associam os atores de várias maneiras e envolvem relações 

sociais pragmáticas, bem como a constituição de comunidades morais e epistêmicas. Urry 

(2003), se refere à ‘reunião’ como um evento altamente formalizado, com agendas, estrutura e 

calendários, ou mesmo um evento informal. Nestes espaços, membros da rede de várias origens 

se reúnem, histórias são contadas, visões compartilhadas, argumentos reiterados, novas relações 

feitas, parcerias firmadas e compromissos assumidos (BALL apud AVELAR; NIKITA; BALL, 

2018).  

O lançamento da REDUCA aconteceu no contexto do Congresso “Educação: uma 

Agenda Urgente”79, promovido pelo TPE em parceria com o BID (Brasil). Na organização deste 

evento foram empregados capitais financeiros para financiá-lo e social para convidar oradores, 

especialistas e formuladores de políticas de alto nível, e assegurar uma intensa cobertura da 

mídia. Consequentemente, a rede de atores presente no lançamento da REDUCA, representa 

informação compartilhada, conhecimento e capital social e financeiro. Estavam presentes no 

evento do lançamento organizações latinoamericanas empresariais e multisetoriais, 

 
(Honduras); Mexicanos Primero (México); Unidos por la Educación (Panamá); Juntos por la Educación (Paraguay); Asociación 
Empresarios por la Educación (Peru); e EDUCA (República Dominicana). 
79 A autora dessa tese teve a oportunidade de participar presencialmente do lançamento da REDUCA, que ocorreu no final no 
“Congresso Internacional ‘Educação: uma Agenda Urgente’ ” entre os dias 13 e 16 de setembro de 2011, em Brasília. 
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representantes do BID, o então ministro da educação do Brasil, Fernando Haddad, além de 

jornalistas, representantes de governos e terceiro setor. O congresso também contou com o 

apoio e patrocínio de entidades de classe, empresas e fundações empresariais, tais como 

Fundação Educar DPaschoal, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Instituto Gerdau, 

Instituto Natura, Instituto Unibanco, Itaú BBA, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(Gife) e Confederação Nacional da Indústria (CNI). Por parte do governo brasileiro, o evento 

recebeu apoio do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Comissão Especial do Plano 

Nacional de Educação da Câmara dos Deputados e do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social (CDES). Também se destaca a participação da Organização dos Estados 

Ibero-Americanos (OEI) (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 9). O investimento e o 

trabalho desses sujeitos individuais e coletivos em atividades como esta permite considerar 

como as reuniões, comunicações e viagens “através do tempo-espaço” são centrais para as 

redes, formando e consolidando laços (Urry 2007, p. 231). 

Os principais oradores ‘internacionais’ do evento foram Marcelo Cabrol (BID), 

Guillermo Carvajalino (Fundación DIS), Cecilia María Vélez (Ex-Ministra da Educação da 

Colômbia) e Justin Van Fleet (think tank Brookings Institution). À exceção de Van Fleet, os 

outros três convidados participaram, em maior ou menor medida, da constituição da REDUCA. 

Os palestrantes do lançamento são apresentados no quadro abaixo: 

Quadro 6: Conferencistas no evento de lançamento da REDUCA  

Nome Vínculo principal 

Ana Maria dos Santos Diniz 
Grupo Pão de Açúcar/Membro do Conselho de Governança do 
Todos pela Educação 

Andrés Oppenheimer Editor para América Latina e jornalista do Miami Herald 
Cecilia María Vélez Ex Ministra de Educação da Colômbia 
Fernando Carrillo  Representante BID – Brasil 
Fernando Haddad  Ministro da Educação - Brasil 
Guillermo Carvajalino Fundación DIS - Colômbia 

Jorge Gerdau Johannpeter
80

 
Grupo Gerdau/Presidente Conselho de Governança do Todos pela 
Educação 

Justin Van Fleet Brookings Institution 

Luis Norberto Paschoal 
Dpaschoal/Fundador e membro do Conselho de Administração do 
Todos pela Educação 

Marcelo Cabrol  Chefe da Divisão de Educação do BID 
Priscila Cruz Diretora Executiva - Todos pela Educação 

Fonte: Elaboração própria. 

Como mencionado, de fato, o BID e o TPE representam os protagonistas na criação 

da REDUCA. Quando lançada, a REDUCA já contava o apoio da Divisão de Educação e do Setor 

 
80 Jorge Gerdau Johannpeter foi o presidente do Todos pela Educação até 2016. 
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de Conhecimento e aprendizagem do BID, que colaborou não só com a criação da rede, mas 

também com as formas de difusão de conhecimentos entre seus membros (BID, s/d), por isso, 

o tema central das conferências girou em torno da participação e da vinculação empresarial com 

educação.  

5.2.1. Objetivos da REDUCA 

O propósito oficial da REDUCA está explicitado em sua declaração constitutiva, 

denominada “Declaração de Brasília”: 1) trabalhar em conjunto para a garantia do direito à 

educação de qualidade para toda criança e jovem; 2) trocar conhecimento e aprender 

coletivamente e 3) ter uma voz coletiva no nível regional (REDUCA, 2011). A rede enfatiza a 

troca de experiências, recursos e projetos e a promoção de ações em conjunto.  

Os objetivos oficiais da REDUCA podem ser assim organizados: 

 A REDUCA trabalha para tornar a educação protagonista do discurso e da 

agenda política latino-americana. 

 Uma de suas principais ambições é atuar como um eixo de articulação entre 

os governos e o setor privado, estimulando um diálogo produtivo e 

sustentável entre as duas instâncias. 

 Propõe as ‘melhores práticas e soluções’ para garantir o direito à educação 

na América Latina com uma voz plural, inclusiva e representativa da 

sociedade civil. 

 Procura expandir o espectro do que podemos estudar e conhecer na região 

para estruturar novas ideias, políticas ou projetos com fundamentos e 

respostas adequados, pertinentes e informados, para oferecer 

recomendações políticas viáveis para a inovação do continentexiii 

(REDUCA, 2015b, p. 14) 

Os propósitos são genéricos e, por si só, não permitem compreender as concepções 

de educação da REDUCA (NAZARETH, 2017, p. 90). Desde sua concepção, a REDUCA teve 

como objetivo vincular empresariado e educação de forma orgânica encontrando soluções 

replicáveis para problemas supostamente em comum, pois, a rede tem a expectativa de 

“encontrar respostas não somente para problemas educacionais de seus países, mas também 

para algumas dificuldades de atuação e operação que podem, por vezes, ser comuns a mais de 

um país” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 154). Assim, apresentando uma ‘crise da 

qualidade educativa’ geral na América Latina, a REDUCA difunde a ideia de que o Estado e os 

professores ‘falharam’ no provimento da educação pública. Desde uma perspectiva em que 
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todos os países nos quais a rede está presente, enfrentam os mesmos ‘problemas’, a REDUCA 

assume a tarefa de, em nome da sociedade civil, sugerir políticas pautadas na padronização e 

no controle como uma ‘solução’ regional.  

Uma vez que a REDUCA se configura uma ‘rede de redes’ presente em 15 países, 

tanto seu escopo, quanto seu leque de ações são bastante abrangentes, revelando, sem dúvida, 

um projeto que extrapola a defesa passiva dos interesses imediatistas de uma ação organizada 

empresarial ou de OI’s. Depois do surgimento da REDUCA, seus membros têm atuado como 

redes locais que colaboram e tentam fazer avançar, dentro de diferentes contextos, os princípios 

que os agrupam, apontando para a dimensão colaborativa promovida pela REDUCA como uma 

meta-rede. Cada vez mais, a REDUCA se torna uma organização complexa que foi construída 

para corporificar uma vontade coletiva, no caso, a hegemonia da visão de mundo de frações 

empresariais latino-americanas e, ao mesmo tempo, do imperialismo estadunidense, via OI’s, 

para, com isso, preservar e dinamizar a acumulação do capital, em geral, e do capital nacional, 

em particular.  

5.3. ‘Rede de redes’: Organização da REDUCA e perfil de seus integrantes  

Os grupos locais são essenciais para o fortalecimento da REDUCA na dinâmica 

regional-local, pois propiciam a interação com os governos, facilitam as atividades de 

aprendizado e criam oportunidades para o envolvimento de outros empresários nas ações 

coletivas. Estes grupos se apresentam como heterogêneos, uma vez que “cada uma das 

organizações participantes se soma voluntariamente à rede sem renunciar à sua identidade 

distintiva tampouco à sua própria agendaxiv” (REDUCA, 2015a, p. 1). Ao integrarem a 

REDUCA, os grupos tentam construir “agendas” a longo prazo, com propostas comuns entre si 

e com um modus operandi, que, em geral, prioriza a incidência na política educativa.  

Embora compartilhassem diretrizes81, a diversidade dos membros da REDUCA 

confere à rede um caráter plural: as organizações variam em tamanho, financiamento, estrutura 

e, de certa forma, escopo de atividade. A maioria das organizações possui um staff mínimo, a 

partir de uma estrutura operativa simples, apoiada, entretanto, por fortes e explícitas conexões 

com mundo empresarial. Por ora, estes grupos podem ser divididos entre os que foram fundados 

antes dos anos 2000 e os posteriores: usualmente, os mais antigos podem ser caracterizados 

como grupos explicitamente empresariais, vinculadores a grandes ou médias empresas de 

 
81 Verificar o quadro 12 “Objetivos da REDUCA e de seus membros” nos Anexos. 
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capital nacional ou estrangeiro cuja tradição de atuação na educação era o desenvolvimento de 

ações de Responsabilidade Social Empresarial, permitindo a melhoria da sua própria imagem 

e a obtenção de benefícios fiscais; os grupos cuja fundação é mais recente, tendem a 

caracterizar-se como coalizões da sociedade civil ou organizações multisetoriais. São novas 

organizações, cuja tática principal é apresentar-se como representantes da sociedade civil e não 

como representantes ou pertencentes a uma empresa ou grupos empresariais. Dedicam-se 

exclusivamente ao tratamento da política educacional (education policy), e, como sintetiza, 

Castellani (2019), se apresentam, publicamente, como uma voz “universal e desinteressada” 

dedicada a “melhorar a qualidade da educação” buscando influenciar a orientação políticas 

públicas e na conscientização sobre os atuais problemas educacionais.  

Assim, podemos compreender a configuração dos membros da REDUCA da seguinte 

forma: 

Quadro 7: Membros da REDUCA em 2018 por origem, país e data de surgimento 

Membro País Surgimento 
 

Composição empresarial predominante 
Fund. Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade) El Salvador 1986 
EDUCA República Dominicana 1989 
Fund. Educativa Maduro Andreu (Ferema) Honduras 1998 

Eduquemos - Empresarios por la Educación82 Nicarágua 1998 

Fundación Empresarios por la Educación Colômbia 2002 
Empresarios por la Educación Guatemala 2002 
Grupo FARO Equador 2004 
Asociación Empresarios por la Educación Perú 2007 
Unidos por la Educación – FUDESPA (2007) Panamá 2011 

ReachingU83 Uruguay 2001 

Juntos por la Educación Paraguay 2011 
Composição em coalizões 

Proyecto EducAR 2050 Argentina 2002 
Mexicanos Primero México 2005 
Todos pela Educação Brasil 2006 
Fundación Educación 2020 Chile 2008 

Fonte: Elaboração própria. 

Vale, ainda, ressaltar a criação de novas organizações ou renovação de entidades já 

existentes. Além do alinhamento realizado ao interior de cada organização pertencente à REDUCA, 

temos, o caso do ‘Juntos por la Educación’ (Paraguai), integrante da REDUCA que foi criado em 

2011, já nos moldes da nova forma de atuação dos grupos fomentados por empresários; do mesmo 

 
82 Eduquemos tornou-se membro da REDUCA em 2014. Cf. Eduquemos (2014). 
83 ReachingU tornou-se membro da REDUCA em 2018, Cf. Educa (2018). 



113 
 

 
 

modo, os grupos ‘Todos por la Educación’ (Colômbia) e ‘Unidos por la educación’ (Panamá) 

surgiram como ‘extensão social’ das organizações ExE-Colombia e FUDESPA, respectivamente, 

tornando o caráter empresarial dos grupos originais muito mais opaco.  

De fato, os grupos que compõem a REDUCA são ou almejam ser integrados pelo 

terceiro setor, pela alta burocracia dos governos de turno e por empresas e suas fundações 

(sócios-acionistas majoritários, CEO’s), nos quais, na maioria dos casos, a liderança 

empresarial prevalece. Em comum, todos os grupos pertencentes à REDUCA compartilham 

valores e crenças sobre a educação pública e coordenam ações conjuntas. 

No quadro a seguir, se observa que a maioria dos integrantes da REDUCA é presidida 

por um empresário, ou seu ‘preposto’, que é a face pública da organização e, assim, constitui-

se como o seu principal porta-voz, arrecadador de fundos e estrategista. Este dado corrobora o 

caráter empresarial da meta-rede. 

Quadro 8: ‘Autoridade Máxima’ das organizações que compõe a REDUCA e seus principais 

vínculos (2018) 

Membro País Autoridade máxima/2018 Vínculo principal 

Asociación Empresarios por la Educación Perú José Miguel Morales Dasso 
Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas 

EDUCA 
República 
Dominicana 

Georges Santoni Russin Vecchi & Heredia Bonetti 

Eduquemos - Empresarios por la 
Educación 

Nicarágua Ernesto Medina Sandino 
Universidad Americana de 
Nicarágua 

Empresarios por la Educación Guatemala Gabriel Biguria de León Acuamaya exportadora 
Fund. Educativa Maduro Andreu 
(Ferema) 

Honduras Michael Dieckmann Jetstereo SA 

Fund. Empresarial para el Desarrollo 
Educativo (Fepade) 

El Salvador Ricardo Freund Waidergorn Banco Agrícola / QuemTrade 

Fundación Educación 2020 Chile Mario Waissbluth U. de Chile, Invertec Foods S.A. 
Fundación Empresarios por la Educación Colômbia Carlos Enrique Cavelier Lozano Alquería 

Grupo FARO Equador José Joaquín Brunner 
Político chileno. Consultor do 
Banco Mundial, PNUD, Cepal, 
Fundación Ford e USAID  

Juntos por la Educación Paraguay Victor Varela Profarco SA 
Mexicanos Primero México Alejandro Ramírez Magaña Cinépolis 
Proyecto EducAR 2050 Argentina Manuel Alvarez Trongé Grupo Telefónica 

ReachingU Uruguay Pablo Haberer 
VR Investments, McKinsey & 
Company 

Todos pela Educação
84

 Brasil Denise Aguiar Alvarez Banco Bradesco 

Unidos por la Educación/FUDESPA  Panamá 
Nivia Rossana Castrellón 
Echeverría 

Asociación de Colegios 
Particulares de Panamá / Círculo 
Empresarial por el Mejoramiento 
de la Educación 

Fonte: Elaboração própria. 

 
84 Desde sua fundação até 2018, o Todos pela educação (Brasil) foi presidido por Jorge Gerdau Johannpeter, empresário da 
indústria de aços.  
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O quadro ilustra as conexões entre a REDUCA e o empresariado, explicitando o 

caráter da rede e demonstrando os interesses políticos de organizações que se apresentam 

publicamente como “atores neutros”, preocupados com a melhoria da educação. Para Castellani 

(2019, p. 8), esta vinculação oculta dois processos simultâneos: a captura da decisão pública 

pelas ‘elites econômicas’ ⸺ empresariado ⸺, e sua contrapartida, a comercialização da 

educação. Entende-se captura, em seu sentido econômico, ou seja, aquela pode influenciar 

fortemente nas questões de política pública que, particularmente, favoreça o empresariado 

(DURAND, 2016). 

A REDUCA se organiza em duas instâncias: Assembleia e Conselho de Governança. 

As Assembleias se configuram como o espaço operativo da rede, dela, participam todos os 

integrantes da REDUCA85. O Conselho de Governança tem a tarefa de liderar as ações da 

REDUCA. Este Conselho é considerado uma instância técnica cuja função é traçar as diretrizes 

de ação e encaminhar questões que viabilizam a rede, como a busca por financiamento junto 

aos organismos internacionais, por exemplo86. Do Conselho de Governança participam os 

representantes de 6 integrantes da REDUCA, eleitos em Assembleia87. Este Conselho é 

coordenado por um Secretário Geral, também eleito dentre os integrantes para um mandato de 

1 ano. O primeiro Secretário Geral da REDUCA foi David Calderón88, diretor do grupo 

Mexicanos Primero, eleito em 2016. Em 2018, assumiu a função Manuel Álvarez Trongé, 

presidente de Proyecto Educar 2050 (Argentina)89. 

Em termos organizacionais os integrantes da REDUCA têm um desenho 

administrativo muito semelhante: todos os grupos possuem uma assembleia geral, na qual se 

reúnem os fundadores, uma diretoria, um conselho superior, um conselho técnico, e, em alguns 

casos, possuem comissões para questões específicas. O conselho técnico é composto 

‘especialistas’ em educação e também mobiliza atores de diversos outros setores, seja da 

 
85 Segundo a Encarregada Temática de REDUCA na Colômbia, “a essência da rede são as Assembleias orientadas à 
aprendizagem colaborativa de todos os membros e organizações que incidam tanto no nível regional na América Latina, como 

nos países” (ENTREVISTA 19, 2016, p. 19). 
86 Segundo a Encarregada Temática de REDUCA na Colômbia, “O que faz o Conselho de Governança é orientar um pouco mais 
na busca de recursos, propor ações concretas, provar as atividades na América Latina, onde pode participar a rede, onde a 

rede pode se pronunciar. Digamos que seja um ente um pouco mais líder” (ENTREVISTA 19, 2016, p. 1). 
87 Até 2016 compunham o Conselho de Governança da REDUCA os seguintes membros: Fundación Educación 2020 (Chile) – 
também sedia a secretaria técnica da rede; Proyecto Educar 2050 (Argentina); Fundación Empresários por la Educación 
(Colômbia); Mexicanos Primeiro (México); e Todos pela Educação (Brasil).  
88 “É uma honra receber esse cargo da Assembleia. A tarefa será a coordenação, para aprofundar os vínculos, continuar com 
os princípios da REDUCA e acelerar a nossa presença em espaços internacionais”, declarou Calderón, em cujo desafio será 
acompanhado por David Caraballo, de Educa, organização que representa a República Dominicana em REDUCA (REDUCA, 
2016b). 

89 Cf. “Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, es el nuevo Secretario General de REDUCA” (INFOBLUE, 
2018). 
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academia, das empresas ou da administração educativa. Os conselhos de administração ou 

consultivos destas organizações são compostos, em sua maior parte, por figuras importantes 

das áreas de negócios, finanças e academia, políticos e, em alguns casos, membros de outros 

think tanks, fundações ou coalizões. Os membros do conselho trabalham de forma voluntária e 

são responsáveis por indicar o presidente, aprovar orçamentos, desenvolver planos de longo 

prazo e garantir que as diretrizes da organização estejam em conformidade com sua missão e 

que a independência da instituição seja mantida (MARTINS, 2016). Além disso, um dos 

trabalhos mais importantes do conselho de administração é o de captação de recursos ⸺ uma 

tarefa cada vez mais crítica no atual ambiente de think tanks, fundações e associações. Como 

muitos membros do conselho também são doadores e têm outras afiliações, não é possível 

garantir que todas as decisões e finanças sejam isoladas de conflito de interesses.  

Muitos dos integrantes da REDUCA promovem metas de proficiência em leitura e 

matemática, pautadas pelos padrões exigidos pela OCDE. Por exemplo, o Todos pela Educação 

estabelece o ano de 2022 para alcançar o que seria uma “educação básica de qualidade” 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2007); para a Fundación Educación 2020, a meta é o ano de 

2020 (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2009a); Proyecto Educar 2050 tem como horizonte 

o ano de 2050 (PROYECTO EDUCAR 2050, 2014a). Esta também foi a ferramenta utilizada 

nos Estados Unidos, através da lei No Child Left Behind (2002), lei que indicava que, até o ano 

de 2014, os estudantes estadunidenses deveriam ser proficientes em Leitura e Matemática. Para 

Freitas (2018), este seria um sintoma neoliberal de uma busca por um sistema de educação 

‘ideal’ que “nada mais é do que o estabelecimento de um padrão hipotético de se fazer a 

educação puxado, em última instância, pela defesa do livre mercado e pelas ideias de ‘escolha 

da escola’” (p. 36-37). 

Além disso, os integrantes da REDUCA fomentam parcerias público-privadas e 

participam com ideias, competências e recursos para influenciar a agenda educacional em seus 

países de origem (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 153–154). Na incidência em 

políticas públicas, estes grupos procuram intervir tanto em nível nacional, fomentando o debate 

em torno do tema educacional através de comunicados de imprensa e campanhas nacionais, 

como em nível regional, através de projetos específicos que buscam, por exemplo, desenvolver 

experiências que possam ser transferidas para o setor público a médio e longo prazo (PREAL, 

2010). Também tratam de manter relações estreitas com os meios de comunicação, os quais 

reconhecem como imprescindíveis para alcançarem seus objetivos. Além disso, atuam como 

think tanks da educação, produzindo e difundindo documentos, vídeos e pesquisas sobre a 

educação pública.  
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Se, de forma isolada, os grupos locais se utilizam de diversas táticas para incidir na 

educação pública90, todas eles têm como horizonte impulsionar as reformas educativas em seus 

países de origem a partir dos temas comuns à REDUCA. Para tanto, pressionam e/ou atuam junto 

aos governos na busca de mudanças do marco legal referente à educação e na elaboração de 

políticas públicas. Valendo-se de sua experiência empresarial em gestão, oferecem ideias, 

conhecimento e experiências que podem ser aplicados na educação pública (MARTINS, 

2013a).  

Os membros da REDUCA também valorizam a troca de experiências entre si e a 

sinergia para gerar maior impacto nas políticas educacionais e fazer avançar a reforma 

educativa na América Latina baixo aos seus princípios (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a). 

A rede é compreendida como uma “uma fonte de aprendizagem, de construção de 

conhecimento, para compartilhar as melhores práticas” principalmente para que os 

governantes e empresários “falem sobre Educação da forma correta, sistemática e criativa, e, 

sobretudo, unindo os esforços de toda a sociedade” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 

156). Ou seja, a expectativa é a de que, mais do que promover uma padronização de práticas e 

diretrizes entre os integrantes da REDUCA, determinar, ao interior dos governos, uma a ‘forma 

correta’ de se abordar o tema educativo.  

5.3.1. Benefícios da associação em rede: Dependência/interdependência, confiança, 

colaboração e protagonismo dos membros ao interior da REDUCA: 

Um dos propósitos oficiais da REDUCA é “contribuir para que as intervenções de 

cada organização da rede sejam eficazes na garantia de uma educação inclusiva e de 

qualidade em cada um dos países e regionalmente, promovendo uma voz coletiva de 

mobilização e de apoio e defesa das políticas públicas educacionais” (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2011a, p. 150). Entretanto, no conjunto dos integrantes da rede, cada um dos 

grupos locais é único, embora compartilhem dos mesmos objetivos. Como ocorre a colaboração 

entre os grupos? Quais seriam os benefícios de trabalharem em uma rede regional? Quais são 

os grupos que mais se destacam ao interior da REDUCA e por que isso ocorre?  

Para Whitt (1980), a estratégia de formação em rede não é justificada pela noção de 

eficiência ou efetividade, mas pelo mecanismo de ‘poder’ para a reprodução das classes 

dominantes. Balestrin, Verschoore e Reyes Junior (2010, p. 463), sugerem a existência de uma 

 
90Tais estratégias têm como enfoque o comércio educativo, a prática da filantropia, as assessorias (PREAL, 2009), o projeto de 
responsabilidade social empresarial (PREAL, 2004b), as parcerias entre setores público e privado, ressaltando, em alguns casos, 
o trabalho voluntário. 
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ampla manipulação, por parte de alguns atores, nas relações em redes, especialmente nos casos 

em que há uma visível assimetria de poder entre atores que participam da rede. No caso da 

REDUCA, a participação ao interior da rede não é uniforme91xv. Há diferentes níveis de 

participação, fato relacionado ao protagonismo, ao poder de incidência de cada grupo e à 

liderança na América Latina. 

Dependência e interdependência 

Balestrin, Verschoore e Reyes Junior (2010, p. 463), destacam a centralidade do 

conceito de dependência na configuração das redes. Contudo, “a dependência não é de 

recursos materiais, e sim de legitimação” (p. 463). Segundo os autores, os grupos locais 

buscariam ganhar legitimidade no momento de participar de uma rede. Ao considerarmos os 

protagonistas da REDUCA, percebemos que a legitimação está relacionada ao poder de 

incidência na política educativa em seus países de origem bem como na relevância dos grupos 

junto aos governos. Neste sentido, o depoimento da funcionária da ExE-Colômbia é ilustrativo:  

A Fundação [EXE-Colômbia] tem se posicionado também como um ponto de 
referência. Mas não o somos em comparação com o México, Brasil ou Chile, 
onde o Congresso te chama, o Ministério está a todo tempo te solicitando. 
Nós somos algo um pouco menor. Mas sim, temos certas incidências [na 
educação]. A Fundação é parte da equipe assessora do Ministério. Mas essas 
iniciativas não são como pode ser, por exemplo, no Chile, onde, se o 
Conselho vai aprovar uma nova lei, a primeira coisa é consultar Educação 
2020. Nós não atingimos esse nível. E, como REDUCA, sim, gostaríamos de, 
em algum momento, ter o reconhecimento que tem, por exemplo, o Todos 
pela Educação no Brasil, em termos de comunicações. [...] A Fundação 
Empresários, na Colômbia, também está muito mais posicionada. A ideia é 
que o trabalho seja rigoroso e muito respeitoso e isso é o que abre as portas 
sobre questões de política, de incidência nas políticasxvi. (ENTREVISTA 19, 
2016, Encarregada Temática de REDUCA (Colômbia)). 

 

As relações entre os atores de uma rede não são caracterizadas apenas por 

transações econômicas, mas também por laços sociais. Granovetter (1985, p. 501) enfatiza que 

muitas vezes as relações sociais “[...] entre empresas são mais importantes [...] em trazer 

ordem à vida econômica do que se supõe na linha de pensamento de mercados e hierarquias”. 

Neste contexto, a dinâmica ao interior das redes é estabelecida pela ‘interdependência dos 

atores’ e como suas respectivas posições na rede influenciam seu comportamento, 

oportunidades e táticas para alcançar seus objetivos (ROWLEY, 1997).  

 
91 “Mas, também tentamos aproveitar ao máximo o talento, o trabalho destas organizações, das pessoas da rede, não só destes 
países [Brasil, Chile e México], mas de todos os países que fazem parte da REDUCA. Então, sim, existem diferentes níveis de 
participação. [...] Estamos em processo de renovação do Conselho [de governança] para que a participação alcance todos os 
países membros, uma participação mais ativa” (ENTREVISTA 19, 2016, Encarregada Temática de REDUCA (Colômbia)). 
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Pinto & Junqueira (2008, p. 36–37), apresentam estudos que focam na importância 

da relação entre atores das redes. Concordamos com os autores, quando estes apresentam um 

pressuposto de ‘utilidade das conexões da rede’ (capital social) e de crença de que estas 

conexões podem prover poder ou valor, inclusive econômico, aos integrantes da rede. No nosso 

caso de estudo, os integrantes da REDUCA, ao se associarem em rede, buscam a ‘utilidade das 

conexões da rede’ através do seu fortalecimento no sentido de aprimorarem sua capacidade de 

incidência nas políticas públicas. Esta foi a principal tática traçada desde os primórdios da 

REDUCA, quando o BID coordenou uma sessão de trabalho denominada “A rede em ação”92 

para definir as diretrizes e traçar o “Plano de Ação” da rede recém-criada, onde se discutiu a 

tática de incidência política da rede; as alianças público-privadas; formas de comunicação e 

mobilização, dentre outros temas. Aí também foi delineado o planejamento das ações para os 

próximos 12 meses, com base nos projetos já desenvolvidos pelos membros (PAVISICH, 

2011). Como metas comuns, foram propostas para o ano de 2024, trajetórias completas de 12 

anos de escolaridade para os estudantes e o alcance da média da OCDE no teste padronizado 

PISA93 nos países da América Latina. 

Desde então, estabeleceu-se que a conformação da rede seria uma ferramenta para 

fortalecimento de seus próprios membros. Tal forma de organização, respondia às necessidades 

do BID em implementar na América Latina uma articulação que pudesse vincular, 

organicamente, empresários e educação. Ao mesmo tempo, respondia aos anseios dos grupos 

que formaram a REDUCA94, visto que, embora se considere o caráter regional da rede, a 

incidência na política educativa somente pode ocorrer em âmbito local, ou seja, no país onde o 

integrante da rede está presente.  

 
92 Essa sessão foi dividida em duas partes. Na primeira parte, “Café A boa prática” discutiu-se, através de mesas temáticas: A 
incidência política da rede; as alianças público-privadas; Estratégias de comunicação de Mobilização; e Gestão de 
sustentabilidade da rede. Na segunda parte, “Sessão de Desenho Colaborativo e Plano de Ação da Rede”, cujas linhas de Ação 
discutidas foram: Estratégias da rede; Cooperação regional e diálogo; Orientações para um melhor desempenho na educação 
através de Monitoramento e Acompanhamento de dados educação (observatórios); e Comunicações e Movimentos Sociais 
(Pavisich, 2011; PREAL, 2011b; Calderón, 2011; Todos pela educação, 2011b). 
93 O PISA utiliza uma escala que vai de 200 a 800 pontos. A média dos países da América Latina é de 496, busca-se alcançar 
500 pontos. 
94 Como exemplo podemos citar: “Acreditamos que, por meio da troca de experiências e projetos, as organizações desta Rede 
se fortalecerão, e, com isso, ganharão mais força para impactar positivamente as sociedades em seus países e, assim, trabalhar 
com governos e outros atores locais pela melhoria da qualidade da Educação”, Andrea Bergamaschi Todos Pela Educação, 
Brasil. “A contribuição mais importante que a Rede pode dar à agenda regional é que estamos formando um grupo em torno 
da Educação. Na FEPADE, sempre acreditei que para corrigir as desigualdades de nossos países o veículo de desenvolvimento 
econômico e social é a Educação. Tendo uma iniciativa conjunta de todos esses países, a situação se fortalece e todos nós 
veremos os benefícios”, Eugenia de Castrillo, FEPADE, El Salvador (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 155). 
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Protagonismo ao interior da REDUCA 

Buscando fortalecer a atuação de cada organização em seu próprio país e 

potencializar a mobilização na América Latina, o TPE foi tomado como modelo de referência 

para os outros integrantes da REDUCA por sua “alta capacidade de liderança e influência na 

região pela pluralidade de atores que consegue mobilizar e envolver [...], e pela capacidade 

de articular as demais organizações latino-americanas para a consolidação de uma voz de 

mobilização regional” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 150). Ademais, o TPE 

representa um dos mais destacados países na América Latina e, até meados da década de 2010, 

uma das maiores economias do mundo (salvaguardando suas profundas desigualdades). Diante 

das suas dimensões continentais, de sua dotação de recursos, e sua projeção internacional, 

concordamos com Avelar (2018, p. 52), que o Brasil não seria um mero “emulador” de 

tendências globais, mas, antes disso, é um participante ativo de mobilidades globais de políticas, 

fato que ajuda a explicar a liderança do grupo brasileiro. 

Diante disso, após a formalização da REDUCA, sua coordenação primeiramente 

ficou à cargo das organizações: ‘Todos Pela Educação’ (Brasil), ‘Fundación Educación 2020’ 

(Chile), ‘Mexicanos Primero’ (México) e ‘Fundación Empresarios por la Educación’ 

(Colômbia) (ENTREVISTA 18, 2016). Juntos, estes grupos foram os responsáveis pela 

elaboração de uma proposta comum para incidir na educação pública em todos os países 

participantes na rede, incluindo a projeção de ações conjuntas. Na viabilização das iniciativas 

da REDUCA, foram definidas 3 equipes de trabalho 1) ‘Observatório e Indicadores’, à cargo de 

México, Brasil e Chile; 2) ‘Reconhecimento de boas práticas’, cujos responsáveis são 

Colômbia, Guatemala, Argentina e Chile; e 3) ‘Comunicação’, executado por Argentina, Brasil 

e Chile. Até 2014, a rede realizou 11 reuniões virtuais do Conselho de Governança, 2 da 

Assembleia e 8 das equipes de trabalho. Além disso, ocorreram diversas reuniões bilaterais 

entre os membros da REDUCA (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014a, p. 42). As divisões de 

tarefas e os temas das equipes de trabalho que impulsionam a REDUCA não foram decisões 

aleatórias. Vários autores (WILLIAMSON, 2005; GRANOVETTER, 1985, 2003) têm 

considerado as redes como uma ‘estrutura de governança’ entre o mercado e a hierarquia, que 

possui características distintas e requer um tipo especial de “gerenciamento” para funcionar de 

forma eficiente. As redes, portanto, representam uma conexão de diferentes partes interessadas 

por um certo tipo de relacionamento, no qual “[...] a ação econômica e os resultados, como 

todas as ações e resultados sociais, são afetados pelas relações diádicas (emparelhamentos) 

dos atores e pela estrutura da rede geral de relacionamentos” (GRANOVETTER, 1985).  
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Promoção da confiança 

A partir da análise de redes, Gilbert (2010), destaca que faz parte do ‘design de 

estruturas de governança em redes’ identificar maneiras de gerenciar com mais eficiência como 

as partes interdependentes de uma rede podem trabalhar melhor juntas. Para Kale, Singh e 

Perlmutter (2000) e Williamson (2005), um dos atributos de governança de uma rede é a 

confiança (além do poder e financiamento). A confiança, em particular, parece ser importante 

para gerenciar as relações de rede. Jarillo (1990, p. 498), aponta que a confiança é “[...] a cola 

essencial que mantém as redes juntas” e, sem esse atributo, as redes provavelmente se 

desintegrariam rapidamente e não alcançariam seus objetivos. A confiança entre as diferentes 

partes interessadas desempenha um papel particularmente importante, pois é a base para uma 

colaboração sólida entre os constituintes no nível global e local, além disso, quanto mais os 

participantes de uma rede local confiarem uns nos outros, mais dispostos estarão a compartilhar 

conhecimentos relevantes sobre a condução de seus objetivos (GILBERT, 2010, p. 1).  

Pesquisas mostram que a confiança entre os parceiros da rede aumenta não apenas 

a quantidade de conhecimento que está sendo compartilhado, mas também a qualidade (KALE; 

SINGH; PERLMUTTER, 2000). A comunicação entre partes confiantes é muito mais aberta e 

promove o aprendizado na rede. Assim, em um ambiente confiável, é mais fácil implementar 

rotinas de compartilhamento de conhecimento e gerar recursos complementares. A pesquisa 

também indica que fortes laços interpessoais entre duas ou mais organizações e um certo nível 

de confiança pessoal fornecem canais através dos quais os parceiros em uma rede podem 

aprender uns com os outros (KALE; SINGH; PERLMUTTER, 2000, p. 218). A partir dessa 

perspectiva, Gilbert (2010), aponta que o aprendizado repousa sobre laços interpessoais 

próximos; primeiro, no nível diádico (emparelhado), e, segundo, também em um nível de rede. 

Uma análise da REDUCA mostra que, além das relações de confiança no nível local, a confiança 

mútua entre os integrantes da rede e a REDUCA, no seu conjunto, é importante e reduz a 

necessidade de se concordar com salvaguardas formais (contratos, por exemplo).  

As relações de confiança também produzem pontos de acesso ao conhecimento de 

outros grupos mais exitosos e podem ajudar tanto os grupos locais como a REDUCA, no seu 

conjunto, a aumentar sua legitimidade e o alcance da incidência. Por meio da associação na 

REDUCA, os grupos locais se apropriam deste conhecimento, tendo mais oportunidades de 

participar de processos de incidência política. Em outras palavras, a associação em torno 
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REDUCA tem fortalecido localmente as organizações, sobretudo as de menor capacidade de 

incidência95xvii.  

5.4. Financiamento e vínculos com a REDUCA 

O financiamento é um indicativo importante na compreensão de uma organização 

em rede. A ‘noção de dinheiro’, explica Shiroma (2014, p. 333), pode ser entendida como um 

intermediário, adaptado a diferentes formas de relações comerciais (investimento, 

financiamento, crédito, subsídios e parceria) que ajuda a mapear a ampla gama de interações, 

não apenas com as partes interessadas e outras organizações da sociedade civil, mas também 

com o público em geral e com o próprio Estado. Em outras palavras, entender o financiamento 

é também entender a natureza das organizações, conhecer quem as promove, seus vínculos com 

a rede, seu lugar na estrutura social e seus contornos de atuação. Para Solano-Espinosa, (2017, 

p. 67), “quem coloca o dinheiro para fazer é um assunto que está por acima das formas 

jurídicas escolhidas e do desejo de produzir o ‘bem comum’ ”.  

Podemos considerar dois tipos de financiamento: o específico (como, por exemplo, 

o patrocínio de ações coletivas específicas); e estrutural (contribuições ordinárias ou anuais), 

podendo os recursos serem provenientes interna ou externamente. 

Financiamento externo 

Tendo em vista a promoção e seus vínculos com a REDUCA, o BID destaca-se como 

principal interlocutor internacional da rede e seu principal financiador96xviii. Desde suas origens, 

a REDUCA foi organizada pelo BID através da seleção dos membros e do financiamento da 

rede97. Um dos primeiros acordos de cooperação técnica do tipo ‘não reembolsável’ entre o 

TPE e o BID, firmado em 2012 no valor de US$ 2,3 milhões, teve como objetivo – dentre outros 

 
95 Existem organizações da rede que são [...] muito pequenas que, na verdade, têm duas ou três pessoas. São escritórios muito 
pequenos que não dão conta de suas próprias tarefas e têm todo o desejo de contribuir com REDUCA. E que a associação à 
REDUCA contribua com suas organizações. Então, de repente, não se visibilizam tanto. No entanto, isso não significa que [não] 
participem de outras maneiras95 (ENTREVISTA 19, 2016, Encarregada Temática de REDUCA (Colômbia)). 
96 Um fundador da REDUCA e atual diretor da Fundación Educación 2020 explica que: “No começo não havia nada, nenhum 
orçamento. Entendia que havia um pequeno orçamento que o Todos pela Educação manejava e graças a isso pudemos fazer 
a primeira página na web. O primeiro encontro foi custeado por cada organização e o BID apoiou com a infraestrutura, 
custeou os convidados, por exemplo, e as organizações que não tinham recursos, apoiou-as com as passagens [aéreas]. No 
nosso caso, nós não tínhamos orçamento, então, minha passagem para ir à Brasília foi paga pelo BID, caso contrário, não 
poderia ter ido. Depois, conseguimos o projeto com a União Europeia e isso nos deu capital para avançar” (ENTREVISTA 
18, 2016, Fundador de REDUCA e de Educación 2020 (Chile)). 
97 O BID também financia projetos dos membros de REDUCA. Este é o caso do convênio de cooperação técnica ‘não 
reembolsável’ No. ATN/AA-14685-CH, no valor de US$185.400,00, firmado entre o BID e a Fundación Educación 2020, 
representante de REDUCA no Chile. 
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– apoiar a criação da REDUCA98. Foi através de tal convênio, que o BID apoiou o TPE no 

intercâmbio de experiências “bem-sucedidas” entre as organizações da REDUCA para 

potencializar sua capacidade de incidência nas políticas públicas. Financiou-se as seguintes 

atividades:  

 Estabelecimento de uma rede de intercâmbio de boas práticas na criação e 

gestão de movimentos sociais pela educação na América Latina no que tange 

aos seus objetivos, programas, financiamento, formas de comunicação, 

mobilização social, táticas de incidência nas políticas públicas, e de promoção 

da participação da sociedade civil no diálogo e controle social das políticas 

educativas;  

 Apoio à implantação de processos de acompanhamento das políticas e metas 

educativas ao nível regional ou em outros países;  

 Organização de encontros regionais ou nacionais com os principais atores da 

política pública, da sociedade civil e dos setores público e privado.  

A escolha do TPE para o estabelecimento do convênio não foi casual (BID, 2012). 

O BID situa o TPE como uma organização líder na América Latina, com o potencial para 

engajar diferentes outros atores e fomentar a pauta educativa de acordo com seus objetivos. Em 

conjunto com o BID, o TPE liderou a formação da REDUCA, cujos membros trabalham com 

objetivos comuns e buscam a assistência do TPE para incidência na política educacional de 

seus países. O financiamento seria justificado, pois “a assistência pontual e não sistematizada 

de experiências limita a capacidade de maximização do impacto das ações para a melhora da 

qualidade da educação na região, e do fortalecimento institucional das próprias organizações 

em seus países” (BID, 2012). 

Contudo, o apoio do BID à REDUCA não se limitou à seleção dos membros da rede 

ou ao seu subsídio, neste caso, o financiamento também é orientador das ações e da “prestação 

de contas”. Assim, a REDUCA também definiu seus objetivos e apresentou os resultados de seus 

projetos na sede do BID em Washington. Por exemplo, em 2016, o Conselho de Governança 

da rede, se reuniu durante 3 dias com o vice-presidente e com representantes da Gerência do 

Setor Social do BID (incluindo a Divisão de Educação e a Unidade de Alianças Estratégicas). 

O objetivo deste evento foi o de definir as orientações estratégicas futuras da REDUCA e 

fortalecer a aliança entre a rede e o BID. Em tal reunião, o Conselho de Governança da REDUCA 

 
98 Os recursos vieram do “Fundo Coreano para a Redução da Pobreza” — respaldado pela Samsung Korea, Instituto Natura, 
Itaú BBA e Fundação Telefônica Brasil (BID, 2012). 
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apresentou os resultados dos projetos em andamento, bem como a campanha sobre a reforma 

educativa na América Latina “A escola é o melhor caminho99” (REDUCA, 2016c). 

O BID fomentou a criação da REDUCA e a apoia de diversas formas100xix também 

como uma maneira de promover suas próprias propostas junto aos países membros da rede. O 

banco participa de diferentes formas nos eventos promovidos pela REDUCA, por exemplo, nos 

Encontros Anuais – evento itinerante realizado pela rede – ocorrem reuniões exclusivas entre o 

Conselho de Governança da REDUCA e representantes do BID (REDUCA, 2015c). Além disso, 

nestes eventos, técnicos do BID apresentam resultados de suas pesquisas (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2014b), fortalecendo, desta forma, a agenda comum entre o banco e a rede. Ao 

ser questionado sobre quais seriam as novas discussões que a REDUCA faria em seus países, 

Marcelo Cabrol, então chefe da divisão de Educação do BID, argumenta: “as questões não são 

apenas da produtividade e esse grupo [de empresários] está começando a entender isso. Há 

dois elementos que pensamos que esse movimento pode trazer: juntar accountability com 

parcerias para chegar a essa uma visão completa da escola” (REVISTA EDUCAÇÃO, 2011). 

Fortalecer propostas de accountability e parcerias parece ser para o BID a forma de 

que suas ideias cheguem aos países. Este foi o tema do último acordo entre BID e REDUCA, 

segundo a assessora do BID: 

[...] Nesse momento estamos trabalhando em como podemos fazer uma 
segunda fase desse projeto com eles, a REDUCA. [...] Estamos participando 
numa Cooperação Técnica, em um novo projeto que ainda não foi aprovado 
[...]. Parte do projeto é o tema de fortalecer os mecanismos de 
monitoramento. Se construirá uma ferramenta de monitoramento para ver 
como os países estão na melhora da qualidade da educação de acordo com 
os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. [...] E isso caminha junto com 
uma iniciativa que temos para promover o que, em inglês, se chama 
accountability. Temos várias iniciativas: uma é um laboratório de inovação 
educativa. A ideia é que estas organizações da sociedade civil contribuam 
para gerar dados, promover dados dos países, apoiar os governos e aos 
ministérios da educação para que tomem decisões com base em dados, etc.xx 
(Entrevista 20, 2016, Assessora do BID para projetos em Educação. 
Washington, DC.).  

Outro importante interlocutor internacional de REDUCA tem sido a União Europeia. 

No marco do “Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento - Objetivos do Milênio”, desde 

2014, a REDUCA passou a ser financiada pela União Europeia para desenvolver um ‘Projeto de 

 
99 “La escuela es el mejor camino”. In: https://www.youtube.com/watch?v=lL_8tFvoHrE. Acesso em 17/11/2016. 
100 Outra forma de apoio do BID à REDUCA ocorre através do empréstimo de sua infraestrutura para a realização dos encontros 
virtuais da rede. Segundo a Encarregada Temática de REDUCA na ExE-Colombia: “Temos três seminários virtuais ao ano, com 
o apoio do BID, nas salas do BID. Eles nos emprestam suas salas de videoconferência para a realização de reuniões, 
seminários... Essa também é uma forma de fazer mais eficiente os recursos que temos” (ENTREVISTA 19, 2016, Encarregada 
Temática de REDUCA (Colômbia)). 
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Cooperação Conjunta’ (REDUCA, 2013) com seus membros. O convênio, no valor foi de € 2.515 

milhões, foi elaborado e assinado pelo representante chileno da REDUCA: Fundación Educación 

2020 (UNIÃO EUROPEIA, 2014, 2015) e foi fundamental para a consolidação e viabilização 

da rede101xxi. Os membros representantes do Brasil, Argentina, Colômbia, Guatemala e México 

também são parceiros nesse convênio e, junto com o Chile, são os responsáveis por colocar as 

atividades e ações em prática. Apesar de somente estes países receberem diretamente os 

recursos do convênio, todos os membros da REDUCA participam das ações deste projeto 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014a, p. 40; UNIÃO EUROPEIA, 2013). 

Os objetivos do convênio foram a construção de um plano de trabalho que 

orientasse as ações da rede com projeção para três anos. O Plano de Trabalho foi organizado 

nas três linhas estratégias com as quais REDUCA se orienta atualmente: 1) Gestão, governo e 

posicionamento de REDUCA; 2) Comunicação e Mobilização; e 3) Incidência e 

acompanhamento de políticas públicas (EXE-COLOMBIA, 2014a). Sua previsão de 

implementação é entre 2014 e 2016, e os temas a serem abordados são: professores e diretores, 

primeira infância e evasão escolar. Para viabilizar o projeto, a REDUCA promove atividades de 

alinhamento entre seus membros, transformando posturas individuais e ‘aparando arestas’ nos 

assuntos que são foco do projeto. Dentre as atividades, ocorreram a realização de seminários 

internacionais, seminários virtuais e “mesas de trabalho” locais (REDUCA, 2015a, p. 5). O 

desenvolvimento de tal projeto também contempla a criação de um ‘Observatório Educativo’, 

onde será visibilizado um sistema de monitoramento de informações educacionais na América 

Latina com indicadores de educação e de outros estudos (REDUCA, 2013).  

Assim como o convênio entre TPE e BID, este também teve caráter ‘não 

reembolsável’. Os financiamentos do tipo cooperação técnica ‘não reembolsável’ são 

justamente os que apontam para a agenda educacional que organizações como o BID e UE 

buscam promover. Para IEAL (2018, p. 44), as cooperações técnicas do tipo ‘não 

reembolsáveis’ são as que pretendem “prototipar” projetos que mais tarde seriam ampliados em 

nível nacional. 

 
101 Conforme o depoimento de um dos fundadores da REDUCA: “[…] Entre nós, estivemos encarregados de fazer andar, de 
que marchara a REDUCA. Da minha parte, aqui no Chile, fizemos um projeto com a União Europeia. Ganhamos o projeto e, 
graças a isso, podemos dar consistência e perspectiva de longo prazo. Montei um projeto de 3 anos para consolidar a reforma, 
a partir daí se fez o conselho de governança, que também deu mais dinamismo. Contratamos Manuel de Ferrari [...] para 
coordenar a REDUCA” (ENTREVISTA 18, 2016, Fundador de REDUCA e de Fundación Educación 2020 (Chile)). 
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Financiamento interno 

Já em relação ao financiamento dos membros da REDUCA, a partir dos dados, se 

observa uma forte discrepância entre mecanismos e fontes de financiamento, dentre os quais 

destaca-se:  

 Aporte dos membros do grupo (especialmente empresas); 

 Anualidades: estruturadas em grandes, médias ou pequenas doações;  

 Cooperação internacionais para projetos específicos; 

 Ingressos por serviços: congressos, cursos, seminários; 

 Ingressos por consultorias; 

 Ingressos governamentais: poucos casos.  

Fonte: Carvajalino, 2011. 

A seguir, apresenta-se um grafo ilustrativo das empresas mantenedoras e 

patrocinadoras (que podem ser pessoas físicas ou jurídicas a depender de cada organização) da 

REDUCA e de seus membros, destacando as empresas que financiam mais de uma organização: 
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Grafo 2: Mantenedores e Patrocinadores da REDUCA e seus integrantes (2018) 

 

Fonte: Elaboração própria através do template NodeXL.

Legenda: 
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Embora não seja possível identificar no grafo todas as empresas 

financiadoras, conferimos destaque para aquelas que financiam mais de uma organização 

pertencente à REDUCA. Meramente ilustrativo, o grafo retrata apenas determinado 

momento das organizações. De acordo com os documentos analisados, em 2018, um total 

de 478 empresas, associações e ONG’s foram consideradas mantenedoras e 

patrocinadoras dos membros da REDUCA. Desse total, 20% representam o setor industrial, 

16% o setor energético/extrativista, 13% o setor financeiro, seguido pelo setor de 

comércio e serviços com 12%. Chama atenção a multinacional Telefónica, que é 

mantenedora de 6102 membros da REDUCA e os representantes do setor financeiro (Itaú, 

Santander, BBVA) que são mantenedores de três organizações cada. Tais mantenedores 

e patrocinadores reforçam a iniciativa de aumentar o compromisso comercial com a 

educação e mobilizar recursos econômicos, conectando as organizações em nível regional 

e nacional ⸺ uma característica das redes transnacionais ⸺ e reforçando a participação 

empresarial ao interior da ‘rede de organizações da sociedade civil’. 

Na maioria dos casos, os patrocinadores e mantenedores se configuram como 

empresas privadas, sem conexões diretas com o fornecimento de bens e serviços 

educacionais. Entretanto, dentre os mantenedores, também se encontram editoras 

(Santillana, Editora Moderna, Fundación SM), empresas de consultoria educativa 

(McKinsey&Company), Instituto Ayrton Senna, Instituto Península, etc. Outros setores 

representados são: agronegócio, mídia, tecnologia e telecomunicações, construção, 

transporte, além de think tanks e associações empresariais (conferir gráfico no Anexo 1). 

Concordamos com Castellani (2019), quando esta afirma que o que se apresenta como 

aparentemente fragmentado ⸺ um conjunto de organizações independentes preocupadas 

com a educação ⸺ está muito mais relacionado do que parece.  

“Independência” e vínculos entre financiadores e a REDUCA 

Os vínculos entre a REDUCA, seus integrantes e os 

patrocinadores/mantenedores internos e externos são parte da rede, uma vez que tanto 

seus membros como a própria rede “afirma sua vocação pública, exercida com sentido 

crítico e ânimo colaborativo, com independência de partidos e governosxxii”(REDUCA, 

2016a). Para Stone (2005, p. 18), a independência deve ser avaliada em mais de um 

critério, mesmo reconhecendo que os apelos à independência podem, por vezes, entrar 

 
102 São eles: Asociación ExE-Peru, Fundación Educación 2020, Fundación ExE-Colombia, Proyecto Educar 2050, 
Todos pela Educação e Unidos por la Educación. 
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em conflito e contradizer pedidos de relevância política. Dimensões de independência 

podem incluir: independência política de interesses adquiridos; independência legal; 

independência financeira; e autonomia acadêmica e ‘liberdade de investigação’ (STONE, 

2005, p. 18). Assim, mesmo que a REDUCA proclame seu status ‘sem fins lucrativos, sem 

afiliações a partidos políticos ou interesses comerciais’, seu financiamento e seus 

consequentes vínculos com os financiadores, levanta questões sobre a liberdade de definir 

agendas e formas sutis de autocensura para promover determinados temas. Para Stone 

(2005, p. 18), “a independência perfeita e completa não é possível, nem desejável”, a 

independência, autonomia e liberdade acadêmica são baseadas em “fortes normas 

profissionais, relações (institucionais) abertas a escrutínio e culturas políticas 

tolerantes, mas vigilantes”.  

A independência também está relacionada com a transparência dos recursos 

financeiros. Avelar (2018, p. 28), adverte que são poucas as fundações que tornam 

públicos seus dados financeiros. Para a autora, “essa falta de transparência e 

responsabilidade é um risco para uma educação democrática”. Similarmente, a 

experiência estadunidense revela a importância da transparência no financiamento de 

think tanks, grupos de advocacy e coalizões. Estas organizações têm sido as destinatárias 

de enormes somas de dinheiro advindas, em grande parte, de fundos secretos 

(CLARKSON, 2013)103. 

Embora alguns doadores atuem como filantropos, supostamente guiados por 

interesse esclarecido e por um anseio ‘de melhorar as condições globais’, muitos deles 

seguem suas próprias agendas pessoais e políticas e contam com vantagens em doar para 

estas organizações. No caso brasileiro, os mantenedores do TPE são os que exercem um 

maior poder na tomada decisões, uma vez que eles possuem um número de votos 

determinado pelas contribuições financeiras104 realizadas nos doze meses imediatamente 

anteriores à convocação da Assembleia105. Além disso, em muitos países, associações, 

fundações e think tanks desfrutam de um status tributário especial de organizações sem 

 
103 Clarkson (2013) informa que, de acordo com o Center for Public Integrity, o Donors Trust e o Fundo de Doação de 
Doadores arrecadaram silenciosamente cerca de US $ 400 milhões de cerca de 200 doadores privados (incluindo os 
irmãos Koch) para causas de livre mercado desde 1999. O Centro também informou, em 2013, que o Donors Trust 
doou US $ 10 milhões à SPN ao longo dos cinco anos anteriores e que, em 2012, “a SPN usou o dinheiro para incubar 
think tanks em Arkansas, Rhode Island e Flórida, onde organizou seu encontro anual em novembro”. 
104 Os patrocinadores do TPE são divididos em três níveis, conforme o valor de sua doação. Cada nível corresponde a 

um tipo de cota: cota diamante, cota ouro e cota bronze (MARTINS, 2016, p. 68). 
105 Solano-Espinosa (2017, p. 68), informa que, para fins de cálculos dos votos, cada R$100.000 (cem mil reais) em 
contribuições (com ano base em 2007 e atualizado pelo IGP/FGV) corresponde a um voto na Assembleia Geral 
(Estatuto Social TPE).  
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fins lucrativos, o que as torna isentas de impostos estaduais e federais. McGann (2007, p. 

45) destaca que tal status também possibilita que indivíduos e corporações “façam 

contribuições para think tanks e recebam uma dedução fiscal em troca de sua 

contribuição de caridade”. Para Olmedo (2016, p. 47), não é suficiente “dar”, mas “eles 

querem usar suas doações de uma maneira comercial ⸺ isto é, na forma de 

‘investimentos estratégicos’ que devem levar a ‘bons’ resultados mensuráveis”. Avelar 

(2018, p. 24), destaca ainda que, esta seria uma diferença considerável entre a filantropia 

científica e a nova filantropia, pois “havia uma distância entre os doadores e os usos 

finais feitos do dinheiro doado na educação ⸺ uma vez dado, o dinheiro não era 

controlado de perto e dirigido em seus usos”. 

5.5. Pressupostos, princípios e valores disseminados pela REDUCA 

O projeto educativo da REDUCA insere-se em um campo de atuação 

empresarial mais amplo, denominado ‘projeto hegemônico global’ (BIANCHI, 2007): a 

partir deste tipo de projeto, um grupo social sustenta sua vocação de direção “política, 

intelectual e moral” sobre o conjunto da sociedade (GRAMSCI, 1982, 2004), por 

intermédio da incorporação de demandas das classes subalternas (JESSOP, 1983). 

Frequentemente, os ‘projetos hegemônicos globais’ pressupõem a negação do 

antagonismo de classes (e às vezes, até a existência de classes) ou ainda, podem enfatizar 

a busca de objetivos não econômicos ou não-de-classe. Entretanto, tais objetivos ainda 

dependem do processo de acumulação (entre outras coisas), e, portanto, são 

economicamente condicionados e economicamente relevantes. Consequentemente, ainda 

que a construção de um ‘projeto hegemônico global’ não se limite ao campo educativo, 

ela não prescinde da educação para o alcance de seus objetivos (SHIROMA, 2014, p. 

326).  

Como sugere Shiroma (2014), a partir do conceito gramsciano hegemonia106 

entende-se como uma classe dominante, para manter sua supremacia, deve ter sucesso 

em apresentar seus próprios valores morais, políticos e culturais como normas sociais, 

construindo, assim, um ‘senso comum’ ideologicamente engendrado. Dentro deste 

enfoque, a autora explica que a hegemonia exige o ‘consentimento ativo’ e a participação 

 
106 Entendemos a hegemonia no sentido gramsciano, ou seja, como exercício desta capacidade de direção e liderança 
política e econômica. “Opõe-se, portanto, à mera dominação, na qual uma das frações simplesmente impõe seus 
projetos econômico-corporativos às demais frações e classes sociais sem levar em conta seus projetos ou interesses” 
(BIANCHI, 2004, p. 125). 
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do dominado, e, assim como ocorre com a REDUCA e seus membros, esta participação é 

expressa em coalizões, pactos e compromissos que integram diferentes segmentos 

sociais. 

Este projeto educativo empresarial está ancorado no que Martins (2015), 

identifica como “produção de novas percepções sobre participação, organização, 

cidadania e democracia” (p. 301). O autor sintetiza a proposta educativa nos seguintes 

termos:  

 Reconstruir o sentido de solidariedade, desconstruindo a noção histórica 

de solidariedade de classe pela colaboração circunstancial entre parceiros;  

 Valorizar o individualismo, a meritocracia e a competitividade como 

elementos naturais e necessários à vida humana pós-moderna, para 

sedimentar a noção de que cada ser social é uma empresa e que todos 

devem ser empreendedores de si mesmos;  

 Reforçar hábitos mentais e conceitos teóricos que reduzam a 

complexidade dos fenômenos sociais como se fossem naturais em nome 

de formulações consideradas úteis e práticas com efeitos imediatos, a 

despeito de suas implicações de longo prazo;  

 Consolidar a ideia de que a humanidade atingiu o seu ápice com o 

capitalismo, restando-nos humanizá-lo para preservar a vida e o ambiente;  

 Referendar a noção de que as classes sociais seriam coisas do passado e 

que, entre os seres humanos, existiriam apenas diferenças e não mais 

antagonismos (MARTINS, 2015, p. 301).  

5.5.1. A manutenção de um sistema educativo ‘desigual’ para a América Latina  

O sistema educativo latinoamericano deve ser estudado a partir de uma 

analogia ao caráter desigual e combinado do desenvolvimento econômico-social da 

região. Puiggrós (1981), explica que o caráter desigual e combinado faz referência à uma 

distribuição desigual de possibilidades de acesso ao sistema escolar e à cultura dominante 

da população de cada país e dos países entre si (p. 32). Mesmo diante da expansão dos 

direitos educacionais ocorrida das últimas décadas (como ampliação do acesso a todos os 

níveis educacionais, aumento do financiamento estatal e reconhecimento dos direitos de 

populações historicamente marginalizadas (RIVAS, 2015)), observa-se a dualidade dos 

sistemas educativos, expressas na inclusão, exclusão, progressividade e segmentação 
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(VIÑAO, 2002) ao interior da escola pública e em relação à formação da burguesia. Como 

assinala Tomas Vasconi:  

a burguesia não pode senão sustentar uma atitude contraditória com 
respeito à educação massiva. Por uma parte requer cada vez mais que 
esta se desenvolva e difunda como condição do desenvolvimento e 
exploração mais proveitosa da força de trabalho (...) mas, por outro 
lado, necessita evitar os efeitos negativos que - desde o ponto de vista 
de seus interesses objetivos de classe - teria uma elevação demasiada 
grande dos níveis de educação do proletariado (VASCONI, s/d apud 
VERGEL, 2008, p. 66).  

A burguesia resolveu este conflito, de forma que na escola do regime 

capitalista a educação é oferecida a partir de um programa determinado, perfeitamente 

adaptado para a incorporação dos jovens a tal sociedade capitalista (VERGEL, 2008). 

Assim, na América Latina, a educação da classe trabalhadora é mediada pela 

fragmentação do conhecimento e pela exigência desigual que a formação social 

capitalista impõe à educação em diferentes culturas (COSTA; SOUZA, 2007). Logo, o 

projeto burguês para a educação da classe trabalhadora prevê a instrumentalização “dos 

indivíduos para a aquisição dos conteúdos necessários à sua localização na divisão 

social do trabalho, o que evidentemente não se resume aos aspectos técnicos-

economicistas da instrução, mas também ao seu arcabouço ideológico” (p. 6). 

Portanto, entendemos que, ainda a REDUCA e seus membros, construam ao 

seu interior alianças com distintas visões e proponha ‘educação para todos’, o projeto 

burguês para a educação pública prevê uma educação desigual e intensifica “a segregação 

ao longo do sistema educacional, amplificando sua elitização ⸺ ou seja, garantindo que 

a escola seja adaptada às novas exigências do status quo sem sair de seus limites e sem 

gerar demandas ‘indevidas’ que pressionem o Estado econômica ou politicamente” 

(FREITAS, 2018, p. 60). Em outras palavras, a proposta da REDUCA e de seus membros 

para a educação pública na América Latina tem como pressuposto a continuidade da 

distribuição desigual da educação, porém com uma forma diferenciada, uma vez que a 

‘reforma empresarial da educação’ apresenta suas propostas como ‘melhoria da qualidade 

educativa’. 

A mudança da atuação empresarial na educação ocorre em consonância com 

as rápidas, intensas e profundas modificações pelas quais atravessa o sistema 

capitalista107. Tais modificações abrangem a forma de organização da produção 

 
107 Existe uma relação entre as mudanças na base material de produção da vida e as formas de se pensar a formação 
humana, uma vez que, “o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político 

 



132 
 

 
 

industrial, especialmente sua base tecnológica, as feições e funções do Estado, o perfil da 

força de trabalho, além do contexto da financeirização da economia, diante do que tem 

sido denominado como capitalismo monopolista-financeiro (FOSTER, 2009). Não por 

acaso, há uma presença significativa dos banqueiros e industriais fomentando a REDUCA 

e seus membros, como visto no ponto sobre ‘financiamento’ (5.4). 

5.5.2. Corresponsabilidade pela educação 

Partindo dos baixos resultados que os países da América Latina obtêm nos 

testes padronizados, como o PISA, um dos pressupostos da REDUCA é o de que o Estado, 

sozinho é ineficiente no provimento da educação pública. Para os ‘reformadores 

empresariais’ a ‘escola pública falhou’. Diante do propalado fracasso estatal, sua 

centralidade como provedor de direitos e lócus de formulação e execução de políticas, é 

deslocada, dando espaço ao processo de neoliberalização, no qual “a passagem do 

governo (poder do Estado por si mesmo) à governança (uma configuração mais ampla 

que contém os Estados e elementos-chave da sociedade civil)”(HARVEY, 2008). Este 

processo tem se manifestado através do protagonismo das organizações da sociedade 

civil, organizados em redes que conectam interesses privados-mercantis e organizações 

internacionais, como é o caso da REDUCA. Contudo, se por um lado, os governos falharam 

na oferta da educação pública, os homens de negócio reconhecem que a amplitude e a 

complexidade dos problemas sociais ultrapassam as possibilidades de qualquer 

organização empresarial que se proponha a agir isoladamente108. Como Glaeser (2008) 

sugere, tanto os mercados, que fracassaram contribuindo para os níveis sempre crescentes 

de desigualdade social, como os governos, “falharam desanimadamente” (p. 64) em sua 

capacidade de solucionar os problemas estruturais e sociais (que vão desde a economia 

até a saúde e educação). Ecoando esta afirmação, a REDUCA representa um projeto da 

burguesia, que conjuga interesses empresariais, dos governos de turno e organizações 

internacionais pautados pelo pressuposto da ‘corresponsabilidade pela educação”:  

Co-responsabilidade: Sendo a educação de qualidade um elemento 
crucial do desenvolvimento social, humano e econômico dos países 
membros, o escopo de seu pleno exercício é uma questão que envolve 
toda a sociedade e implica o cumprimento obrigatório das 
responsabilidades de cada ator social. Portanto, os cidadãos devem 
participar ativamente na avaliação, monitoramento e formulação de 

 
e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que 
determina sua consciência” (MARX, 1982, p. 25). 
108 Ver Grupo de Líderes Empresariais – Empresários pelo Desenvolvimento Humano (disponível em http://www.lide-
edh.org.br/ acesso em janeiro de 2015). 
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políticas educacionais, para que sejam verdadeiras políticas de 
Estadoxxiii (REDUCA, 2015a, p. 5). 

Na corresponsabilidade pela educação, para a REDUCA, “o Estado é 

responsável por garantir a universalidade da educação, como direito humano e 

constitucional; autoridades legitimamente constituídas devem manter sua direção, sob o 

escrutínio dos cidadãos que representam e devem, em uma dinâmica de transparência e 

prestação de contasxxiv” (REDUCA, 2015a, p. 5). Dessa forma, como revela a REDUCA, 

os seus integrantes encontram legitimidade e credibilidade para participar ativamente da 

avaliação, monitoramento e desenho das políticas educacionais, “de maneira que sejam 

verdadeiras políticas de Estado” (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 154). Em 

outras palavras, ao se referirem à ‘corresponsabilidade pela educação’, REDUCA e seus 

integrantes justificam a atuação empresarial nos processos de governança da educação.  

Como sugere Freitas (2018), os ‘reformadores empresariais “querem o 

Estado apenas como provedor de recursos públicos, não como gestor” (p. 40), 

implicando no afastamento do governo da gestão da educação (ainda que não do seu 

financiamento), possibilitando que os atores privados, como a REDUCA e seus integrantes, 

tracem as diretrizes educativas e, em última instância, permitindo a operação da livre 

iniciativa dentro das regras do mercado. Como uma ‘estratégia de acumulação’, os 

homens de negócio não dispensam os fundos públicos para a reprodução do capital. Esta 

análise é compatível com a de Avelar (2018), segundo a qual, para estes atores, trabalhar 

com o governo e com a política pode ser interpretado como uma tática para alavancar o 

financiamento limitado da filantropia.  

Os denominados ‘novos filantropos’ compreendem o orçamento público 

como uma “oportunidade de alavancar seu próprio investimento e alcançar resultados 

de maior escala” (AVELAR, 2018, p. 99). O orçamento da filantropia ou de qualquer 

organização empresarial sempre será mais limitado que o que os Estados podem 

disponibilizar para educação, sendo assim, a REDUCA parte do pressuposto de que o 

Estado é responsável por garantir a educação pública, prestando conta aos ‘cidadãos’. 

Entretanto, garantir o fornecimento da educação, pode ser interpretado de diversas 

formas, incluindo que o Estado deve financiar e prestar contas, deixando sua condução 

sob responsabilidade de atores privados.  



134 
 

 
 

5.6. Agenda regional e áreas de atuação de REDUCA  

A REDUCA parte de um pressuposto de que os problemas educativos são 

comuns a todos os países da região latinoamericana. Entretanto, sua ‘agenda regional’ 

está conectada com as agendas dos movimentos que precederam sua formação. Por 

exemplo, desde a LABES, em 2001 — mobilização que reuniu BID e empresários 

lationoamericanos e estadunidenses prol reformas na educação latinoamericana — os 

empresários procuram imprimir a lógica empresarial ao interior da política educativa: 

estabelecimento de padrões, metas e avaliações padronizadas, seguidos de prestação de 

contas e responsabilização pelo não cumprimento das metas: 

Como empresas, temos uma visão pragmática sobre como abordar um 
desafio de tal amplitude e complexidade. O primeiro passo é 
estabelecer altos padrões acadêmicos de modo que todas tenham 
absolutamente claros em mente as metas e objetivos para todos os 
estudantes. Segundo, a esses padrões devem seguir-se avaliações, 
não como medida punitiva, mas como etapa de diagnóstico para 
assegurar que nenhuma escola ou criança fique para trás. Terceiro, a 
identificação dos padrões de sucesso (benchmarking), conquanto 
ainda rara em educação, deve tornar-se o procedimento padrão. É uma 
prática comum no mundo dos negócios, onde a concorrência e a 
eficiência exigem que as empresas identifiquem os métodos mais 
eficazes a serem compartilhados e duplicados. E, finalmente, uma 
prestação pública permanente de contas (public accountability) 
assegurará que as primeiras três medidas sejam executadas de forma 
equitativa e rigorosa para reformar e melhorar as escolas. Os sistemas 
eficazes de prestação de contas incluem prêmios e sanções que sejam 
instituídos de forma justa e que incentivem o continuo aprimoramento 
(PREAL, 2001b, p. 41–42, grifos do original). 

Durante as reuniões promovidas pelo PREAL, no marco do PAEE, como foi 

o caso do ‘Encuentro Centroamericano y República Dominicana de Empresarios por la 

Educación’, realizado na Guatemala, em 2012, os empresários reafirmam a necessidade 

de uma maior articulação entre o sistema educativo e os requisitos para formação do setor 

produtivo (EXE-GUATEMALA, 2013). A incidência na política educativa pressupõe um 

trabalho ‘conjunto’ entre empresários e governos, que pode tornar as fronteiras entre os 

setores público e privado mais ‘opacas’, levando os atores privados a operarem em uma 

‘esfera parapolítica’ (HORNE, 2002, apud BALL; OLMEDO, 2013), “dentro da qual 

eles podem criar sua própria agenda de políticas” (p. 39). Diante desta afirmação, a partir 

da bandeira consensual da ‘melhoria da qualidade da educação’, os empresários 

propuseram uma agenda que contemplasse: a seleção de professores com base no mérito, 

na avaliação e remuneração alinhados com os resultados da aprendizagem; padrões de 

aprendizagem para estudantes; sistemas de avaliação próprios ou participação das 
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avaliações internacionais; e prestação de contas sobre cumprimento de metas e 

indicadores (p. 24), pautas que podem ser observadas na ‘Reforma empresarial da 

educação’, e que coincidem com a agenda da REDUCA. 

Para Freitas (2018, p. 78), a lógica desta reforma prevê um ‘alinhamento’: a 

definição do que ensinar, a averiguação se a ‘escola’ ensinou o previsto e a 

responsabilização (premiação ou punição) pelo ensinado. O autor segue explicando a 

dinâmica deste alinhamento: estabelecimento de bases curriculares / verificação do 

ensino via testes padronizados (usualmente censitários) / responsabilização: dinâmica 

válida para estudantes e para a formação dos profissionais da educação. Tal engenharia 

padronizadora, acarretaria “pouco espaço para a escola ou para o magistério criar, sendo 

sufocado por assessorias, testes, plataformas de ensino online e manuais igualmente 

desenvolvidos e padronizados a partir das bases nacionais comuns” (p. 82). Soma-se a 

isso, a possibilidade de criar condições para a privatização da educação, uma vez que se 

estipulam “metas que são difíceis de serem atingidas, nas condições atuais de 

funcionamento da educação pública, desmoralizando a educação pública e o magistério” 

(p. 80).  

Assente em um padrão de reformas educativas que ocorrem globalmente, 

Sahlberg (2011), denomina esta dinâmica como Movimento Global de Reforma 

Educacional ou GERM109 (The Global Educational Reform Movement), cujas 

características seriam: padronização da/na educação; foco curricular em letramento e 

numeramento; ensino para resultados predeterminados; transferência de inovação do 

mundo corporativo para o mundo educacional como principal fonte de mudança; e adoção 

de políticas de responsabilização baseadas em testes para escolas. Contudo, esta 

interpretação tem sido criticada por limitar-se ao campo educativo, assumindo o que Dale 

e Robertson (2009) identificam como ‘educacionalismo’ (educationism), perspectiva que 

se inclina a “basear estudos de políticas educacionais em abordagens que vêm 

exclusivamente de dentro do campo da educação” (VERGER; NOVELLI; 

ALTINYELKEN, 2018, p. 7). Para Verger (et al., 2018), as transformações na política 

educativa devem ser analisadas inseridas em “complexos de economia política locais, 

nacionais e globais interdependentes” (idem).  

 
109 Salvaguardando as particularidades de cada conceito, outros termos têm sido utilizados para localizar a reforma 
educacional, tais como: “Reforma empresarial da educação” (AU; FERRARE, 2015a; FREITAS, 2012; RAVITCH, 
2011; SALTMAN, 2011), “Política educativa global” (GEP) (BALL, 2014; VERGER; NOVELLI; ALTINYELKEN, 
2018; RIZVI; LINGARD, 2009); e “Políticas de educação empresarial” (BURCH; SMITH, 2015). 



136 
 

 
 

Tendo em mente que as políticas passam por traduções e recontextualizações 

para contextos educacionais específicos (COWEN, 2009; VERGER; LUBIENSKI; 

STEINER-KHAMSI, 2016), os temas, ou áreas de atuação, delineados ao interior da 

agenda da REDUCA são: a formação e carreira docente da educação básica, o 

financiamento e a ‘profissionalização’ da gestão educacional e o uso dos resultados das 

avaliações de larga escala de forma pedagógica pelas escolas (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2011a, p. 148). ‘Primeira infância’, ‘carreira docente’ e ‘evasão’ 

(principalmente no ensino secundário), configuram-se como os temas prioritários da 

agenda regional de REDUCA110, conteúdos que coincidem com as prioridades 

estabelecidas pelos OI’s, como o Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2018a) e BID 

para educação pública latinoamericana. Na cerimônia de lançamento REDUCA, Marcelo 

Cabrol, na época chefe da divisão de educação do BID, destaca em seu discurso três 

pontos que são as prioridades do banco e que devem ser incorporados na agenda externa 

da rede:  

[...] para um grupo de empresários com uma situação tão ampla, 
estabelecer prioridades, sobre o meu ponto de vista, essas seriam as 
primeiras prioridades na agenda externa [...]. Três insumos quero 
levantar que são importantes para o debate. Agora vamos falar sobre 
as prioridades do BID. Primeiro a questão da Primeira Infância. Como 
vou ensinar as habilidades cognitivas aos oito anos? [...] Porque se não 
se adquiriu as habilidades cognitivas até os oito anos, não podemos 
alcançar esse tipo de habilidade depois. O desafio maior é ter políticas 
educacionais e planos para atender a questão da Primeira Infância. [...] 
Segunda prioridade: professores, obviedade. [...] Temos um problema 
de qualidade de professor. Para o Banco [BID] esta é uma das 
prioridades mais importantes. [...] Precisamos também assegurar que 
as crianças terminem o secundário. [...] Um secundário de qualidade e 
relevante. Apesar de que a maioria começa o secundário, 40% dos que 
começam não terminam. Quero dizer o sistema latino-americano lhes 
toma 12 anos. Um sistema completamente ineficiente. Quero dizer, 
que terminar o secundário é importante. (Discurso de Marcelo Cabrol, 
no lançamento da REDUCA, 2011. Grifos nossos). 

Nos aprofundaremos neste tema no capítulo ‘Formas globais, contextos locais 

e dinâmicas regionais das políticas educativas: a Reforma empresarial da educação na 

América Latina’. 

  

 
110 Desde 2013, a rede recebe, inclusive, financiamento da União Europeia para executar projetos relacionados a estas 
áreas (REDUCA, 2015a). Conferir item “Financiamento e vínculos com a REDUCA” neste trabalho. 
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6. Dinâmicas de trabalho e as bases operacionais da REDUCA  

Esta seção tem como objetivo discorrer sobre as táticas de incidência 

utilizadas pela REDUCA na construção de seu projeto hegemônico para a educação na 

América Latina. Coincidimos com Freitas (2018, p. 44), que sinaliza que “mapear a 

forma rizomática” com que a REDUCA concebe e executa seu projeto, não desvenda o seu 

conteúdo. Contudo, assumimos a postura de que desvendar o projeto empresarial para 

educação pública implica abrir a ‘caixa preta’ de suas ações, de modo a entendê-las em 

profundidade. 

A partir de um objetivo fundamental de incidência111 na política educativa, a 

REDUCA busca participar da formulação de políticas educacionais, trabalhando para 

estruturar problemas e, concomitantemente, oferecer soluções políticas. A rede oferece 

uma plataforma para a reforma empresarial. Dentre suas principais tarefas, a REDUCA 

trabalha por incorporar os princípios da classe dominante ao interior da educação pública 

e, simultaneamente, atuar como ‘intermediária’ junto às OI’s que expressam o padrão de 

dominação imperialista na América Latina. Sua forma de atuação projeta os empresários 

como protagonistas na condução das políticas públicas. 

Ao participar da REDUCA, seus integrantes são fortalecidos, uma vez que a 

‘rede de redes’ desempenha um papel de coordenação de redes de políticas que 

alimentam, nos países latinoamericanos onde estão presentes, as correntes que 

influenciam os poderes executivo e legislativo dos governos.  

Para alcançar o sucesso, a REDUCA e seus membros mobilizam recursos e 

capacidades necessárias para estruturar e disseminar ideias. Isso envolve a construção de 

uma “voz autoritária”, que, desconsidera a resistência, uma vez que não importa o que 

algumas pessoas dizem ou pensam, “somente certas vozes podem ser ouvidas como 

significativas ou autorizadas” (BALL, 1993, p. 15). Avelar (2018), explica que para se 

construir uma ‘voz autoritária’, primeiro é indispensável que se estabeleça uma 

‘pretensão de ouvir’ (KINGDON, 2003), ou seja, ser visto como ‘ator político’ e possuir 

legitimidade junto ao público em geral. Do mesmo modo, é necessário o fomento de 

conexões políticas que empregam habilidades “de apresentação e persuasão por meio 

 
111 Um fator importante é que a ‘incidência política’ pode significar coisas diferentes para diferentes conjuntos de 
indivíduos e instituições, apresentando uma série de indicadores de ‘influência’ ou ‘relevância política’, tais como no 
nível ‘político-burocrático’ (impacto na legislação; elaboração de contas; cooptação ou nomeação de pessoal; patronos 
políticos e conexões; patrocínio de OI’s); no nível ‘societal’(reconhecimento e cobertura de mídia; engajamento de 
stakeholders; filiação em outras rede e co-filiações); e no nível ‘organizacional’ (registro de publicações; qualificações 
e experiência do pessoal; recursos externos arrecadados) (STONE, 2005, p. 16). 
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das quais articulam e disseminam suas ideias políticas”. Deve-se também usar de 

persistência e estar disposto “a investir recursos financeiros consideráveis no processo 

político, em todos os seus aspectos” (p. 88). Ecoando este processo, entende-se que a 

REDUCA e seus membros influenciam a formulação de políticas fornecendo 

‘conhecimento especializado’, atuando como uma ‘voz com autoridade’ em educação, 

que compartilha “ideias em muitos espaços” e investe “diferentes tipos de recursos”, 

buscando “‘defender’ ideias políticas através da mobilização do conhecimento” 

(AVELAR, 2018, p. 82). 

Junto aos formuladores de políticas e aos altos funcionários, a REDUCA e seus 

membros, criam uma ‘porta giratória’ de funcionários que ocupam importantes cargos 

administrativos ou em organizações internacionais. A configuração da REDUCA como 

uma ‘rede de redes’, também conecta distintos atores, através de múltiplas combinações 

e sobreposições promovendo um ‘entrelaçamento’ que facilita a interação, a discussão e 

a coesão destes grupos junto aos governos na incidência política. Através do capital 

econômico representado pelos empresários, a REDUCA também aumenta a pressão sobre 

o estabelecimento de agendas e formulação de políticas por meio de lobby, advocacy, 

consultorias e mídia. Os empresários e/ou seus ‘prepostos’ aconselham ministérios e 

secretários de educação, conectam organizações internacionais e governos promovendo 

parcerias.  

Estas e outras táticas de intervenção utilizadas pela REDUCA para direcionar 

a decisão pública em favor de seus interesses serão analisadas nesta seção. A análise 

considera “como as políticas se movem pela rede de relações sociais ou de 

agenciamentos envolvendo participantes diversos, com uma variedade de interesses, de 

compromissos, de finalidades e de influências, [...] que circula dentro dessa rede de 

relações e é legitimado por ela” (BALL, 2014, p. 36). Em outras palavras, a análise das 

táticas utilizadas pela REDUCA e seus membros para a transformação de políticas 

contempla um processo ‘multidimensional e multicamadas’, abrangendo múltiplos locais 

de ocorrência (RIZVI; LINGARD, 2009), ou seja, dentro e fora das fronteiras nacionais, 

considerando as dinâmicas locais, regionais e global. 

Além disso, o próprio modus operandi da REDUCA pode ser localizado em 

modalidades inter-relacionadas de trabalho, identificadas por Avelar (2018) como 

atividades das ‘novas instituições filantrópicas’: a) trabalho para enquadrar problemas e 

soluções políticas com empreendedorismo político; b) trabalho para coordenar, mobilizar 
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e ativar relacionamentos e recursos em redes; e c) trabalho para institucionalizar políticas 

e relacionamentos em heterarquias.   

Evidentemente, a concretização das táticas alcança profusos impactos na 

incidência política. O acesso e as formas de incidência podem variar de acordo com o 

contexto histórico e a tradição institucional de um país e o grau em que cada membro da 

REDUCA está integrado às comunidades políticas e aos detentores de poder.  

6.1. Eventos como ‘micro espaços de políticas’: Seminários, assembleias e 
reuniões 

Para executar a agenda estabelecida, a REDUCA se organiza através da 

realização de uma série de palestras, encontros anuais, seminários, conferências e 

reuniões com especialistas, abertas ou fechadas ao público e assembleias entre os seus 

membros. Seus membros também participam de eventos internacionais representando a 

REDUCA e disseminando as ideias da rede. Estas ações desempenham um papel de 

promoção e consolidação dos relacionamentos, uma vez que as redes necessitam ser 

‘animadas’ com muitas atividades, como a realização de ‘reuniões’, onde ocorrem o 

compartilhamento de recursos e ideias. As reuniões, eventos, conversas, visitas, 

financiamento, alianças, etc., também são conhecidas como ‘cadeias de 

desenvolvimento’, através das quais as relações da rede são estabelecidas e ‘mantidas no 

lugar’ (FENWICK, 2009). 

Os espaços de ‘encontro’ (URRY, 2007) são fundamentais para a ativação de 

redes globais e ocorrem através de reuniões formais e informais. As ‘reuniões’ podem ser 

“altamente formalizadas com ‘agendas’, estrutura e calendários, ou informais, onde o 

espaço e o tempo são planejados [...] e negociados no caminho” (URRY, 2007, p. 232). 

Avelar, Nikita e Ball (2018), explicam que nestes espaços de reunião, “membros da rede, 

de várias origens, se reúnem, histórias são contadas, visões compartilhadas, argumentos 

reiterados, novas relações feitas, parcerias forjadas e compromissos assumidos” (p. 59). 

Diante disso, percebe-se que a REDUCA e seus membros têm se empenhado, 

fazendo um esforço consciente para se consolidar através dos ‘encontros’, que, 

frequentemente, são utilizados para examinar questões políticas importantes, apresentar 

propostas de políticas para o poder executivo e a mídia, além de fornecer um fórum 

importante para que os formuladores de políticas e o público ofereçam feedback. Para 

Ball (2014), as palestras, seminários, workshop, cúpulas e reuniões dentre outros tantos 
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eventos são “micro espaços de políticas”, isto é, estes eventos representam cenários nos 

quais as redes e políticas podem ter um alcance global, nos quais as ideias e discursos 

fluem em numa dinâmica interna e externa.  

Desde seu lançamento até 2014, a REDUCA realizou 3 seminários virtuais. O 

primeiro, organizado pelo TPE, abordou o tema da evasão e repetência escolar e contou 

com a participação de Marina Bassi, do BID, como palestrante; o segundo, realizado pelo 

Mexicanos Primero, versou sobre carreira docente e formação de diretores; e o terceiro, 

organizado pela Fundación Empresários por la Educación (Colômbia), tratou de políticas 

de formação de professores (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2014a, p. 40). Em suma, os 

membros da REDUCA têm discutido, principalmente, os três temas que fazem parte do 

“Projeto de Cooperação” com a União Europeia como ‘evasão e reprovação escolar’, 

‘carreira docente e formação de gestores’ e ‘educação infantil’. Para Avelar, Nikita e Ball 

(2018), estes são locais privilegiados representando espaços de interação e atividade 

global, nos quais há disseminação de ideias e práticas, de construção de redes e 

fortalecimento de capital. Os eventos são utilizados como uma oportunidade para reiterar, 

re-contextualizar e disseminar os discursos das políticas de educação global, ou “soluções 

de educação” (p. 70). 

Durante um encontro em Santiago, também ocorreram atividades envolvendo 

professores e visitas a escolas. Os seminários são os espaços onde há troca de informações 

e experiências: cada grupo apresenta suas “soluções de educação” para enfrentar tais 

problemas em seus países de origem, e, como resultado, encaminha-se as discussões sobre 

possíveis medidas a serem tomadas em conjunto na América Latina por todos os membros 

da REDUCA112. Para Avelar (2018), à medida que estas organizações se movem, elas criam 

‘nós generativos’, isto é, “espaços destinados a facilitar novas conexões e unir 

oportunidades entre atores públicos e privados” (p. 33). Estes seriam os ‘novos locais de 

mobilização política’ e os ‘micro espaços globalizantes’ que operam entre e além das 

áreas tradicionalmente definidas de formulação de políticas, como localidades, regiões e 

nações (BALL; OLMEDO, 2011, p. 86).  

 
112Cf. 
http://www.todospelaeducacao.org.br/acontece/index.php?option=agenda&task=detalhe&height=550&width=650&
modal=true&Itemid=10000&id=297. Acesso em: 03/2014. 
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6.1.1. Encontros REDUCA 

No trabalho de consolidar uma rede “as rotinas de compartilhamento de 

conhecimento são fundamentais para o sucesso ao gerenciar as relações entre membros” 

(GILBERT, 2010, p. 15). Os membros da REDUCA, ou ‘redes locais’ viabilizam o 

fortalecimento da REDUCA através de ‘padrões regulares de ação’ (CETINDAMAR; 

HUSOY, 2007) que permitem a transferência, criação e recombinação de conhecimento 

local especializado (por exemplo, reuniões regulares, boletim por e-mail). Estes ‘padrões 

regulares de ação’ contam com a participação de atores externos à rede, garantindo que 

ONGs, governos e organizações da sociedade civil, sejam incluídos nas rotinas de 

compartilhamento de conhecimento (GILBERT, 2010). Esta dinâmica se desenrola 

durante a realização dos ‘Encontros Anuais’ da REDUCA. Eles têm ocorrido regularmente, 

enquadrando-se nos ‘padrões regulares de ação’ e sendo considerados como ‘o principal’ 

evento da rede, pois aí ocorrem as assembleias entre todos os membros de REDUCA 

(PROYECTO EDUCAR 2050, 2014b). 

O quadro a seguir apresenta uma síntese dos Encontros Anuais da REDUCA, 

destacando os temas de discussão: 

Quadro 9: Encontros Anuais da REDUCA (2014-2017) 

Encontro Tema Local 
I - 2011 Lançamento da REDUCA Brasília, Brasil 
II - 2012 ¿Cómo hacer de la educación una 

prioridad nacional? 
Buenos Aires, Argentina 

III - 2013 Hacia una agenda latinoamericana por la 
educación 

Ciudad de México, México 

IV - 2014 Docentes da América Latina: situação 
atual e desafios 

Santiago, Chile 

V - 2015 Educación en la primera infancia Medellín, Colômbia 
VI - 2016 Exclusión educativa en América Latina Antigua, Guatemala 
VII - 2017 El Liderazgo de los Directores de 

Escuela en América Latina 
Bogotá, Colômbia 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de REDUCA (https://www.reduca-al.net/ Diversos acessos). 

O seguimento dos ‘Encontros Anuais’ ilustra que “as redes têm uma história” 

(AVELAR; NIKITA; BALL, 2018), e que os eventos são constituintes das redes, 

conformando locais “relacionais em que o passado, o presente e o futuro potencial de 

uma política podem coexistir” (MCCANN; WARD, 2012, p. 47).  
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6.1.2. Especialistas dos encontros  

Os eventos, como ‘espaços de micro política’, são locus privilegiados para a 

estruturação, defesa e disseminação de ideias sobre políticas educacionais. Sua realização 

envolve o investimento de grandes volumes de recursos, que inclui não apenas dinheiro, 

mas também tempo e conexões. Para tornar isso possível, os ‘reformadores empresariais’ 

planejam cuidadosamente estas reuniões, selecionando ‘especialistas’ “que irão ensaiar 

e reforçar as crenças do financiador” (AVELAR; NIKITA; BALL, 2018, p. 68). 

Estes ‘especialistas’ atuam “nos campos da prática que são fortemente 

intermediados, não menos importante, por uma série de interesses na transferência de 

políticas, como consultores, advogados, avaliadores, gurus e críticos” (PECK; 

THEODORE, 2010, p. 170). Como exemplo da seleção e atuação dos convidados e 

‘especialistas’, tomamos o V Encontro Anual REDUCA, realizado em Medellín (Colômbia), 

cujo tema central foi ‘Primeira infância’. Deste evento, participaram 80 delegados 

internacionais, empresários e diretores de fundações privadas provenientes de quatorze países 

da região (EL MUNDO, 2015). 

A escolha dos palestrantes evidencia os modelos de políticas que os 

organizadores pretendem promover, uma vez que os ‘especialistas’ são entendidos como 

“membros incorporados de comunidades epistêmicas” (PECK; THEODORE, 2010, p. 

170). Quando a REDUCA seleciona os ‘especialistas’, também seleciona suas orientações 

ideológicas, acompanhadas dos “modelos que emanam de certos lugares e que invocam 

associações positivas de melhores práticas” (p. 171). 

Para o mencionado evento, a REDUCA elegeu como ‘palestrantes 

internacionais’ o psicólogo Hiro Yoshikawa - professor da Russell Sage Foundation (Nova 

York) e Leonardo Yánez, diretor sênior de programa da Fundação Bernard Van Leer 

(Holanda). Estavam presentes especialistas do BID e da UNESCO; o empresário David 

Bojanini (Grupo SURA); o governador de Antioquia, Sergio Fajardo; e o prefeito de Medellín, 

Aníbal Gaviria (EL MUNDO, 2015). Enfim, foram reunidos “todos que são importantes 

neste debate”, ou os formuladores de políticas e apoiadores necessários para avançar sua 

agenda (AVELAR; NIKITA; BALL, 2018, p. 68). Os ‘especialistas’ agem como 

intermediários vitais, mobilizando comunidades epistêmicas (NORMAND, 2010; NAY; 

SMITH, 2002), e, ao mesmo tempo, desenvolvem conhecimento e apresentam dados que 

informam os tomadores de decisão e moldam a opinião pública em favor de reformas 

educacionais pretendidas. 
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Como identificam Avelar et ali (2018), “uma jornada é frequentemente 

explorada ao máximo”. Este encontro da REDUCA, incluiu em sua agenda o ‘II Seminário 

Internacional Primeira Infância: situação atual e desafios’; o estágio dos professores com o 

‘Reconhecimento de Práticas Inovadoras na Educação Infantil’, o lançamento do 

‘Observatório da Qualidade Educacional REDUCA’ a reunião da ‘Rede Latino-Americana de 

Professores’; além da realização da Assembleia e a reunião do Conselho de Governança. 

6.2. Promovendo a cooperação regional: REDUCA, organizações internacionais e 
agências governamentais 

Ciente de que as organizações internacionais também impulsionam reformas, 

a REDUCA tem tentado consolidar-se como representante das propostas da sociedade civil 

através da participação em seus eventos. Com o objetivo de ser uma “voz de mobilização 

regional” os membros da REDUCA representam a rede, participando de eventos e 

instâncias regionais e internacionais. A rede empreende um esforço para aproximar-se de 

organizações das Nações Unidas (Unesco e Unicef) e também organizações americanas 

e ibero-americanas. Este movimento faz parte dos seus objetivos de “promover a 

cooperação e o diálogo regional” (FUNDACIÓN EMPRESARIOS POR LA 

EDUCACIÓN (COLOMBIA), 2015). 

Alguns dos espaços regionais e internacionais de debate nos quais a REDUCA 

participou foram: Cúpula Ibero-americana - OEI (Cidade do México, 2014); Cúpula das 

Américas (Panamá, 2014); Reunião de Ministros da Educação da OEA (Lima, 2014); 

Fórum Mundial de Educação para Metas 2030 (Icheon, 2015); Encontro de Professores 

da Educação Infantil na América Latina e no Caribe - UNESCO (São Paulo, 2015); 

Workshop sobre a elaboração da Agenda Regional para a Primeira Infância - IAD, 

FMCSV e TPE (São Paulo, 2015); Cúpula Empresarial Ibero-americana no âmbito da 

Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado (Cartagena, 2015); VII Reunião Ordinária 

da Comissão Interamericana de Educação (Washington, DC, 2016); Reunião Técnica 

Regional ‘Professores e Aprendizagem’, UNESCO (Santiago, 2016); Mensuração do 

Desenvolvimento Infantil na América Latina - IAD, GRADE e Banco Mundial (Lima, 

2016) (REDUCA, 2016d).  

O poder dos atores privados na política internacional não é necessariamente 

novo. Diante desta lista de OI’s com os quais a REDUCA procura dialogar, concordamos 

com Verger (2019, p. 8–9), que sugere que, o que tem se reconfigurado é a forma como 
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esses atores interagem ‘com’ e ‘ao interior’ da arena global. Verger (2019), explica que, 

décadas atrás, os atores privados “tentaram influenciar fóruns e acordos internacionais 

por meio do Estado”, ou seja, interpelando os Estados-nação como forma de fazer suas 

demandas serem ouvidas na arena internacional. Atualmente, entretanto, o 

multilateralismo não conta exclusivamente com a estrutura estatal, e, o que se observa, é 

que a sociedade civil e os atores privados, como é o caso da REDUCA, têm realizado um 

diálogo direto com organizações internacionais, influenciando e, ao mesmo tempo, sendo 

influenciadas por estas.  

Durante sua participação nas reuniões internacionais, a REDUCA tem 

apresentado “Declarações”113 com suas propostas e sugestões para a educação 

latinoamericana. Conforme exemplifica o secretário executivo da REDUCA, tais sugestões 

possuem um caráter genérico, pois as reformas pretendidas pela rede só poderão ocorrer 

ao interior da política de cada país.  

[...] os compromissos em nível latinoamericano são muito gerais e 
estão nos fóruns internacionais na América Latina. [...] No fundo, o que 
deveríamos fazer, e ainda não chegamos a esse ponto, ou seja, [é] um 
compromisso com a Cúpula das Américas em matéria de educação, 
que diga, por exemplo, “os países se comprometem a ampliar a 
cobertura da educação infantil”. Isso nós [REDUCA] colocamos em um 
documento. Isso deveria ser em cada país, transformando-se em uma 
meta nacional. O que significa aumento de cobertura na Colômbia, 
Guatemala, Salvador, Brasil, Chile? Eles são diferentes, não? Então, 
se isso se materializa, em cada país você pode controlar o avanço, 
mas, se tomado em termos gerais “ampliar a cobertura...” ... [é] muito 
geral...xxv (ENTREVISTA 17, 2016)  

Estes eventos são utilizados para que as experiências da REDUCA sejam 

difundidas e suas diretrizes disseminadas de forma a se tornarem parte de uma política 

educativa regional, numa atuação ‘multinível’ que visa os novos modos de governança. 

Na ‘Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Educación’, o então secretário 

executivo da REDUCA, apresentou as experiências realizadas pelos membros da rede em 

relação ao uso de tecnologias para formação de professores, como “a promoção de 

comunidades virtuais de aprendizagem que vão além de indivíduos e suas carreiras e 

 
113 No decorrer da jornada de preparação para o Fórum Mundial de Educação para Todos: “Educación para Todos en 
América Latina y el Caribe: Balance y desafíos post 2015” (UNESCO) em Lima, no ano de 2014 a REDUCA lançou a 
“DECLARAÇÃO DE LIMA” (REDUCA, 2014a), que reforça seus princípios e sua agenda de trabalho. Em 2015, a 
REDUCA também participou da VII Cumbre de las Américas, realizada na Guatemala, evento que reuniu os governantes 
de 34 países membros da OEA. Nesse evento, a rede apresentou sua declaração, denominada “Pronunciamiento de la 
Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación” através da qual solicita, dentre outros 
pontos: Aumento da participação da sociedade civil nas conclusões dessas reuniões; Melhoria dos mecanismos de 
consulta; Necessidade de implementar um acompanhamento dos acordos feitos na Cumbre; Prestação de contas do que 
foi implementados e das pendências; e Auditoria dos acordos já assinados (REDUCA, 2015d). 
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funcionem como comunidades de prática, na forma de pacotes, visitas e intercâmbio, 

como alternativas para os vários perfis de professores em cada naçãoxxvi” (OEA, 2016, 

p. 8). Também ofereceu o compartilhamento de informações a respeito de “transparência 

e prestação de contas” a fim de fomentar a participação e mobilização social. Segundo 

Calderón, a REDUCA está trabalhando junto à UNICEF e IAD em uma agenda sobre o 

tema “Primeira Infância” na América Latina. Durante a plenária, Calderón sugeriu que a 

OEA revisasse o marco jurídico do conceito de ‘educação de qualidade’, recomendando 

que cada Estado membro da OEA identifique o significado do conceito, pois:  

[…] Há um consenso internacional no sentido de que uma educação 
de qualidade deve ser medida sob o direito de aprender ao longo da 
vida. [...] A competitividade é tão importante quanto a construção de 
uma sociedade justa, que aprende através de seu povo e distribui 
uniformemente os recursos disponíveis. A pretensão de ter uma 
definição exaustiva e complexa de educação de qualidade para todas 
as Américas não prosperará enquanto existir várias definições de 
qualidadexxvii (David Calderón, In; (OEA, 2016, p. 17–18)  

Este seria um trabalho de “influenciar e enquadrar a política de educação 

global” (VERGER, 2019, p. 8), no qual a REDUCA recorre a normas, convicções, 

princípios, evidências e outras formas de ideias. Neste sentido, a REDUCA se enquadra no 

que Mundy e Menashy (2014) denominam ‘redes transnacionais da sociedade civil’. 

Em determinadas circunstâncias, as ‘redes transnacionais da sociedade civil’ 

podem moldar as preferências do Estado, oferecendo várias ‘soluções políticas’, ou 

ajudando os Estados “a identificar seus interesses e posicionar-se em relação a certas 

questões políticas, sobretudo em momentos de incerteza” (VERGER, 2019, p. 8). Verger 

sinaliza que estes ‘novos atores’, cada vez mais, têm se tornado parte integrante das 

formas emergentes de governança global, uma vez que contam com uma capacidade 

crescente para “enquadrar agendas políticas globais e provocar processos de 

transferência e de aprendizagem de políticas” (p. 8).  

Membros da REDUCA e organizações internacionais 

A REDUCA também atua como mediadora, dialogando e disseminando as 

recomendações das organizações internacionais para a reforma educativa na América 

Latina. Este tipo de atividade é considerado fundamental para a rede, devido ao potencial 

de incidência que adquire sua participação em fóruns regionais e internacionais, que, por 
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sua vez, “trazem referências relevantes e fortalecem o trabalho das organizações em sua 

atuação nacional”xxviii (REDUCA, 2016e, p. 4)114. 

Em sua estreita relação com o BID, o conselho de governança da rede 

participa de reuniões com o banco para “fortalecer a parceria entre as duas entidades”, 

além de “definir as diretrizes estratégicas para o futuro da REDUCA” (REDUCA, 2016c).  

Esse movimento também ocorre através de seus membros. Este foi o caso da 

participação do ‘Proyecto Educar 2050’ (Argentina) na reunião115 organizada pela 

Dirección de Vinculación de la Sociedad Civil da Subsecretaria para América Latina de 

la Cancillería Mexicana, realizada no México, em 2014. Como representante da REDUCA, 

o ‘Proyecto Educar 2050’ contribuiu na elaboração de documentos que foram discutidos 

pelos presidentes dos países que participaram do o XXIV Cumbre de Presidentes 

Iberoamericanos: “Iberoamérica en el Siglo XXI: Educación, Innovación y Cultura” 

(PROYECTO EDUCAR 2050, 2014b). 

Outro caso ilustrativo, é a relação do Mexicanos Primero com a OCDE: em 

2010, a OCDE sugeriu a criação de um sistema de padrões rigorosos para credenciar todas 

as Escolas Normais mexicanas (OCDE, 2010), indicando, em 2012, o aumento da 

exigência para ingresso nos programas iniciais de formação de professores e o 

estabelecimento um exame nacional de seleção docente (OCDE, 2012). As mesmas 

sugestões aparecem no documento elaborado por Mexicanos Primero: ‘Ahora es cuando. 

Metas 2012-2024’ (MEXICANOS PRIMERO, 2012), sendo, em 2013, incorporadas ao 

‘Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal’, através do qual a Secretaría 

de Educación Publica (SEP) executou o ‘Servicio Profesional Docente’ nas Escolas 

Normais, cumprindo, simultaneamente, as recomendações da OCDE e de Mexicanos 

Primeiro. 

A REDUCA também conecta especialistas e pesquisadores que assumem 

papéis ambíguos, atuando como consultores, parceiros de governos e, por outro lado, 

como partes interessadas da sociedade civil com o potencial de criticar e pressionar o 

governo. As semelhanças de missão, atividades e discursos dos membros da REDUCA 

expressam seu forte alinhamento com organizações como o BID, a OCDE e o Banco 

 
114 Por exemplo, um ano depois de lançada a rede, ou seja, em 2012, membros da REDUCA se reuniram com o Presidente 
do Conselho Assessor para as Metas 2021 da OEI e participaram da convocatória das Nações Unidas para a Iniciativa 
Global de Educação. Participaram desses eventos: Educar 2050, Todos pela Educação, Educación 2020, ExE-
Colombia, ExE-Guatemala, ExE-Peru, FEPADE, FEREMA, Mexicanos Primero, Juntos por la Educación, e Educa. 
115 Encontro: “El papel de la innovación social en educación y cultura para enfrentar los desafíos de la igualdad e 
inclusión en Iberoamérica”. 



147 
 

 
 

Mundial através de seus documentos. Diversas atividades dos membros da REDUCA são 

monitoradas e divulgadas por estas organizações e pelos patrocinadores (empresas e 

doadores interessados em influenciar a educação na região). O alinhamento entre os 

grupos da REDUCA com a agenda educacional de organizações internacionais como a 

OCDE indica que “a real motivação” para reformas educativas não seria melhorar a 

aprendizagem, mas, antes, delinear instrumentos de estratificação social e gerar 

oportunidades de negócios para os indivíduos. Para Navarro (2013), a tensão entre o 

“suposto propósito de acabar com o atraso educacional e a pretensão de fazê-lo por meio 

de um modelo que não aborda os diferentes fatores que originam esse fenômeno” (p. 41) 

termina por aprofundar as deficiências na educação pública.  

6.3. Entrelaçamento e circulação de atores na REDUCA. 

A REDUCA, compreendida como uma ‘rede de políticas’, foi construída em 

torno da iniciativa de organizações internacionais e da ação organizada de empresários, 

mas, ao mesmo tempo, é composta por vários atores estatais ou que atuavam no Estado 

anteriormente, por ‘especialistas’ com interesse e autoridade acadêmica, por 

correspondentes da mídia, por segmentos do terceiro setor, enfim, a rede aglutina capital 

social e político com representatividade nas classes dominantes ⸺ uma vez que dentre os 

atores não se encontram associações de professores ou representantes de pais e alunos.  

Isoladamente, estes são atores (organizações e indivíduos) que já possuem 

um histórico de incidência na política educacional. A novidade (observável no caso da 

REDUCA), encontra-se na reorganização dos atores, no alinhamento dos objetivos e no 

fortalecimento das táticas de atuação que, no seu conjunto, promovem a governança. Este 

movimento coincide com o que, para Jessop (1998), seriam os arranjos desenvolvidos por 

novos modelos de governança: novos “métodos para coordenar ações entre diferentes 

forças sociais com diferentes identidades, interesses e sistemas de significado, sobre 

diferentes horizontes espaço-temporais e sobre diferentes domínios de ação” (p. 37). 

Assim, concordamos com Olmedo (2016), para quem o modo dominante de governança 

tem sido caracterizado por “redes que são formadas por uma mistura híbrida de atores 

(indivíduos, empresas, fundações, ONGs, governos, etc.) inseridos em um sistema de 

relações nacionais, subnacionais, supranacionais, intergovernamentais e 

transnacionais” (p. 58), como é o caso da REDUCA. 
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É precisamente ao interior desta ‘mistura híbrida’ que se observa o 

‘entrelaçamento’ e a ‘circulação’ de atores. Na REDUCA, tais ferramentas são utilizadas 

simultânea e combinadamente, reforçando ideologias, tornando sua influência mais 

intangível e indireta e concentrando poder político frente à participação política de outros 

segmentos da sociedade, como sindicatos e associações profissionais. Como sugere 

Olmedo (2016), entendemos que a governança em rede cria um “déficit democrático” à 

medida que a movimentação de atores torna os processos de política menos transparentes 

e os espaços políticos “governados suavemente e por persuasão” (LAWN; GREK 2012 

apud OLMEDO, 2016, p. 58).  

6.3.1. Circulação de atores na REDUCA 

Ilustrando a ‘circulação de atores’, temos que, além de construir complexas 

redes de poder através de seus fundadores e apoiadores, a REDUCA e seus membros, 

também procura aceder a altos cargos na burocracia estatal, como aconteceu nos casos do 

Brasil, Chile, México e Colômbia. 

O momento para o lançamento da REDUCA foi propício. Se, previamente, o 

diálogo entre os grupos empresariais e os governos latinoamericanos enfrentava 

obstáculos, a criação da REDUCA representou uma possibilidade de abertura para a 

participação, conforme expressa Cabrol, chefe da divisão de Educação do BID: 

O que se está vendo na América Latina é que os atuais e futuros 
ministros da Educação estão cada vez mais interessados em escutar 
os grupos da sociedade civil. É uma mudança do que se passava há 
cinco anos, quando eles eram vistos como adversários (Marcelo 
Cabrol, o chefe da divisão de Educação do BID no momento do 
lançamento da REDUCA, REVISTA EDUCAÇÃO, 2011). 

Ao longo da história, diversos atores conectados ao meio empresarial 

ocuparam cargos na burocracia estatal de formas diferenciadas, “segundo o sentido das 

disputas políticas internas e de acordo com as relações que conseguem estabelecer com 

os detentores do poder institucional” (SHIROMA; EVANGELISTA, 2014, p. 31). O que 

se observa com a REDUCA, é a ampliação da circulação de atores não apenas em nível 

local, mas regional e transnacional. Consideramos que, acompanhada da circulação de 

atores, circulam também os recursos, as ideologias, as informações e as políticas, numa 

dinâmica entre as organizações internacionais, os setores público e privado. Esta 

ferramenta tem sido denominada como ‘porta giratória’ (revolving door) (STONE, 2005; 

DURAND, 2016; CASTELLANI, 2019).  Assim como Durand (2016), entendemos que 

a utilização da ‘porta giratória’ ou, a circulação de atores, promove vantagens que são 
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acumuladas por determinados grupos sociais provocando, como contrapartida, maiores 

desigualdades e implicações para a democracia.  

Ilustração 1: Exemplo de porta giratória na REDUCA 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O esquema ilustra o uso da ‘porta giratória’, ou da circulação de membros 

entre a REDUCA e seus integrantes, governos e organizações internacionais, dinâmica que 

foi ocultada por Cabrol no mencionado depoimento. Para Stone (2005, p. 16), a ‘porta 

giratória’ pode implicar numa rota de influência mais intangível e indireta, na qual “a 

cultura do debate é alterada, onde as ideias e valores dominantes de uma sociedade são 

formados”.  

Concordamos Osorio (2014, p. 37), quando este argumenta que as funções 

administrativas ⸺ que tendem a ser apresentadas como neutras do ponto de vista social 

⸺ estão atravessadas pelo aspecto do poder do Estado, que significa assegurar a 

reprodução da sociedade sob a orientação de interesses sociais específicos. No caso da 

REDUCA, assim como na pesquisa de Shiroma (2014, p. 342), compreendemos que, no 
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setor de educação, o Estado não foi ‘substituído’ pelas redes de governança, mas é, ele 

próprio, um nó estratégico na rede de políticas. No nível regional, a participação de atores 

privados na educação tornou-se naturalizada e eles se converteram em parceiros dos 

Ministérios da Educação, ou, como visto na ‘Ilustração 1’, em ‘prepostos’ que assumiram 

o próprio posto de ministros de educação. Com o apoio de setores financeiros 

internacionais, da grande mídia e de organismos internacionais, a participação das 

associações empresariais está sendo ‘naturalizada’ (e até mesmo estimulada e desejada) 

pelos governos. De forma convergente, empresários e governos agem por meio da 

governança em redes, colaborando funcionalmente para criar políticas educativas que são 

mutuamente benéficas, incluindo o benefício direto dos interesses empresariais.  

Partimos do pressuposto de que novos atores, como a REDUCA e seus 

membros, produzem ‘capital humano’. Neste sentido, apoiamos o argumento de Stone, 

(2005), segundo o qual, estes novos atores promovem um treinamento político e uma 

experiência ‘no trabalho’ que fornecem aos indivíduos as “habilidades burocráticas e os 

contatos políticos para avançar em uma carreira no governo ou ‘desenvolvimento 

internacional’ ” (p 16). Ecoando esta afirmação, atores importantes que compõe as redes 

integrantes da REDUCA, (incluindo alguns de seus fundadores), passaram a integrar 

governos ou organizações internacionais, num movimento de circulação de altos cargos 

nos setores público e privado. Castellani (2019), explica que esse fluxo pode ocorrer tanto 

do setor privado para o público, ao contrário, ou até mesmo simultaneamente no 

desempenho das posições de ambas esferas, implicando em um forte processo de erosão 

da autonomia do Estado no momento da formulação de políticas, uma vez que “o poder 

econômico consegue conduzir a ação do Estado em benefício próprio ou apropriar-se de 

informações e redes de contatos valiosos” (2019, p. 4). 

A ‘porta giratória’ ilustra que a circulação de sujeitos entre as organizações 

internacionais, as redes de empresários e os governos é fortalecida pela formação em rede 

que a REDUCA proporciona. Um exemplo concreto do acesso privilegiado ao governo são 

os casos nos quais os membros da REDUCA estabeleceram parcerias de cooperação e/ou 

assistência técnica com as administrações públicas no âmbito educativo: 
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Quadro 10: Parcerias de cooperação e/ou assistência técnica promovidas por 

integrantes da REDUCA (casos) 

Integrante REDUCA Parcerias de cooperação 
e/ou assistência técnica 

Parceiros do governo 

TPE Conexões pela Educação 
(anteriormente denominado 
“Grupos de Assessoramento” 

ou grupos consultivos116 

Secretaria de Articulação 
com os Sistemas de Ensino 
(Sase) e MEC 

TPE Devolutivas pedagógicas das 

Avaliações117 

INEP 

Mexicanos Primero Convenio de Concertación118 SEP 

Fundación Educación 2020 Asistencias Técnicas 

Educativas (ATEs)119 

MINEDUC 

Fonte: Elaboração própria. 

Existe uma ‘circulação de atores’ entre os membros da REDUCA e os governos 

locais, que habilita canais pelos que transitam informações e recursos, criando novos 

espaços de produção de política e facilitando a ‘governança’ em rede. Nos três casos 

listados anteriormente, TPE, Mexicanos Primero e Fundación Educación 2020, 

empregaram a ‘porta giratória’ entre funcionários públicos e as organizações ou vice-

versa. Para Ball (2014) estes são ‘espaços opacos’, onde o Estado e a sociedade se 

refazem e os limites tradicionais entre estes setores se desmancham flexibilizando as 

fronteiras entre o legal e o ilícito em torno do discurso moralizador do mercado.  

6.3.2. Entrelaçamento entre atores na REDUCA 

A ‘rede de redes’ REDUCA, é caracterizada por múltiplas conexões, onde 

atores encontram-se ‘entrelaçados’, ou seja, estão presentes, simultaneamente, em 

diversos ‘locais’: são acionistas de empresas ou ‘prepostos’, estão em fundações, são 

consultores de organizações internacionais ou conselheiros de Estado. Representando 

uma ‘relação social’, o ‘entrelaçamento’ (board interlocking) ocorre quando os mesmos 

indivíduos participam, concomitantemente, em mais de uma organização (MIZRUCHI, 

1996; ORNSTEIN, 1982). Os entrelaçamentos articulam uma cadeia de relacionamentos, 

 
116 Ver: http://www.todospelaeducacao.org.br/projetos/todos-os-projetos/52/grupos-de-assessoramento/. Acesso em: 
15 dez 2017. 
117 Ver: http://devolutivas.inep.gov.br. Acesso em 18 dez 2017. 
118 Ver: Camacho (2016). 
119 Ver: 
http://www.registroate.cl/rate/raterev.php?Hidden_Button=1&TextBox_Nombre=Educaci%C3%B3n+2020&TextBo
x_Rut=&ListBox_Oferente=&ListBox_Cobertura=&ListBox_Area=&ListBox_Dimension=&ListBox_Servicio=&Li
stBox_Nivel_Educativo=&ListBox_Asignatura=&ListBox_Beneficiarios=&ListBox_Duracion=&id_portal=249&id
_registro_ate=28504. Acesso em 18 dez 2017. 
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conectando os membros de uma ‘elite’, ou seja: aqueles membros que têm uma posição 

central na rede (SALAS-PORRAS, 2006). Na REDUCA, o entrelaçamento ocorre entre os 

dirigentes das empresas, representantes das organizações internacionais, ONG’s, que 

simbolizam interesses econômicos, políticos ou sociais. Nas ‘redes locais’ da REDUCA 

encontram-se entrelaçados os representantes dos governos, conselheiros de Estado e a 

alta burocracia, dinâmica que contribui para explicar como as prioridades e os interesses 

comuns destes atores se tornam interesses de Estado. Os indivíduos se conectam através 

de múltiplas combinações e sobreposições, ocupando todos os lugares imprescindíveis 

para a difusão e a tomada de decisão política. Como resultado, temos a impressão de que 

a rede está presente em todos os lugares importantes da política. 
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Grafo 3: Entrelaçamento entre REDUCA e seus integrantes e conexões (2018) 

 

Fonte: Elaboração própria através do template NodeXL.

Legenda: 
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O grafo ilustra o ‘entrelaçamento’ da REDUCA, onde foram consideradas 

apenas as conexões entre as organizações (aquelas com duas ou mais ligações na rede). 

Salas-Porras (2006), explica que os indivíduos que possuem dois ou mais ‘assentos’ não 

apenas recebem, mas podem transmitir informações, pontos de vista, opiniões, táticas e 

conexões; em outras palavras, eles representam ‘nós’ com maior potencial de influência, 

acumulando mais ‘capital social’ (p. 336). Este ‘capital social’ refere-se aos recursos que 

as redes incorporam e que tendem a fortalecer o potencial de ação dos atores participantes 

(LIN, 2004; BURT, 2000).  

6.4. Os ‘novos especialistas’ em educação  

Para construir uma hegemonia, ou seja, para exercitar sua capacidade de 

direção e liderança, a REDUCA e seus membros, ‘defendem’ ideias políticas através da 

mobilização de ‘conhecimentos’, pretendendo constituir uma “voz autoritária” (BALL, 

1993) a partir da imagem do ‘especialista’ em educação. Esta dinâmica é fortalecida pela 

consolidação das ‘políticas baseada em evidências’.  

6.4.1. Reformas baseadas na ‘Política de Evidências’ 

A abordagem da política baseada em evidências parte do pressuposto de que 

as decisões políticas devem pautar-se por ‘pesquisas sólidas’ que mostram políticas que 

‘funcionam’ (VERGER, 2019, p. 11). A política baseada em evidências exige mais dados, 

informações e conhecimento para alimentar melhores decisões. Esta forma de tomada de 

decisões eleva o ‘conhecimento’ (suas tecnologias de coleta, circulação e comparação), à 

um patamar central junto os políticos (FENWICK; MANGEZ; OZGA, 2014). Ecoando 

esta afirmação, os ‘reformadores empresariais’ encaram a política baseada em evidências 

como ‘superior’ no momento da tomada de decisões, exaltando suas ‘vantagens’ frente 

às decisões meramente políticas ou ideológicas.  

Carvalho et al. (2018), justificam a emergência dos ‘novos atores’ que se 

pautam pela ‘política de evidências’ para influenciar na tomada de decisões a partir de 

uma erosão (e quebra) do modo de regulação “burocrático-profissional”, ou seja, da 

regulação baseada no saber dos professores (BARROSO, 2013). Simultaneamente, 

emergiria o desenvolvimento de uma regulação baseada no conhecimento, na qual os 

saberes periciais são legitimados por um ‘acordo tácito’ entre filantropia e academia (p. 

40), à exemplo das boas práticas, avaliação, prestação de contas, rankings e comparações 
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internacionais, incentivos baseados em desempenho, financiamento competitivo, 

educação como dispositivo de competitividade, ideias que foram interiorizadas por 

muitos tomadores de decisão e profissionais (OZGA, 2008, 2009; CARNEY, 2009).  

Em muitos círculos políticos, entretanto, no lugar de uma política baseada em 

evidência, assume-se a “evidência baseada em políticas” (PAWSON, 2006; 

STRASSHEIM; KETTUNEN, 2014). A organização do conhecimento (como as 

propostas de políticas) também passa pela tarefa da ‘tradução da expertise neoliberal’ 

(PLEHWE; WALPEN, 2006), trabalho realizado pelas redes que possuem “capacidade 

de articular os princípios centrais do neoliberalismo de forma transdisciplinar” (p. 3). 

Para Dale (2004), as políticas que melhor se enquadram na forma predominante da 

acumulação capitalista terão mais chances de ser mantidas em agendas globais e 

selecionadas em países específicos. No neoliberalismo, “os discursos políticos 

relacionados tornaram-se hegemônicos e uma espécie de senso comum” (VERGER, 

2019, p. 11). 

Diante da amplitude da pesquisa em política educativa realizada, sobretudo, 

em universidades e centros de investigação, os ‘novos atores’, efetivamente, “filtram” 

(PLEHWE; WALPEN, 2006), este conhecimento e buscam reorientar a agenda de 

pesquisa. Como observam Denham e Garnett (1998), é comum que estes novos atores 

“sintetizem e deem um ‘giro’ distinto na pesquisa existente”, em vez de realizar pesquisas 

originais (p. 9-10). Diante disso, assim como Viseu e Carvalho (2018, p. 15), entendemos 

que os ‘novos atores’ selecionam os problemas que devem estar na agenda de pesquisa e 

fixam padrões de comunicação de pesquisa. Os think tanks, as OI’s, as organizações 

empresariais prol educação, redes como a REDUCA e outros ‘corretores de conhecimento’ 

(VERGER, 2019), são capazes de “resumir dados complacentes e argumentos 

subsidiários para apoiar as preferências políticas preestabelecidas” (p. 19), revelando 

que as evidências podem ser instrumentalizadas para apoiar a adoção de certas políticas 

em vez de outras120.  

Partindo de uma agenda bem definida, a REDUCA realiza ou apresenta estudos 

como “evidência” para os tomadores de decisão e o público em geral. Este processo 

ocorre no nível regional e local, uma vez que ao interior da ‘rede de redes’ são criadas 

 
120 Como exemplo, Fabricant e Fine (2013), mostraram que o projeto neoliberal não conseguiu melhorar a educação 
pública nos EUA e trabalhou contra a justiça social e a autonomia educacional. Para AU (2016, p. 317), o foco em 
dados e em teste padronizados como ‘métrica básica’ para a educação neoliberal não conseguiu melhorar a desigualdade 
educacional nos EUA.  
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‘sinergias’ no compartilhamento de informações e recursos (CLARKSON, 2013). Devido 

ao entrelaçamento de atores e à cooperação cada vez mais intensa ao interior da redes, as 

‘evidências’ são mais facilmente difundidas entre os países, através de “campanhas de 

conhecimento, política e discurso” (PLEHWE; WALPEN, 2006, p. 21). Desta forma, a 

‘evidência’ é compartilhada, citada e corroborada pelos outros membros, produzindo o 

‘efeito de câmara de eco’ (GOLDIE et al., 2014), com uma percepção de consenso 

(AVELAR, 2018, p. 89).  

Diversas pesquisas (GREK, 2009; NÓVOA; YARIV-MASHAL, 2003; 

VISEU; CARVALHO, 2018) têm apresentado têm reafirmado a forte interdependência 

entre o processo de padronização na ‘governança da educação’ e o desenvolvimento de 

novas estruturas voltadas para a produção, compilação, coleta e disseminação de 

conhecimento para as políticas. Frente ao seu repertório de publicações e atividades de 

geração de informação, entendemos que este mecanismo também tem sido utilizado pela 

REDUCA, situando-a como parte de uma “terceira comunidade” (LINDQUIST, 2001), isto 

é, “como um ator que não apenas está entre produtores e consumidores de conhecimento, 

mas também está comprometido com a geração de dados e análises relevantes para a 

política” .  

6.4.2. Mobilizando diversos tipos de conhecimento 

A REDUCA tem apresentados uma ampla gama de atividades e ‘meios’ para 

mobilizar conhecimentos, que incluem publicações, divulgação junto à mídia e geração 

de informações. Como sugerem Viseu e Carvalho (2018), tais atividades ampliam o 

potencial dos atores que estão ativamente envolvidos na rede, ajudando-os a se tornar 

alguém com a “pretensão de ouvir” (KINGDON, 2003) e consolidando a imagem de 

‘especialistas’ em educação. Este trabalho é fundamental na construção da credibilidade 

da REDUCA e de seus membros junto à sociedade. É através da ‘mobilização de 

conhecimentos’ que a rede se legitima como uma “voz autoritária” (BALL, 1993), 

enquadrando problemas e apresentando soluções políticas de acordo com seus interesses.  

O crescente apelo ao conhecimento (e à sua produção, seleção, tradução) tem 

ganhado considerável importância nos processos de decisão: a recolha, a circulação e a 

comparação são cada vez mais usadas como recurso para a construção das políticas 

(CARVALHO; VISEU; GONÇALVES, 2018, p. 32). É precisamente neste espaço, 

produzindo, organizando e difundindo conhecimentos que os novos atores, como a 

REDUCA, consolidam seu lugar na ação pública.  



157 
 

 
 

A Comunicação on-line 

Como uma forma eficaz de mobilizar conhecimentos, a REDUCA assimila e 

utiliza os novos meios de comunicação, apresentando uma plataforma digital moderna, 

interativa e atualizada. Como observam McNutt e Marchildon (2009), estes atores 

utilizam a Internet para divulgar suas ideias, seus produtos de pesquisa e “melhorar sua 

reputação como especialistas em políticas” (p. 233).  

Concebido em idioma espanhol e português, seu site121 apresenta a estrutura 

organizacional da rede, seus objetivos e sua ‘narrativa’. Esta plataforma também atualiza 

as atividades da REDUCA e de seus membros em relação às notícias, à agenda e às opiniões 

e depoimentos divulgados em outros meios de comunicação, além de se conectar com 

plataformas individuais dos membros. No site, encontramos uma extensa gama de links 

que facilitam o acesso às campanhas recentes, ao observatório de indicadores, às 

experiências ‘exitosas’, videoclipes e outros documentos que podem ser carregados 

gratuitamente. A REDUCA também está presente no Facebook122, Twitter123, e Vimeo124. 

McNutt e Marchildon (2009), apontam que o foco em plataformas digitais e a atenção 

dada à mídia, são sinais relevantes da importância que estes atores atribuem à 

disseminação de mensagens aumentando, simultaneamente, sua visibilidade junto à 

sociedade. Como Jost e Jacob (2004) indicam, ser “aceito pela rede como uma importante 

fonte de informação, implica influência” (p. 11), uma vez que estes sites são 

acompanhados de perto e consultados com frequência pela mídia, pelos formuladores de 

políticas e pelo público em geral.  

Relação da REDUCA com a mídia 

A ‘mobilização do conhecimento’ envolve um trabalho de divulgação e 

compartilhamento do conhecimento produzido pela REDUCA e seus membros. Ao recorrer 

à mídia, a REDUCA pode alcançar o público em geral na defesa de sua agenda, utilizando 

suas ‘evidências’ no enquadramento dos problemas e na divulgação das soluções.  

Como observa McGann (2007), na tarefa de divulgação, os novos atores 

costumam empregar profissionais com experiência em marketing e relações públicas, 

fornecendo conhecimentos selecionados para o público em geral, mas também para os 

formadores de opinião. Os jornalistas buscam a informação condensada destes 

 
121 Cf. https://reduca-al.net/. Acesso 05/2018. 
122 Cf. https://www.facebook.com/reducaalnet/ Acesso 05/2018. 
123 Cf. https://twitter.com/reduca_al Acesso 05/2018. 
124 Cf. https://vimeo.com/user29012672 Acesso 05/2018. 
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‘especialistas’ para “preencher colunas ou slots de programas” (p. 37). Por sua vez, as 

organizações ampliam o alcance de sua voz, consolidando sua opinião como resultado da 

exposição direta da mídia. É comum que os diretores dos membros da REDUCA sejam 

citados como “especialistas” em educação na mídia, concedendo entrevistas e emitindo 

opiniões em programas de notícias de rádio e televisão. Eles são convidados a opinarem 

sobre os temas educativos, e, às vezes, são autores em suas próprias colunas de jornal, 

como é o caso de Priscila Cruz125, diretora do TPE.  

Entre os membros locais, a relação com a mídia pode ser ainda mais ampla: 

Avelar (2018), informa que no Brasil, a interação entre as ‘novas filantropias’ e mídia 

tem ocorrido através da redação para a imprensa, da formação de jornalistas e da posse 

de veículos de mídia, como as revistas (p. 94). Há vários anos, diversos ‘relatórios’ dos 

membros da REDUCA apresentam seu ‘impacto’ na mídia, contabilizando artigos, citações 

e entrevistas (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2010; FUNDACIÓN 

EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN (COLOMBIA), 2009; TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2017) e evidenciando as relações entre estes grupos e os meios de 

comunicação. Concordamos com Avelar (2018), para quem esta atuação junto à mídia 

beneficia as organizações, como a REDUCA e seus membros, não apenas porque contribui 

para a construção da imagem ‘especializada’, mas também para fins de marketing dentro 

das lógicas do filantrocapitalismo (BISHOP; GREEN, 2010; MCALISTER; FERRELL, 

2002). 

Publicações: ‘intermediários’ no enquadramento de problemas 

O trabalho de “reivindicação de audiência” (KINGDON, 2003), exige 

investimento na produção de ‘evidências’, convertendo a REDUCA e seus membros em 

editores altamente produtivos. Eles ‘mobilizam conhecimentos’, geram ou financiam 

publicações tradicionais ou de multimídia, folders informativos126, bem como resumos de 

políticas com suas análises, comentários e sugestões sobre importantes questões de 

política educativa. Os textos são utilizados como ‘intermediários’ no processo de 

enquadramento de problemas e oferta de soluções, que, em muitos casos são provenientes 

de OI’s como o BID, PREAL ou Banco Mundo, “mas agora são publicadas como 

‘propostas da sociedade’ ”(SHIROMA, 2014, p. 335–336).  

 
125 Priscila Cruz, é a autora de uma coluna semanal no UOL Educação, que pertence ao grupo Folha de S. Paulo.  
126 À exemplo do folder analítico “PISA 2012: Latinoamérica sigue en los últimos lugares, pero es la región que más 
mejora”, onde a REDUCA divulga estudos realizados pelos parceiros da rede, como o BID (REDUCA, 2014b). 
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Em parceria com fundações empresariais e institutos conectados a esta rede, 

a REDUCA e seus membros produzem relatórios e diversos tipos de publicações baseados 

em ‘evidências’, mobilizando conhecimentos que buscam garantir a legitimidade 

científica de suas propostas, pautados pelas orientações dos OI’s. Em 2018, por exemplo, 

a REDUCA em conjunto com a Fundación Sura ⸺ ramo social do conglomerado 

financeiro Grupo Empresarial Sura ⸺ lançou o documento ‘Aprender es más. Hacer 

realidad el derecho a la educación en América Latina’. O documento traz recomendações 

para reformas educativas nas áreas do currículo, avaliação, docentes (carreira e formação) 

e diretores. Além de apresentar os experiências em incidência de cada uma das 15 

organizações que compõe a REDUCA, o documento faz um apelo ao fortalecimento do 

setor privado na ‘corresponsabilidade’ pela educação (REDUCA; FUNDACIÓN SURA, 

2018). Concordamos com Shiroma (2014, p. 341), no sentido de que o know-how dos 

especialistas, fruto de uma densa trajetória profissional como assessores do governo e de 

OI’s, assim como suas conexões, fornecem os ingredientes e mecanismos cruciais da rede 

para influenciar as definições das políticas públicas na América Latina. 

Esta tática também pode ser verificada junto aos membros da REDUCA. Por 

exemplo, a organização representante da Argentina, Proyecto Educar 2050, encomenda 

estudos para explicar o desempenho dos estudantes argentinos em testes internacionais 

padronizados no como o PISA e o TERCE (Tercer estudio regional comparativo y 

explicativo) para políticos e para a sociedade em geral. O Proyecto Educar 2050 tem por 

objetivo utilizar estas análises para “melhorar a educação”, mas também como 

instrumento de convencimento e mobilização da sociedade civil: “melhorar a educação 

argentina não é apenas uma tarefa das autoridades. Requer liderança e a participação 

ativa da sociedade civil. Por isso necessitamos do seu compromisso como cidadãoxxix” 

(PROYECTO EDUCAR 2050, 2013, p. 6). Entre 2013 e 2014, o Proyecto Educar 2050, 

publicou quatro estudos desse tipo127: Estas publicações foram elaboradas por um perito 

em métodos estatísticos128, cuja formação também contempla experiência em fundações 

 
127 Entre 2013 e 2014, o Proyecto Educar 2050 publicou: 1) “No logramos mejorar: Informe sobre el desempeño de 
Argentina en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012” (PROYECTO EDUCAR 2050, 
2013); 2) “Pistas para mejorar ¿Qué hicieron los países, escuelas y estudiantes con mejor desempeño en el Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012?” (PROYECTO EDUCAR 2050, 2014c); 3) “El 
aprendizaje desigual ¿Cómo difiere el desempeño de los alumnos de las regiones argentinas en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012?” (PROYECTO EDUCAR 2050, 2014b); e 4) “Avances y desafíos 
pendientes: Informe sobre el desempeño de Argentina en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE) del 2013” (PROYECTO EDUCAR 2050, 2014d). 
128 O autor dos estudos, Alejandro J. Ganimian, é doutor em Análise quantitativa de política educativa pela Escola de 
Educação de Harvard. Além disso, trabalhou para o BID, para a Fundação Bill & Melinda, para o Banco Mundial e 

 



160 
 

 
 

empresariais prol educação e organizações multilaterais. O envolvimento de 

‘especialistas’ como este, confere aos estudos um caráter ‘técnico’, neutro e 

especializado. Assim como Avelar (2018), entendemos que , dessa forma as discussões 

políticas, posições, debates e diálogos não são considerados nos processos e narrativas, 

ignorando os aspectos políticos envolvidos na política e governança (p. 94). Carvalho; 

Viseu e Gonçalves (2018, p. 35), interpretam este tipo de qualificação como uma 

‘complementaridade’ expressa, simultaneamente, no nível da ‘expertise’ (métodos 

estatísticos e educação), quanto no nível ‘acadêmico’ e ‘prático/experiencial’ (membros 

com ligação aos contextos escolares ou experiência em comunicação). Como sugere 

Avelar (2018), estes atores reivindicam ‘conhecimentos’ ao associarem seus esforços 

políticos a “especialistas” reconhecidos, que podem incluir pesquisadores ou educadores 

e profissionais experientes (p. 93). Ademais, as escolhas políticas são justificadas com a 

afirmação um “especialista” projetou as soluções políticas e projetos educacionais.  

Segundo o Proyecto Educar 2050, os estudos encomendados seguem o 

formato e a lógica das publicações desenvolvidas pelo PREAL, além de terem se 

beneficiado dos diálogos com o BID (PROYECTO EDUCAR 2050, 2013, p. 5), 

expressando assim, um mimetismo entre as publicações destas organizações. Cooper 

(2014), indica que este trabalho, envolve “esforços intencionais para aumentar o uso de 

evidências de pesquisa [...] em políticas e práticas em vários níveis do setor educacional” 

(p. 29). Ao produzir estes estudos, as organizações com ideias afins, estruturam os debates 

sobre políticas, criando as justificativas para suas posições, propostas e atividades. Este 

trabalho é fundamental na sistematização das “novas” ideias políticas que são 

apresentadas de modo a serem consideradas ou reivindicadas como “evidências” 

(AVELAR, 2018, p. 89). Finalmente, Carvalho, Viseu e Gonçalves, avaliam que estas 

intenções sinalizam um fenômeno novo, pois, não sendo comum o trabalho de 

transformar intencionalmente os resultados do PISA em conhecimento para a política, o 

membro da REDUCA mencionado trabalha como um mediador entre o conhecimento 

gerado pelos testes padronizados, o público e os decisores políticos “uma vez que os seus 

membros se veem como habitantes do espaço entre a difícil e complexa linguagem da 

ciência e a simples linguagem ‘das massas’”. (CARVALHO; VISEU; GONÇALVES, 

2018, p. 34).  

 
para o PREAL. Também foi cofundador de ‘Enseñá por Argentina’, programa equivalente ao Tech for All, na 
Argentina. 
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PARTE III – A educação como assunto de “todos”: Incidência da 
REDUCA e mobilidade de políticas 

“A contribuição mais importante desta rede é ter compreensão clara de 

como transformar a educação em um assunto de todos. Agregar diferentes atores – 

setor público, sociedade civil, empresários, jovens – para essa causa seria a maior 

contribuição. Aí daremos um grande passo. E eu acredito que há um objetivo mais 

ambicioso: criar a campanha latino-americana pela educação, fortalecendo as agendas 

regionais”. Marcelo Pérez Alfaro, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Brasil. 

(TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011a, p. 156). 

Cada uma das organizações em seus países de origem, bem como a rede 

nas instâncias regionais, influencia politicamente para que os governos e as instâncias 

de mediação internacional estabeleçam e realizem ações que visem o cumprimento de 

metas educacionais relevantes. [...] Da mesma forma, a rede está comprometida com a 

criação de mecanismos de responsabilização que tornem dispendiosa a falta de 

cumprimento dos objetivos e a descontinuidade das políticas (REDUCA, 2016e, p. 5).  

7. Formas globais, contextos locais e dinâmicas regionais 
das políticas educativas: a ‘reforma empresarial da 
educação’ na América Latina  

Os principais expoentes da literatura sobre a transição do ‘governo para a 

governança’ são de origem anglo-saxônica, com destaque para as referências 

provenientes do Reino Unido. Tendo isso tem mente, concordamos com Avelar (2018, p. 

40), que adverte para os perigos de exagerar nas semelhanças e de não distinguir as 

diferenças entre os lugares onde a literatura sobre governança foi produzida e outros 

países. Mesmo autores clássicos que estudam o tema, como Bob Jessop, em seu “The 

future of the capitalist state” (2002), de forma inequívoca, aponta que analisou os Estados 

de capitalismo avançado e suas interrelações, não se ocupando dos Estados de exceção 

ou dos Estados de capitalismo dependente.  

A transição do ‘governo para a governança’ nos países de capitalismo 

avançado, dentre outros resultados, envolve uma mudança no ‘estado de bem-estar’, 

como retratado na literatura anglo-saxônica. Notoriamente, este processo ocorre de forma 
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distinta na América Latina, cujos países são caracterizados por algumas das piores 

disparidades de renda do mundo. São países pobres no sentido específico de que neles a 

pobreza resulta de uma distribuição extremamente desigual de riqueza e não no sentido 

de que sejam pobres porque não seriam capazes de satisfazer as necessidades básicas dos 

seus povos mesmo no caso de uma distribuição ‘perfeita’ de seus recursos econômicos 

(LAURELL, 1998, p. 187). De modo muito diferente dos Estados de capitalismo 

avançado, até os anos 1970, os ‘sistemas de proteção social’ latinoamericanos 

combinavam níveis de estratificação e exclusão, representando, não sem tensões e 

contradições, modelos de ‘universalismo estratificado’, ‘dual’ e ‘regimes de exclusão’ 

(FILGUEIRA, 2005). As transições democráticas, o neoliberalismo com seus ajustes 

macroestruturais provocados pela crise econômica dos anos 1990 e as crescentes 

demandas urbanas criaram as condições para a reforma dos sistemas de proteção que 

ocorreram via diferentes opções, de acordo com a realidade de cada país. Assim, embora 

se reconheça que nas primeiras décadas do século XXI, começa a surgir na região um 

sistema de proteção “mais diversificado, inclusivo e universalizado” (FLEURY, 2017, p. 

8), também se admite a existência de um longo caminho para se alcançar uma sociedade 

democrática baseada em direitos sociais e solidariedade, assegurando as mesmas 

oportunidades para todos os cidadãos (idem). Este é o contexto da transição do ‘governo 

para a governança’ na América Latina: uma região onde a efetivação dos direitos sociais 

universais tem sido compartilhada pelo Estado com outros atores da sociedade civil, 

incluindo, cada vez mais, o mercado. A partir do caso brasileiro, Avelar (2018) sugere 

que o sentido da transição do governo para a governança em redes pode ser entendido 

como uma mudança “das formas burocráticas de gestão social para as heterárquicas” 

(p. 41), salvaguardando as diferenças em relação aos sistemas de proteção europeus.  

Isso significa que, frente a um conjunto neoliberal de políticas e discursos 

educacionais que tem se tornando cada vez mais global, as políticas também passam por 

traduções e recontextualizações para contextos educacionais específicos (COWEN, 

2009; VERGER; LUBIENSKI; STEINER-KHAMSI, 2016). Portanto, na América 

Latina, a ‘reforma empresarial da educação’ pode se manifestar tanto em um modelo 

privatizador com escolas charter e vales acadêmicos encontrados no Chile, ou ainda, 

como explica Avelar (2018) para o caso brasileiro, em um modelo no qual tais reformas 

envolvem uma gestão educacional voltada para resultados, com uma padronização da 

educação, avaliação em grande escala e foco nas disciplinas STEM (Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics) (ARELARO, 2017; KRAWCZYK; VIEIRA, 2008).  
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No caso da REDUCA, nós acrescentamos que a América Latina vem sofrendo 

um acirramento das disputas entre diferentes atores pelo conteúdo e pela condução das 

políticas educativas e o fenômeno da proliferação de redes tem provocado, como sugerem 

Ball e Junemann (2012), “um aumento concomitante na opacidade da formulação de 

políticas” (p. 7). Adicionalmente, entende-se que no campo educacional, as organizações 

internacionais que expressam o imperialismo estadunidense, mormente, BID, OCDE, 

Banco Mundial, têm fomentado seus projetos, praticando o ‘soft power’, ou seja, a 

REDUCA e seus membros são intermediários que traduzem e recontextualizam as 

diretrizes das OI’s129. Devido à nossa recente tradição democrática, observa-se um 

profundo entrelaçamento entre as organizações que têm capitaneado estas reformas na 

educação e os governos que as executam, desencadeando importantes alterações nos 

espaços de formulação de políticas. Estamos denominando este fenômeno como um tipo 

de “empresariamento do espaço de produção de políticas” (MARTINS, 2016, p. 120), 

cuja característica principal seria “a progressiva alteração no modo como o aparelho 

estatal promove políticas” (idem), considerando que a crescente atuação de redes 

promovem os interesses de empresários e organizações internacionais em detrimento da 

participação dos atores tradicionais da educação, como os sindicatos de professores. O 

‘empresariamento do espaço de produção de políticas’ coaduna com um processo que 

vem sendo retratado pelo grupo de pesquisa Colemarx (Coletivo de Estudos em 

Marxismo e Educação) como “empresariamento da educação pública”130. 

7.1. Definindo problemas, apresentando soluções, recontextualizando políticas 

As classes dominantes precisam estabelecer uma visão hegemônica sobre as 

causas da crise na educação, ou ‘crise de aprendizagem’, para, em seguida, indicarem 

suas soluções, sem que com isso rompam com as relações estruturais de dominação. Ou 

 
129 São elementos fortes deste movimento o fato de que para a REDUCA e seus membros a ‘qualidade da educação’ 
apenas pode ser assegurada através das avaliações padronizadas permanentes e obrigatórias, às quais devem submeter-
se estudantes, professores, gestores e instituições em diferentes níveis do sistema educacional. Os resultados em tais 
testes, devem gerar indicadores, considerados adequados para fornecer informações de diagnóstico, a partir do qual as 
políticas são decididas, correções, mudanças ou ajustes necessários são realizados, promovendo o avanço da reforma 
educativa.  
130 O grupo investiga o ‘empresariamento da educação pública’ no Brasil a partir de três momentos da “dinâmica de 
correlação de forças: i) econômico-corporativo – na formação do ‘exército industrial de reserva’ e na mercantilização 
da educação, inclusive a disputa pelos recursos públicos; ii) político-estatal: disputando os encaminhamentos de 
políticas públicas de educação, articulando desenvolvimento econômico e administração da ‘questão social’; iii) ético-
político: se organizando como classe para construir sua hegemonia (direção política e ideológica) nas redes públicas 
de ensino”. Fonte: http://www.colemarx.com.br/teams/empresariamento-da-educacao/. Acesso em 12/2018. 
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seja, é preciso construir um discurso científico, político e filosófico que convença a 

sociedade como um todo das necessidades das reformas na educação pública.  

Os problemas educativos, para a REDUCA, são comuns a todos os países da 

região latinoamericana e, portanto, desde sua perspectiva, as soluções necessárias seriam 

universais ainda que seu rigor e sua forma variem segundo os países. As ‘soluções em 

comum’ tornam os processos políticos regionais mais complexos em dois sentidos. O 

primeiro, se relaciona à reafirmação e expansão dos ‘novos atores sociais’ que se 

posicionam como ‘especialistas’, ‘enquadrando’ os problemas na realidade educacional 

e apresentando as ‘soluções’ e recomendações sobre como ⸺ e em que sentido ⸺ o 

sistema educacional deve ser reorientado. O segundo, é a complexidade resultante do 

aumento de dados, informações e conhecimentos que esses novos atores desejam 

observar nas esferas de coordenação e comunicação de políticas públicas (SCHMIDT, 

2010; VISEU; CARVALHO, 2018, p. 17). O depoimento de Ariel Fiszbein, diretor do 

IAD (parceiro da REDUCA) corrobora com estas duas observações:  

[...] há uma crescente frustração com o fraco desempenho dos 
sistemas escolares na região. [...] As desigualdades na distribuição de 
renda acabam sendo refletidas nas desigualdades no desempenho 
educacional e as escolas fazem pouco em termos de equalização dos 
resultados. A maior disponibilidade de informações torna tudo isso 
mais transparente. Ao mesmo tempo, em um número crescente de 
países latino-americanos, existem hoje organizações altamente 
sofisticadas e profissionais da sociedade civil que operam no campo 
da política educacional que se tornaram vozes influentes. Mexicanos 
Primero e Todos pela Educação no Brasil são dois exemplos notáveis, 
mas não são os únicos (FISZBEIN, 2014, grifos nossos).  

Isso explica que, para a REDUCA (e seus apoiadores), todos os sistemas 

educativos da região devem programar uma estratégia em comum para enfrentar a crise 

educativa. A REDUCA e seus membros, delimitam um problema educativo, e, 

simultaneamente, oferecem uma solução, criando condições que tornam o momento 

propício para as mudanças e possibilitando que suas sugestões ascendam à uma agenda 

regional única. Esta dinâmica tem sido verificada por diversos pesquisadores (MUNDY 

et al., 2016), segundo os quais, além dos agentes globais, os atores locais possuem grande 

capacidade persuasiva para enquadrar as decisões políticas, uma vez que estes últimos 

interagem com a arena global como forma de ganhar credibilidade política e promover 

suas preferências políticas junto aos formuladores de políticas (VERGER, 2019, p. 10).  

Neste transcurso, ocorre uma “transferência de inovação do mundo 

corporativo para o mundo educacional” (SAHLBERG, 2011, p. 178), que, na visão dos 

reformadores empresariais, solucionaria os problemas educacionais. Avelar (2018, p. 29), 
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explica que “as ideias e soluções do contexto empresarial são mobilizadas para o 

educacional”. Tal processo tem sido fomentado por organizações internacionais e 

mediado por organizações empresariais prol educação, como a REDUCA e seus membros, 

que impulsionam políticas pautadas na ‘maior disponibilidade de informações’, ou seja, 

promovem uma ‘agenda política baseada em evidências’ difundida globalmente 

(SAHLBERG, 2016). Deste modo, ao mesmo tempo em que ocorre a promoção de 

determinadas políticas, o campo de políticas de educação global também é “povoado por 

atores privados, tanto de empresas quanto de filantropia” (BALL, 2014), como é o caso 

dos membros da REDUCA que, cada vez mais, vem ganhando espaço na incidência política 

em seus países de origem.  

Entretanto, as políticas não são assimiladas da mesma forma em todos os 

países. Embora se saiba da existência de um ‘Movimento Global de Reforma 

Educacional’, vários investigadores enfatizam que, ao serem adotadas, as políticas se 

desenvolvem em padrões multiformes (MUNDY et al., 2016). Os efeitos da 

‘globalização’ na política educacional são mediados pela história e tradição política e pela 

interação complexa das forças globais e locais, entre outras contingências (VERGER, 

2019, p. 14). Em outras palavras, as ideias políticas emprestadas são modificadas ou 

sofrem resistências na medida em que são implementadas nos países beneficiários 

(PHILLIPS; OCHS, 2003; STEINER-KHAMSI; STOLPE, 2006).  

Mobilidade de políticas: mobilização e mutação 

O processo de ‘emprestar políticas’ e transformá-las tem sido retratado pela 

abordagem da mobilidade das políticas131, que considera que as políticas globais mudam 

durante suas jornadas e “[…] raramente viajam como pacotes completos, elas se movem 

em partes e pedaços ⸺ como discursos seletivos, ideias incipientes e modelos 

sintetizados ⸺ e, portanto, ‘chegam’ não como réplicas, mas como políticas já em 

transformação” (PECK; THEODORE, 2010, p. 170). Por sua vez, Ball (2016), pondera 

que as políticas globais têm sido mal traduzidas, uma vez estas são mais complexas do 

que um “texto” que é facilmente transferível em escalas. Para Verger (2019), as políticas 

 
131 A ‘mobilidade de políticas’, cujos maiores representantes são Peck e Theodore, representa uma alternativa aos 
conceitos de transferência de políticas, convergência ou aprendizagem (DOLOWITZ; MARSH, 1996; HAAS; HAAS, 
1995; SABATIER, 1991; STONE, 2004). Esses conceitos são compreendidos por Peck e Theodore (2010), como 
“visões ortodoxas da transferência de políticas”, nas quais geralmente se assume que os atores políticos fazem uma 
escolha racional das políticas (AVELAR, 2018). 
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fazem parte de um debate técnico e político, muitas vezes controverso, e que é altamente 

contingente e situado.  

Avelar et al. (2018), destacam que a mobilidade de políticas132 enfatiza o 

papel das atividades envolvidas no movimento político, como ‘viagens’ [físicas, 

corporais], que são compreendidas como novas maneiras nas quais a vida social é 

aparentemente “conectada”, ou seja, “a vida está conectada em rede, mas também 

envolve encontros específicos em certos momentos e lugares” (URRY, 2003, p. 156).  

Um exemplo de como as atividades se conectam envolvendo ‘momentos e 

lugares’ é o caso do ‘Encuentro Regional de Ministros de Educación’, que a REDUCA 

coordenou junto com o ‘Ministerio de Educación Nacional’ da Colômbia, a OEI e o BID. 

A reunião ocorreu em Bogotá (Colômbia), entre 6 e 7 de junho de 2019133, e contou com 

a participação de ministros e representantes dos ministérios de educação da Argentina, 

Chile, Cuba, Equador, Guatemala, Nicarágua, Peru, República Dominicana e Uruguai. 

Também participaram do encontro a ministra de educação da Colômbia, María Victoria 

Ângulo (ex-diretora da Fundación Empresários por la Educación-Colombia), e o próprio 

presidente deste país, Iván Duque. Dentre os acordos estabelecidos, destacam-se: a 

geração de uma agenda de trabalho comum, a definição de consensos conceituais e 

objetivos precisos, formar um comitê de monitoramento e trabalhar com outros setores e 

com o apoio técnico dos aliados (REDUCA, 2019).  

Como veremos a partir dos casos do Brasil, Chile e México, apresentados a 

seguir, estes ‘acordos’ foram recontextualizados segundo a tradição e contexto de cada 

país. Entretanto, cabe destacar que reuniões como esta são consideradas ‘micro espaços 

de política’ que conectam “as múltiplas maneiras pelas quais a vida econômica e social 

é realizada e organizada através do tempo e através de vários espaços” (URRY, 2007, 

p. 6), enfatizando o movimento das ideias e a formulação de políticas. A mobilidade de 

políticas enfatiza o movimento em suas múltiplas configurações e variações, do 

movimento físico de materiais e pessoas ao movimento digital ou virtual de outros bens 

 
132 Avelar (2018), sintetiza as características-chave da perspectiva da mobilidade política enunciadas por Peck e 
Theodore (2010): primeiro, supõe-se que a formação e transformação de políticas são processos e campos de poder 
socialmente construídos. Em seguida, os atores não são vistos como ‘aprendizes solitários’, mas membros de 
comunidades epistêmicas. Em terceiro lugar, as políticas raramente viajam como ‘pacotes completos’, mas são movidas 
em partes e fragmentos. Quarto, as políticas se movem em um ‘processo complexo de reprodução não-linear’, mudando 
e se transformando à medida que se movem. E, em quinto lugar, as políticas não se movem em um espaço achatado de 
transações, mas elas se movem em espaços ‘cross escalar e interlocal’, cada vez mais complexos (PECK; THEODORE, 
2010, p. 170).  
133 Os palestrantes do encontro foram: Cecilia Barbieri (Unesco); Ana Roca (Genius Plaza), Emilia Ahverjärvi 
(Embaixada da Finlândia para a região) e o ministro de educação da França, Jean-Michel Blanquer (por 
videoconferência). 
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(por exemplo, informações, ideias, até mesmo de poder). Assim, se considera as reuniões, 

comunicações e viagens espaços muito importantes, pois, ‘através do tempo-espaço’ estes 

eventos se tornam necessários para as redes, ajudando a formar e consolidar os laços 

fracos pelo menos por outro período (idem).  

A mobilidade de políticas também ajuda a identificar ‘vestígios’ dos “fluxos 

de políticas ou instâncias de políticas em circulação” (OLMEDO, 2016, p. 57), abrindo 

a possibilidade de entender este movimento em uma dimensão também multinível. 

McCann (2011), denomina este processo como ‘globalidade local’ de transferência de 

políticas urbanas, ou seja, a “interação de formas globais [...] com as circunstâncias 

locais” (BALL, 2017). Diante disto, Avelar (2018), destaca a necessidade de pensar sobre 

as maneiras pelas quais o impacto “global” atua sobre o “nacional” e, ao mesmo tempo, 

reconhecer a extensão em que o nacional é crítico na formação de agendas políticas 

globais. Isso exige “reconhecer que a atividade global pode ocorrer em múltiplos níveis 

e em múltiplas escalas, por meio de relações de rede complexas e em evolução, com 

atores políticos ‘domésticos’ agindo globalmente por direito próprio” (BALL et al., 

2017, p. 12 apud AVELAR, 2018). A mobilidade de políticas torna-se, assim, um enfoque 

pertinente na análise de como os processos de reforma educativa globais, as trajetórias 

nacionais dos países onde os integrantes da REDUCA estão presentes e as dinâmicas da 

região latinoamericana se articulam e como as políticas são mobilizadas, 

recontextualizadas e se transformam. 

7.2. A atuação das ‘redes locais’ (ou membros) da REDUCA na educação em seus 
países de origem  

Existe um processo de contradição necessária nos movimentos do capital, 

visto que, sua ‘vocação’ demanda um sistema mundial para funcionar. Como Osorio 

(2014) explica, tal ‘vocação’ apenas se realiza estabelecendo um “novo espaço-fronteira” 

que o impulsiona e, simultaneamente, o delimita: o Estado-nação (p. 32). Diante desta 

afirmação, entendemos que a REDUCA apenas pode ser considerada uma iniciativa 

genuinamente regional porque agrupa ‘redes locais’ ou membros presentes em 15 países 

latinoamericanos. Um de seus desafios é precisamente consolidar-se como uma ‘rede de 

redes’ que, por um lado, é autenticamente regional e, por outro lado, é capaz de lidar com 

as diferenças locais em termos políticos, econômicos, de cultura, idioma e de governança.  
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Os membros da REDUCA, ou “as redes locais” não só ajudam a enraizar a 

REDUCA em diferentes contextos nacionais, políticos, econômicos e culturais, como 

também têm o potencial de consolidar um padrão único de reformas educativas para a 

América Latina. Embora regidos por diretrizes comuns, os membros da REDUCA são 

essenciais na promoção da reforma educativa latinoamericana. Eles são responsáveis pela 

mobilização de esforços conjuntos que envolvem múltiplos atores na tomada de decisão 

e na incidência política. Em conjunto, os membros da REDUCA mobilizam mais capital 

social acumulado, a partir de sua estrutura de ‘entrelaçamento’ que se configura como 

uma trama de relações da qual participam homens da política e homens de negócios. Seu 

recurso mais valioso é justamente a presença local e o conhecimento de todos os atores 

importantes nas decisões em política educativa. Estar “no terreno” permite que as ‘redes 

locais’ traduzam melhor as políticas globais, apresentado as ‘evidências’ oportunas e 

encontrando ‘soluções’ mais convenientes ao contexto local.  

Como identificado anteriormente, as ‘redes locais’ ou membros da REDUCA 

que participam mais intensamente da rede são: Todos pela Educação (Brasil), Fundación 

Educación 2020 (Chile) e Mexicanos Primero (México). Ainda que seus países de origem 

tenham atravessado reformas educativas ⸺ com intensidade e consistências variadas ⸺ 

se trata de três países profundamente diversos em sua configuração histórica e em seu 

contexto político recente.  

O Brasil, por exemplo, iniciou um novo ciclo político em 2003, com a 

chegada à presidência do Partido dos Trabalhadores (PT), com Lula da Silva e, 

posteriormente, com Dilma Rousseff. O que outrora seria um ‘projeto democrático-

popular’ apoiado pelas organizações operárias da década de 1980 ⸺ PT, Central Única 

dos Trabalhadores (CUT) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ⸺ 

transformou-se ao longo da década de 1990, adotando o denominado ‘democratismo 

pragmático’ (MARTUSCELLI, 2007) ou ‘neodesenvolvimentismo’ (BOITO JR., 

2012a). Na década de 2000, para aceder ao poder, o PT estabeleceu alianças com grande 

capital financeiro, capital médio e grande capital industrial e agrário (BOITO JR., 2012b). 

Estas alianças foram aprofundadas no decorrer dos seus mandatos, “sem romper com as 

expectativas dos trabalhadores e com o aumento dos gastos sociais” (GOULART; 
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CÁSSIO; XIMENES, 2019). No âmbito da educação, o fundamental do bloco no poder134 

apoiou ativamente as principais medidas adotadas pelos governos do PT (LEHER, 2018, 

p. 20), representadas pela incorporação da agenda empresarial através da atuação do TPE. 

O Chile, passou pela ‘Concertación’ no poder durante 20 anos, com 

presidentes que expressaram traços socialdemocratas depois do término da longa ditadura 

militar de Augusto Pinochet (RIVAS, 2015, p. 35). Após o mandato presidencial de 

Ricardo Lagos (ex-ministro de Educação dos anos 1990), a presidência chilena foi 

assumida por Michelle Bachelet. Seguido por um governo de centro-direita, liderado por 

Sebastián Piñera até 2014, Michelle Bachelet retorna à presidência através da coalizão de 

centro-esquerda ‘Nueva Mayoría’. Esta coalizão foi sustentada por uma heterogeneidade 

de forças, das quais de sobressai a comunidade empresarial: Grupo Luksic, 

Confederación de la Producción y del Comercio, Asociación de Bancos e Instituciones 

Financieras, etc., e o apoio de diversos think tanks (IAD, Public Res (ligado a Luksic), 

Espaço Público e Fundación Educación 2020). Este bloco no poder promoveu as 

reformas da constituição, educacional e fiscal, além da reforma energética, que, na análise 

de Boccardo e Guajardo (2014), foi “fundamental para alavancar os ritmos de 

crescimento do modelo neoliberal chileno”.  

México, por sua vez, rompe com a hegemonia histórica do PRI (após 72 anos 

no poder no governo), retornando, entretanto, a ela com a ascensão à presidência de 

Enrique Peña Nieto (2012-2018). À continuação de uma reforma que flexibilizaria as 

condições de trabalho de industriários e trabalhadores do setor de serviços (GONZÁLEZ 

VILLARREAL; RIVERA FERREIRO; GUERRA MENDOZA, 2017), o governo de 

Peña Nieto promoveu as chamadas reformas estruturais: energia, educação, política, 

telecomunicações, financeira e fazenda, das quais a educação é considera a mais 

controversa (LOYO, 2010; GREAVES, 2010). A celeridade em promover as reformas 

respondeu às urgências do governo no retorno ao poder de seu partido, o Partido 

Revolucionário Institucional (PRI). Bertussi (2017), relaciona a velocidade na execução 

das reformas com a necessidade que o Partido Revolucionário Institucional (PRI) tinha 

de recuperar, fortalecer e aumentar novamente sua legitimidade e hegemonia, no que diz 

respeito aos interesses do bloco no poder. Para alguns investigadores (TREJO 

 
134 Boito Jr. (2007), refere-se ao conceito de “bloco no poder” desenvolvido por Nicos Poulantzas para pensar a classe 
burguesa como a unidade (classe social) do diverso (frações de classe) nas suas relações com o Estado e com o restante 
da sociedade. 
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RAMÍREZ; ANDRADE ROBLES, 2013), estas seriam reformas de ‘terceira geração’ – 

uma continuidade do conjunto de reformas estruturais que vêm ocorrendo no México 

desde o início da década de 1980 e que, têm sido os instrumentos centrais das políticas 

econômicas estabelecidas para lidar com crises recorrentes na tentativa de aumentar os 

padrões de produção e a produtividade, reinserindo, com vantagens, economia mexicana 

na globalização.  

A reforma educacional na América Latina é um processo em aberto, portanto, 

a discussão a seguir visa construir cenários e demonstrar a correlação de forças entre os 

principais atores envolvidos em tal processo, privilegiando a incidência dos membros da 

REDUCA. Apresenta-se, assim, uma síntese do surgimento e das principais formas de 

atuação dos membros mais atuantes de REDUCA. Os exemplos, visam compreender ⸺ e 

explorar empiricamente ⸺ os contextos de influência das organizações Todos pela 

Educação (Brasil), Fundación Educación 2020 (Chile) e Mexicanos Primero (México) 

juntos aos formuladores de políticas locais em um campo no qual a política educacional 

encontra-se cada vez mais globalizada.  

Finalmente, reafirmamos que a REDUCA e seus membros não os únicos atores 

situados no campo empresarial a disputar a condução e os conteúdos da educação pública 

na América Latina. Contudo, esta rede tem avançado, construindo sua hegemonia através 

de uma espécie de ‘onipresença’ nos 15 países latinoamericanos onde se situa por meio 

de seus membros. Não temos conhecimento de outro ‘sujeito coletivo da sociedade civil’ 

que não esteja conectado a estas redes, com tal potencial de alcance, que detenha tamanho 

volume de recursos envolvidos, grau de espraiamento e capilaridade na América Latina. 

7.3. Brasil: O Movimento Todos Pela Educação  

O movimento Todos pela Educação (TPE), foi lançado no Brasil, em 2006, 

no contexto do segundo mandato presidencial de Lula da Silva, no qual, ao lado da 

necessidade de crescimento econômico e da disponibilidade de mão de obra e geração de 

empregos, se incluíram reformas na educação pública. Desta forma, a emergência do TPE 

coincide com uma mudança em relação ao lugar que a educação pública passa a ocupar 

no projeto de desenvolvimento do Brasil do início do século XXI. Mudança esta que foi 

compartilhada, concomitantemente, por frações de classes da burguesia e pelo grupo 

político que passou a ocupar o poder nacional a partir da ascensão de Lula da Silva à 

presidência (MARTINS, 2016, p. 97).  
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Autodenominando-se como uma ‘aliança suprapartidária nacional’135 entre o 

setor privado, organizações sociais e governos, a origem do TPE está fortemente 

associada à grandes empresas que atuam no Brasil, que, no seu conjunto, representam 

uma importante fração da economia brasileira, como o Grupo Itaú, Gerdau, Pão de 

Açúcar, Instituto Ayrton Senna, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas - GIFE, 

Fundação Roberto Marinho, Instituto Ethos, Grupo Abril e outros mais. Ademais, não 

importando qual partido esteja no poder, o TPE permanece dedicado à sua missão de 

articular sua posição136 junto ao poder público. Para tanto, o Movimento ‘mobiliza’ os 

conhecimentos que produzem, apresentando-os para os poderes Executivos e 

Legislativos, “de forma suprapartidária”137.  

O TPE trabalha a partir de slogans que geralmente encontram consenso junto 

à sociedade: lançaram cinco metas138 para o ano de 2022, cinco bandeiras139 e cinco 

“atitudes”140 que a população brasileira deve tomar. Estes slogans foram recuperados do 

campo progressista da educação, mas agora foram ressignificados, “filtrados” (PLEHWE; 

WALPEN, 2006), sofrendo um ‘giro’ (DENHAM; GARNETT, 1998), que incorpora 

novas diretrizes para a agenda educativa nacional e, ao mesmo tempo, justifica as ações 

 
135 Em 2014, o TPE mudou seu estatuto legal passando a atuar como uma “Organização da Sociedade Civil Interesse 
Público” (OSCIP). As designações de OSCIP ou de Organização Social (OS) são qualificações que as associações e 
fundações podem receber o Certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS). As OSCIP, segundo a 
lei (Lei nº 9.790, de 23.03.99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100 de 30.06.99), são pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos que podem desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado (saúde e educação, por 
exemplo), com incentivo e fiscalização do Poder Público e a través de uma relação com o Estado que a lei define como 
Termo de Parceria, com a qual se formaliza o repasse de verbas públicas. “Em matéria tributária, tanto as associações 
como as fundações de direito privado brasileiras são beneficiarias de isenções, sempre que respeitem as condições 
estabelecidas pela legislação para usufruir. Entre as mencionadas condições podem se citar: o não remunerar, por 
qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados; aplicar integralmente seus recursos na manutenção e 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; e manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros 
revestidos das formalidades que assegurem sua exatidão” (BRASIL, 2016, p. 23; SOLANO-ESPINOSA, 2017).  
136 Conforme entrevista à conselheira do TPE: [Independente da adesão, vocês têm percebido que os municípios ou 
estados que procuram trabalhar juntos ou tem mais afinidade, são de determinados partidos políticos?] R: “Isso [partido 
político] é totalmente irrelevante. [...] Não existe isso. Acho que militância social ou militância por uma causa é muito 
mais marcante na vida da pessoa do que militância por um partido” (ENTREVISTA 2, 2012). 
137 Cf.: https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/quem-somos/#bloco_392. Acesso 06/2018. 
138 Meta 1 – Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; Meta 2 – Toda criança plenamente alfabetizada até os 8 
anos; Meta 3 – Todo aluno com aprendizado adequado à sua série; Meta 4 – Todo jovem com o Ensino Médio concluído 
até os 19 anos; Meta 5 – Investimento em Educação ampliado e bem gerido.  
139 5 Bandeiras: 1) Currículo: o País precisa ter um currículo nacional, com as expectativas de aprendizagem dos alunos 
por série/ciclo. 2) Valorização dos professores: o magistério deve ter uma formação adequada, com foco na 
aprendizagem dos alunos, além de contar com uma carreira mais atraente. 3) Fortalecimento do papel das avaliações: 
as provas aplicadas para medir a qualidade da educação devem orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas. 
Por isso, é necessário que elas forneçam informações aos professores e aos gestores sobre o que os alunos aprenderam 
e deixaram de aprender. 4) Responsabilização dos gestores: os gestores brasileiros devem ser apoiados, mas também 
responsabilizados pelo desempenho dos alunos. 5) Melhora das condições para a aprendizagem: o país deve ampliar a 
exposição dos alunos à aprendizagem por meio do cumprimento das quatro horas diárias obrigatórias e da ampliação 
do turno de ensino, com utilização do contraturno para reforço escolar e recuperação. 
140 5 “Atitudes”: 1) Valorizar os professores, a aprendizagem e o conhecimento; 2) Promover as habilidades importantes 
para a vida e para a escola; 3) Colocar a Educação escolar no dia a dia; 4) Apoiar o projeto de vida e o protagonismo 
dos alunos; e 5) Ampliar o repertório cultural e esportivo das crianças e dos jovens. 
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do TPE a partir de sua experiência empresarial. O objetivo fundamental do TPE é incidir 

nas políticas de educação básica em nível nacional, e, para tanto, utiliza de táticas de 

comunicação e mobilização social; produção de conhecimentos e lobbying junto às 

instâncias governamentais. 

Valendo-se da ‘mobilização de conhecimentos’, o TPE, divulga suas metas e 

indicadores educacionais com a intensão de auxiliar os tomadores de decisão no 

planejamento e gestão da educação. Simultaneamente, estes dados devem ser tomados 

como referência para que a sociedade possa cobrar dos governos a melhoria da educação 

(RAMOS, 2010), segundo seus parâmetros. Desta forma, tal tática adquire um duplo 

sentido: ao mesmo tempo que se apresenta como um instrumento de gestão da educação 

pública, é também um mecanismo de pressão dos governos e controle por parte da 

sociedade (MARTINS, 2016).  

7.3.1. Atores e conexões do Todos pela Educação 

Na tentativa de estabelecer um diálogo direto e permanente com o Estado, os 

membros do TPE participam, simultaneamente, em várias entidades. O ‘entrelaçamento’ 

destes sujeitos promove novas posições de poder e influência. Sua rede de conexões é 

complexa e abrangente e, a partir dela, percebe-se que estes sujeitos estão presentes em 

diversas instâncias deliberativas e/ou consultivas, em organizações privadas, think tanks 

e empresas. Estes indivíduos, assumem papéis ou se articulam com entidades tradicionais 

da estrutura de representação de interesses de classe – Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), Federação Brasileira de Bancos (Febraban); com associações de 

natureza mercantil-filantrópica, ou seja, com conselhos, fundações, institutos, ONGs; 

com organismos internacionais (como consultores); com o Estado através de cargos 

executivos, representativos, ou como conselheiros.  

Na alta burocracia estatal vários membros do TPE ocupam ou ocuparam 

importantes cargos: por exemplo, Fernando Haddad (ex-Ministro da Educação, ex-

prefeito do município de São Paulo); José Francisco Soares (ex-presidente do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)); Reynaldo 

Fernandes (ex-presidente do INEP); Marcelo Neri (ex-presidente do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)); Mozart Ramos Neves (Conselho de Secretários Estaduais 

de Educação (CONSED); e Maria do Pilar Lacerda (União dos Dirigentes Municipais de 

Educação (UNDIME)). Os membros do TPE também exercem ou exerceram funções na 

Secretarias de Educação Estaduais e municipais, Conselho Nacional de Educação (CNE), 
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Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE), Conselho do 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e Câmara dos Deputados.  

É imperativo destacar que a participação simultânea em instituições de 

natureza tão diversa ⸺ ou seja, ‘entrelaçamento’ entre setores empresariais e órgãos 

executivos e legislativos ⸺ confere ao TPE capilaridade, legitimação, e uma circulação 

e compartilhamento de suas ideias e valores, como a defesa da filantropia, voluntariado, 

responsabilidade social empresarial, colaboração e corresponsabilidade, tanto junto às 

instâncias decisórias no interior do aparelho do Estado, como no conjunto da sociedade, 

contribuindo, assim, para a criação e consolidação de consensos. 

A seguir apresenta-se um grafo destas relações.
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Grafo 4: Rede de relações e conexões do Todos pela Educação 

 

Fonte: Elaboração própria através do template NodeXL, com base nos membros e conexões do Todos pela Educação. 

Legenda: 
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O grafo é meramente ilustrativo e apresenta o ‘entrelaçamento’ entre os 

membros do TPE considerando-se as conexões entre as organizações (aquelas com duas 

ou mais ligações na rede).  

Desde sua fundação, o TPE passou por várias alterações em sua estrutura e 

composição. A principal delas, refere-se a alternância entre grupos econômicos na 

presidência do Conselho de Governança do TPE, no qual assumiu a presidente do Banco 

Bradesco, Denise Aguiar Alvarez Valente, no lugar de Jorge Gerdau. Contudo, assim 

como Solano-Espinosa (2017, p. 92–93), entendemos que estas mudanças não 

representam uma verdadeira diversificação em relação à procedência ou a 

representatividade de outros setores sociais.  

O TPE também potencializa sua incidência na educação pública brasileira, 

compartilhando espaços com outros grupos com interesses comuns, como é o caso do 

Movimento pela Base Nacional Comum (MBNC), que tem promovido a discussão sobre 

a reforma curricular a partir da Base Nacional Curricular. Criado em 2013, o MBNC é 

capitaneado pela Fundação Lemann, e em sua composição encontramos diversas 

organizações e indivíduos que fazem parte do TPE (AVELAR; BALL, 2017), 

evidenciando que o ‘entrelaçamento’ também pode ocorrer entre os diversos ‘nós’ da rede 

de ‘reformadores empresariais’. 

Ressaltamos ainda, que a atuação do TPE na política educativa não se limita 

à participação simultânea de membros nas diversas instâncias decisórias ou consultivas 

dos governos. O TPE empenhou-se para envolver um número cada vez maior de 

segmentos da sociedade em torno de suas propostas. A ampliação dos parceiros e a 

projeção midiática fizeram com que o TPE alcançasse o estatuto de ‘especialista’ em 

educação, tornando-se um movimento de dimensão nacional. Contudo, dentro de sua 

estrutura organizativa, os lugares de decisão (presidência, conselhos, coordenações) ainda 

são ocupados, predominantemente, por empresários ou seus ‘prepostos’, os quais 

demarcam as diretrizes e interesses fundamentais desse Movimento. 

É na incidência nas políticas educacionais que a complexidade da rede 

formada pelo TPE e o entrelaçamento entre sujeitos e entidades se evidencia. Isso porque, 

na interlocução com o Estado, ora os membros do Movimento – que participam de outras 

instâncias e compartilham dos mesmos ideais – agem isoladamente, ora agem como um 

ator coletivo, representando o próprio TPE. 
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7.3.2. Incidência na educação pública brasileira 

No início do seu segundo mandato, em 2007, Lula da Silva lança um conjunto 

de programas com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento do país e dinamizar os 

investimentos (BRASIL et al., 2011, p. 20). Faz parte desta política o Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC I e PAC II) e a Política de Desenvolvimento Produtivo 

(PDP), em conjunto com a expansão dos investimentos da Petrobrás. No campo da 

educação, foi lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que, juntamente 

com o PAC impulsionariam o ‘desenvolvimento nacional’ (KRAWCZYK, 2008, p. 803).  

Localizado no âmbito das parcerias promovidas na interlocução política entre 

empresários e governos, o PDE é compreendido como uma das ações políticas 

empresariais “mais audaciosas já registradas no país” (MARTINS, 2015, p. 308): O 

TPE, elaborou este projeto com base no seu manifesto “10 causas e 26 compromissos” 

(MARTINS, 2013a), apresentou ao então Ministro Fernando Haddad (também sócio-

fundador do TPE), transformando-o em referência da política de educação dos governos 

do PT. Com o PDE, a agenda do TPE foi incorporada à política educativa (LEHER, 2010, 

p. 378–379; SAVIANI, 2007). Com efeito, um ato simbólico desta incorporação, foi a 

promulgação do Decreto Presidencial nº6.094/2007, que dispõe sobre a implementação 

do “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, homenageando explicitamente 

o TPE e subordinando, diante do regime federativo, estados e municípios brasileiros à 

formulação da política educacional operada pelo Ministério da Educação a partir do 

estabelecimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), índice que 

segue as métricas e recomendações da OCDE. 

Embora seja “difícil demonstrar e expor as conexões entre os interesses 

econômicos, ideológicos, políticos e filantrópicos” (BALL; OLMEDO, 2013, p. 40), a 

elaboração, execução e efeitos do PDE e do Ideb na política educativa brasileira ilustram 

o processo de governança. Mais do que influenciar o processo de construção do PDE, o 

TPE, por meio de seus membros, representou um ‘nó’ entre setores da sociedade civil 

organizada e o Estado. Com o lançamento do PDE, a agenda do grupo representado pelo 

TPE entrou na pauta nacional e passou a orientar a política para a Educação Básica no 

Brasil. Entretanto, é importante que se ressalte que a incidência do TPE na política 

educacional não se restringe a apenas essa questão141.  

 
141 Na mesma época, o TPE “participou ativamente e teve algum índice de influência” no estabelecimento do Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa; de criação de uma comissão para a reformulação do ensino médio 
(GUIMARÃES, 2013). 
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O TPE tem trabalhado em conjunto junto com o Congresso Nacional, 

incluindo políticos ou ex-políticos em sua composição. O Movimento participa 

ativamente de reuniões e Câmaras de Discussões especiais sobre os Projetos de Lei em 

tramitação que podem impactar a educação brasileira na próxima década (TODOS PELA 

EDUCAÇÃO, 2013, p. 7), como o Projeto de Lei de Reforma do Ensino Médio, o Plano 

Nacional da Educação (Lei 13.005/2014) e o Projeto de Lei de Responsabilização 

Educacional (LRE) já previsto no Plano Nacional de Educação em sua meta de 20142.  

Desde 2008, o TPE está presente em debates preliminares a respeito do 

estabelecimento de uma LRE, que, na sua perspectiva, deveria ter contornos semelhantes 

à Lei de Responsabilidade Fiscal (MARTINS, 2013b). O Movimento também acompanha 

e tenta ‘agilizar’ o processo de trâmite da LRE, assim como realiza debates sobre o tema 

na mídia e em diversos eventos143 (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2009, p. 45).  

As propostas do TPE para o Ensino Médio enfocam a reorganização e 

diversificação do currículo, utilizando o exemplo de países que adotam o sistema dual, 

ou seja, baseado no desempenho nos anos iniciais de formação e na avaliação realizada 

pela instituição escolar, os estudantes são encaminhados para formação profissional ou a 

formação propedêutica cuja conclusão permite prosseguir para uma carreira universitária. 

O TPE apresentou duas propostas para a reformulação do Ensino Médio: 1ª.) Um 

currículo com um núcleo obrigatório, que pode ser preenchido com disciplinas eletivas à 

escolha do estudante ou da escola de acordo com uma prévia definição dos perfis 

estudantis; 2ª.) Um currículo com um núcleo básico, mas combinado com a predefinição 

de diferentes composições disciplinares (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2013, p. 41). 

Além destas propostas, o TPE também tem atuando com projetos concretos 

no âmbito da sociedade e do governo, destacando-se: 1) Conexões pela Educação 

(anteriormente denominado “Grupos de Assessoramento” ou grupos consultivos), cujo 

objetivo é produzir discussões para contribuir concretamente na formulação de políticas 

educacionais. Desde 2012, os temas de discussão foram: formação de professores na 

 
142 Cf.: https://www.todospelaeducacao.org.br/pag/quem-somos/#bloco_392. Acesso 06/2018. 
143 Em 2008, no Congresso Nacional, o TPE, a Unesco do Brasil e a comissão de educação e cultura da Câmara dos 
Deputados, realizou o Seminário Internacional ‘Ética e Responsabilidade na Educação: Compromisso e Resultados’. 
Esse seminário objetivou o estabelecimento de marcos regulatórios de responsabilidade dos governantes para a área da 
educação. Segundo o TPE, “o seminário resultou em um texto norteador legitimado para uma Lei de Responsabilidade 
Educacional”. Dentre os debatedores do seminário, destacavam-se o então senador Cristovam Buarque (PDT-DF), a 
então deputada professora Raquel Teixeira (PSDB-GO), e a presidente do Consed, Maria Auxiliadora Rezende – todos 
membros do TPE. Após a realização do seminário, o debate a respeito da LRE (PL 7.420/06 e apensados) se fortaleceu 
entre seus defensores na Câmara Federal dos Deputados (MARTINS, 2016, p. 113). 
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educação infantil, os desafios dos últimos anos do ensino fundamental; a reformulação 

do ensino médio; o uso da tecnologia na educação; e a Educação Integral ⸺ temas que 

podem ser equiparados à agenda da REDUCA. A intenção é que a partir das discussões o 

TPE produza propostas e publicações que constituam a base para o trabalho conjunto 

entre os participantes144 e o TPE.  

Entre 2015 e 2016, o TPE145, também constituiu grupos de ‘assessoramento’ 

sobre o Sistema Nacional de Educação, em parceria com a Secretaria de Articulação com 

os Sistemas de Ensino (Sase), do Ministério da Educação (MEC); e outro sobre formação 

de professores, em parceria com o Instituto Península e o Itaú BBA. Para o grupo de 

Formação de Professores, dois estudos foram realizados: “Formação de professores no 

Brasil - Diagnóstico, agenda de políticas e estratégias para a mudança”, coordenado por 

Fernando Luiz Abrucio (FGV) e publicado pela Editora Moderna e Fundação Santillana. 

O outro estudo foi realizado pela área técnica do TPE que traz o perfil dos professores no 

Brasil146.  

Desenvolvido com o financiamento do BID, o TPE coordena uma plataforma 

online denominada “Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE)”147, que tem 

como objetivo monitorar cada uma das 20 metas e estratégias do PNE (Lei 13005/2014); 

fornecendo análises das políticas educacionais atuais; oferecendo estudos, pesquisas e 

notícias relacionadas ao tema (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2013, p. 18). 

O TPE também coordena a plataforma “Devolutivas pedagógicas das 

Avaliações148”, que interpreta e comenta os dados das provas padronizadas aplicadas no 

sistema de educação brasileiro, especialmente a Prova Brasil149.  

 
144 Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV), Centro de Estudos e Pesquisas em Educação Cultura (Cenpec), 
Instituto Unibanco, Instituto Inspirare e Fundação Itaú Social. 
145 Cf.: http://www.todospelaeducacao.org.br/projetos/todos-os-projetos/52/grupos-de-assessoramento/. Acesso em: 
15 dez 2016. 
146 Disponível em: http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/biblioteca/perfil_docente_tpe.pdf. Acesso em 15 
dez 2016. 
147 São parceiros do TPE nesta iniciativa: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecilia Souto 
Vidigal, Fundação Roberto Marinho/Canal Futura, Fundação Santillana, Fundação Victor Civita, Instituto Avisa Lá, 
Instituto Natura, Instituto Paulo Montenegro, Instituto Rodrigo Mendes, Instituto Unibanco, Ipea, Mais Diferenças, 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Unesco e Unicef (TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2013, p. 
18). 
148 Parceiros do TPE para esse projeto: INEP, Associação Brasileira de Avaliação Educacional (Abave). Apoio da 
Fundação Lemann, do Itaú BBA e do Instituto Unibanco. Cf.: http://devolutivas.inep.gov.br. Acesso em 18 dez 2016. 
149 Prova Brasil: Avaliação censitária dos estudantes de 4ª. Série /5º. Ano e 8ª. Série/ 9º. Ano. do sistema fundamental 
de ensino das redes municipal, estadual e federal no Brasil.  
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Finalmente, o TPE desenvolve o Projeto “Métodos Inovadores de Ensino”150, 

cujo principal objetivo é promover a utilização de tecnologias nas escolas públicas. Para 

tanto, o TPE faz o mapeamento nacional e internacional dos instrumentos existentes com 

esse foco; realiza pré-testes dos instrumentos identificados/elaborados; aplica os 

instrumentos em um piloto junto às redes públicas de ensino. 

7.4. Chile: A Fundación Educación 2020  

“Se trata do primeiro projeto de país onde todos os chilenos, 

independentemente da nossa orientação política, atividade e nível socioeconômico, 

devemos levar adiante ao início do terceiro centenário da nossa nação”. 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2009a, p. 3)xxx. 

Educación 2020 (E2020) surgiu oficialmente em 2008 e, em 2010, alcançou 

o estatuto jurídico de Fundación Educación 2020. O contexto de sua origem foram as 

manifestações de estudantes pela melhora da educação chilena (Movimento “de los 

pingüinos”) e uma recomposição dos acordos políticos que responderam às mobilizações 

sociais de 2006 (SALINAS, 2015). Juntamente com as lutas dos trabalhadores mineiros, 

as manifestações estudantis aprofundaram uma crise de representação do sistema político 

chileno, expressa, em primeiro lugar, através do esgotamento dos modos de 

processamento dos conflitos prevalecentes a partir do retorno à democracia que negavam 

toda a participação das forças sociais subalternas na política. Em segundo lugar, a crise 

de representação do sistema político é manifestada, também, pelo enfraquecimento do 

sistema político institucional, particularmente, em relação aos partidos políticos que 

afetaram a transição chilena. Finalmente, tal crise expressa a consolidação do 

denominado ‘circuito extra institucional de poder’, especificamente, de ‘grandes 

empresas’ (BOCCARDO; GUAJARDO, 2014, p. 5). 

Os protestos estudantis se fortaleceram a partir de reivindicações que 

conjugavam elementos antigos e novos. Como exemplo, observa-se que, embora os 

líderes mais proeminentes daquele movimento fossem provenientes da Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) e da Federación de Estudiantes de la 

 
150 Esse é outro projeto desenvolvido com o financiamento do BID, com recursos do Instituto Natura, Itaú BBA, 
Samsung e Fundação Telefônica Vivo (BID, 2012). Cf: http://www.todospelaeducacao.org.br/projetos/metodos-
inovadores/?tid_lang=1 Acesso em 18 dez 2016. 
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Universidad Católica de Chile (FEUC), universidades predominantemente frequentadas 

pelos filhos das classes dominantes chilenas, houve uma participação maciça de 

estudantes pertencentes a grupos médios emergentes, como resultado da expansão ensino 

superior privado (BOCCARDO; GUAJARDO, 2014, p. 6). A sociedade em geral, e não 

apenas os estudantes, passaram a reivindicar uma maior intervenção do Estado nos 

campos da educação e da saúde, pressionando pela representação política de vastos 

setores médios que haviam sido sufocados pelas condições de privatização impostas pelo 

neoliberalismo.  

O ambiente de protestos tornou as posições entre o governo e os estudantes 

irreconciliáveis. Boccardo e Guajardo (2014), avaliam que a pressão social, os conflitos 

de interesse de alguns membros do governo e o oportunismo de setores da 

‘Concertación’, foram os fatores que depuseram o ministro da Educação, Joaquín Lavín, 

seu sucessor, Felipe Bulnes e, finalmente, a um terceiro, Harald Beyer (p. 7).  

Segundo Salinas (2016), as ‘elites’ souberam aproveitar as manifestações de 

2006 e, atualmente, estas mesmas frações representam um “desafio maior e um confuso 

jogo de condições e discursos”. Este foi o contexto de surgimento da Fundación 

Educación 2020, um grupo capitaneado pelo professor universitário e engenheiro Mario 

Waissbluth, no qual estavam presentes diversos estudantes de cursos de engenharia na 

Universidad de Chile, Católica, Universidad Diego Portales e Universidad Técnica 

Federico Santa María, que, em um primeiro momento, conferia à Fundación um caráter 

de ‘movimento da sociedade civil’. Entretanto, ao mesmo tempo, compunha seu diretório 

representantes do Grupo Matte, Luksic, CMPC Florestal; Volcán S.A; Entel 

Telecomunicaciones, Banco de Chile, Instituto Libertad y Desarrollo, dentre outros.  

A Fundación Educación 2020 é financiada através de doações, apoio de 

empresas e convênios com instituições públicas e multilaterais. Além disso, recebe 

rendimentos de mantenedores e municípios para os quais atua como prestadora de 

serviços e assessorias educativas. Seu surgimento pode ser considerado um grande 

sucesso de marketing que reuniu: a publicação de um artigo de revista escrito por seu 

líder, o engenheiro Mario Waissbluth (WAISSBLUTH, 2008); uma grande cobertura da 

mídia em jornais e canais televisivos; e uma campanha massiva de adesões realizadas 

pela internet. Dentro de poucas semanas, a E2020 expôs suas propostas na Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados para, em seguida, apresentá-las também à presidente 

do Chile, na época, Michelle Bachelet (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2008; 

REBELLA, 2010). A datar de 2018, a E2020 é dirigida pelo engenheiro Matías Reeves 
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após ter estado durante 10 anos sob o comando de Mario Waissbluth (EL DÍNAMO, 

2018).  

Desde o seu lançamento, E2020 trabalha pelo “capital humano do sistema de 

ensino” (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2008), sintetizado em quatro “pilares”: 

Professores de excelência; Diretores de nível internacional; Condições adequadas para 

salas de aula vulneráveis; Pais informados e participativos. Suas propostas incluem a 

educação pré-escolar, básica e secundária, além de formação de professores (nível 

superior) (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2009a, p. 6, 2009b, p. 3). 

A nossa abordagem é muito pragmática. Nós não queremos entrar na 
discussão, fortemente ideologizada, sobre qual sistema é melhor: se 
municipal ou privado com vouchers. Hoje nos preocupamos que haja 
professores melhor formados e melhor pagos, bons diretores e mais 
recursos para as escolas vulneráveis. Além disso, é necessário alterar 
a estrutura da gestão municipal da educação, que é um desastre. 
(Entrevista com Mario Waissbluth, REBELLA, 2010xxxi). 

Além disso, E2020 visa alcançar acordos políticos e legislativos consensuais 

em relação às questões de regulação legal e alocação de recursos. E2020 também tenta 

promover um “compromisso nacional” que transcenda as mudanças de governos, com o 

estabelecimento de metas e indicadores verificáveis (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 

2008). Isto é, em termos de políticas educativas concretas defendem a prova padronizada 

‘Sistema de Medición de la Calidad de la Educación’ (SIMCE). Propõem que essa prova 

seja estendida para três a cinco níveis do ensino básico e secundário e que os seus 

resultados sejam divulgados em nível de escola e sala de aula, pois acreditam que “não é 

possível que a avaliação dos estudantes comece a ser realizada aos 10 anos de idadexxxii” 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2009b, p. 18). 

As formas de trabalho do E2020 incluem: 1) Lobbying ou pressão por 

mudanças nas políticas públicas em nível das autoridades e demais atores. A Fundación 

possui um “Observatório Legislativo” que acompanha as iniciativas em educação que 

estão tramitando no Congresso; geram ‘Minutas’ contendo propostas que são entregues 

aos parlamentares; e apresentam suas opiniões e sugestões nas Comissões de Educação e 

Fazenda do Senado e na Câmara de Deputados, além de se reunirem com autoridades 

políticas; 2) E2020 também gera propostas para a política educacional: elaboram e 

disseminam documentos na tentativa de promover novos projetos e, em sua opinião, 

melhorar os projetos já existentes; 3) Eles fazem um trabalho de Comunicação e 

Mobilização da sociedade através de massivas campanhas midiáticas e das redes sociais, 
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utilizando plataformas como Facebook151, Instagram152, Twitter153, Youtube154 e 

Vimeo155; emitem e divulgam pareceres para a imprensa através dos quais E2020 

conseguiu ser reconhecido como um ‘especialista’ em questões educacionais 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2009a, p. 3, 2010, p. 7–10). 

7.4.1. Atores e conexões da Fundación Educación 2020 

Como visto anteriormente, apesar da ampla presença de estudantes, também 

constavam no diretório da E2020, Patrícia Matte (Grupo Matte, Conselheira do Instituto 

Libertad y Desarrollo; CMPC Florestal; Volcán S.A; Entel Telecomunicaciones; dentre 

outros) e Jaime Estevez, ex-deputado do Partido Socialista, membro do Diretório do 

Banco de Chile e do grupo Luksic. Destaca-se, ainda, que a família Matte está vinculada 

a uma entidade mantenedora de escolas que recebem subsídio do Estado. Muito influente, 

sua presidente Patricia Matte tem sido constantemente convidada a espaços de tomada de 

decisões sobre a política educativa do Chile. 

Além disso, em um claro exemplo de ‘circulação de atores’, Adriana 

Delpiano, e Valentina Quiroga, ambas ex-membros de E2020, assumiram os cargos de 

Ministra da educação e Subsecretaria de educação, respectivamente, durante o governo 

de Michelle Bachellet. No decorrer da gestão de Adriana Delpiano, diversos membros de 

E2020 passaram a compor o gabinete da ministra de educação, como assessores, 

“assumindo responsabilidades políticas dentro de um Ministério”156 xxxiii(ENTREVISTA 

2, 2012).  

Finalmente, E2020 tem um grande histórico de colaboração com as OI’s. Foi 

através de E2020 que a REDUCA firmou o convênio de financiamento com União 

Europeia (REDUCA, 2013). Sua localização em Santiago, Chile, facilita a interlocução 

 
151 Cf.: https://www.facebook.com/educacion2020/ acesso 03/2019. 
152 Cf.: https://www.instagram.com/educacion2020/ acesso 03/2019. 
153 Cf.: https://twitter.com/educacion2020 acesso 03/2019. 
154 Cf.: https://www.youtube.com/user/Educacion2020 acesso 03/2019. 
155 Cf.: https://vimeo.com/educacion2020 acesso 03/2019. 
156 Entrevista no Mineduc “Eu não entendo exatamente qual é a relação técnica que ambas as partes têm. Porque eu sei 
que existem, mas é uma relação muito informal, porque não pode ser formal. De fato, há um vínculo político importante 
porque uma grande parte dos atores que vêm da Educación 2020, hoje, estão trabalhando e assumindo responsabilidades 
políticas dentro de um Ministério. Há a ministra [Adriana Delpiano], a subsecretaria [Valentina Quiroga] e vários 
outros. Sim, existem pessoas [de E2020] que estão trabalhando na equipe de comunicação. […] Tem a Valentina 
[Quiroga], tem a atual ministra, a Valentina [Quiroga] é a subsecretária, [...] a gerente de comunicação da subsecretária 
e, agora, a chefe de comunicações do gabinete que é a Viviana González, ela foi a anterior chefe de comunicações de 
2020” 
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com UNESCO e a CEPAL, além da colaboração com o BID (STUARDO-CONCHA, 

2017).  

A seguir, apresentamos um grafo ilustrativo das conexões da E2020.
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Grafo 5: Rede de relações e conexões da Fundación Educación 2020 

  

Fonte: Elaboração própria através do template NodeXL, com base nos membros e conexões da Fundación Educación 2020.

Legenda: 
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7.4.2. Incidência na educação chilena 

O sistema educativo chileno tem atravessado diversas mudanças. No âmbito 

legislativo, destacamos as ‘Ley de Subvención Escolar Preferencial’ (SEP), a ‘Ley General de 

Educación’, a Lei que cria o ‘Sistema de Aseguramiento de la Calidad’, a ‘Ley de Inclusión’ e 

a ‘Carrera Docente’. Para Salinas (2016), este conjunto de mudanças estimula o 

“‘empreendimento’ no negócio da ‘melhora escolar privatizada’”. Com o lançamento da sua 

“Proposta Alternativa de Carreira Docente”, considerada como seu ‘Manifesto Educacional’, 

E2020 se reuniu com a comissão de educação da Câmara dos Deputados, que aprovou a 

proposta por unanimidade. E2020 tem ‘celebrado’ transformações, pois “quase na sua 

totalidade, essas propostas foram levantadas pelo nosso movimento cidadão em 2009” 

(QUIROGA, 2010). Mário Waissbluth, presidente de E2020 na época, declarou publicamente 

que o programa de Michelle Bachelet propõe as reformas mais importantes dos últimos 30 anos 

e que ela adere totalmente às suas propostas (BALCAZAR, 2014). 

As campanhas recentes de E2020 têm se centrado nos temas Primeira Infância e 

Ensino Médio Profissional. Para a Primeira Infância, E2020 propõe a flexibilização das bases 

curriculares e o estabelecimento de medições de aprendizagem em conjunto com alcance de 

metas. Para o Ensino Médio Técnico Profissional, o enfoque está no estabelecimento de um 

sistema de formação dual “orientado para o desenvolvimento vocacional de cada estudante” 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2014, p. 79). Uma das propostas de E2020 é 

institucionalizar um Sistema Nacional de Certificação de Competências para o Trabalho 

(Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales) através de processos de 

avaliação e de certificação, com base em padrões definidos pelos setores produtivos, 

expandindo, assim, o papel das empresas para além da responsabilidade social empresarial 

(FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2014). 

Também pode ser observada a influência de E2020 na elaboração do “Plan 

Maestro”. Como a Opech (2014), entendemos que “a proposta do Plan Maestro coloca o 

professor como o principal responsável pelos resultados educacionais, também medidos por 

instrumentos padronizados” (OPECH, 2014). 

Além disso, desde 2012, E2020 executa projetos em conjunto com várias comunas 

do Chile. A Fundação possui junto ao Ministério da Educação do Chile (MINEDUC) um 

registro das pessoas e entidades pedagógicas e técnicas de apoio, configurando-se como uma 

entidade que pode oferecer “Asistencia Técnica Educativa” (ATE). Isso significa que E2020 

pode ser prestador de serviços educacionais privados, podendo também ser financiado através 

de fundos públicos da Subvenção Escolar Preferencial. As ATE’s estão circunscritas junto à 
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Agencia de la Calidad de la Educación, cujo orçamento anual é cerca de “$33 mil millones de 

pesos chilenos”157. Atuando como ATE, E2020 tem a oportunidade de acumular experiências 

que lhe permite “ressignificar o ensino em sala de aula e falar com o mundo político e social 

com maior apropriação a partir daí” (SALINAS, 2016). A pedagogia passa a ser assumir o 

léxico empresarial, onde seus problemas giram em torno da ‘qualidade’, gestão e liderança.  

Finalmente, o E2020 trabalha em parceria com empresas que prestam serviços de 

consultoria a instituições públicas através de projetos desenvolvidos em seu Centro de 

Liderazgo Educativo (CLE) (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2010). Seus projetos seguem 

as linhas de: Gestão escolar e/ou institucional; Desenvolvimento de liderança gerencial; Gestão 

estratégica de pessoas e ambiente escolar; Gestão administrativa e financeira; Fortalecimento 

da relação família-escola; e Estudo do Sistema Educacional da Comunidade. 

7.5. México: O Mexicanos Primero 

“A escola pública não é do governo, é nossa”xxxiv Claudio X. 

González Guajardo158 

“A reforma educacional é importante demais para o futuro do México para 

deixar os educadores sozinhos nessa tarefa. O Conselho Assessor da OCDE considera 

urgente criar uma “coalizão orientadora” que inclua líderes políticos e universitários, 

líderes do setor privado e da sociedade civil. A coalizão deve pressionar por essas reformas 

na esfera pública e encarregar-se de sua defesa para obter financiamento adequado e 

equitativo, bem como exigir que os atores-chave da educação sejam responsáveis pelos 

resultados”xxxv (OCDE, 2010, p. 8). 

 

O grupo Mexicanos Primero (MP) foi criado a partir da iniciativa de um grupo de 

‘jovens líderes empresariais’. Oficialmente apresentado ao público em 2005 com a missão de 

‘promover educação de qualidade’, o grupo tem tido uma enorme ascendência nos círculos 

governamentais, incidindo na política educativa mexicana. Sua gênese está associada aos 

diversos projetos no âmbito da educação fomentados pela Fundação Televisa, tais como a 

 
157 Cerca de US$48.000.000,00 em 08/2019. 
158 Cf.: Jarquín Ramírez (2018b). 
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‘Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación’ (ÚNETE)159 e LAZOS160. 

Entretanto, à diferença das iniciativas anteriores, as propostas do MP apresentam um projeto 

específico para educação pública mexicana em nível nacional. Eles difundem propostas e metas 

para a educação pública mexicana e procuram ocupar uma brecha na sociedade mexicana na 

interlocução entre as autoridades e o sindicato de professores no que se refere à vigilância das 

políticas educativas. 

A partir do formato jurídico de Associação civil161 e do registro como Unidade de 

Investigação junto ao Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnologia, sustentam-se 

financeiramente através da captação de recursos privados – as doações são deduzidas de 

impostos dos doadores, que são membros do Patronato. No Patronato, destacam-se os seguintes 

grupos empresariais: Fundação Televisa, rede Cinepolis e Kimberly-Clark. 

A criação do Mexicanos Primero está intrinsicamente relacionada com a ‘direita 

empresarial mexicana’ (JARQUÍN RAMÍREZ, 2018a; NAVARRO, 2011, 2013). Um dos seus 

principais fundadores, Alejandro Ramírez Magaña (organização Ramírez-Cinépolis), foi 

secretário técnico do Gabinete de ‘Desarrollo Humano en la Secretaría de Desarrollo Social’ 

(Sedeso), quando sua titular era Josefina Vázquez Mota. Navarro (2011, p. 421) conta, que o 

lançamento de MP coincide com a nomeação de Vázquez Mota162 como Secretária de 

Educação. De fato, na história do surgimento de MP existem outras implicações político-

partidárias. Exemplo disso é o fato de que antes de David Calderón assumir a direção do grupo 

MP, um de seus presidentes foi o ex-subsecretario de Educación Básica do governo Fox, 

Lorenzo Gómez Morín. Gómez Morín também é um dos fundadores do Partido Acción 

Nacional (PAN), um partido conservador que tradicionalmente esteve aliado com o 

empresariado mexicano. 

MP possui uma grande quantidade de recursos e espaços relevantes para promover 

sua agenda e incidir na educação pública mexicana. Taticamente, MP consegue movimentar-se 

 
159 Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación – ÚNETE é um projeto promovido pela Fundación Televisa, 
Televisa Deportes, GNP, Governo Federal e governos de los Estados, que tem por objetivo a doação de equipamentos de 
informática a escolas públicas mexicanas e capacitação de professores para o uso de tecnologias. Fonte: 
http://www.uneteya.org. Acesso: 19/04/2016. 
160 LAZOS – Atua com diversos projetos ao interior das escolas públicas mexicanas. É apoiado por empresas como Metlife, 
Fundación ACIR, Fundación Alfredo Harp, Tequila Sauza, Continental, ITT, DHL e Fundação Televisa. Fonte: 
http://www.lazos.org.mx/. Acesso: 19/04/2016. 
161 Organizam-se a partir de um presidente, cargo ocupado por um empresário articulador da organização, que é também ligado 
à rede Televisa; um vice-presidente, ligado à rede Cinepolis; um diretor geral, ligado ao meio acadêmico; um Conselho 
Diretivo (composto por 10 membros, sendo a maioria empresários, alguns filantropos e pessoas ligadas à política); um 
Patronato (14 membros, empresários em sua maioria); um Conselho Acadêmico (não empresários) e uma pequena equipe de 
trabalho (MARTINS, 2012). 
162 O discurso de Mexicanos Primero foi modificado após a saída de Josefina Vázquez Mota da SEP, em abril de 2009 
(NAVARRO, 2011, p. 423). 
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no âmbito nacional e também no local, onde possui algumas ‘filiais’ fora da capital mexicana 

(MP Jalisco; MP Sinaloa). Desde 2009, o grupo publica uma série de documentos, chamados 

‘Informes sobre el Estado de la Educación’, cuidadosamente preparados e que visam legitimar 

suas posições, servindo de base para um diagnóstico do subsistema de educação pública no 

México (JUNCOS QUIANÉ, 2018). Entretanto, é na mídia que o grupo tem tido uma ‘difusão 

desproporcionada’(COLL, 2018, p. 1): MP participa e promove muitos eventos para discussão 

do tema educação, investe em publicidade, está presente em canais televisivos, alcançando uma 

projeção que nenhum outro grupo que atua junto à educação na sociedade mexicana possui 

(MARTINS, 2012). 

Uma das táticas mais ousadas do MP foi a elaboração e execução do documentário 

“De Panzazo”163, exibido para mais de 1 milhão de pessoas no México e no Exterior 164xxxvi. Na 

tentativa de influenciar nas eleições, o documentário foi projetado nas salas de Cinepolis, em 

meio à campanha presidencial de 2012. Com base nos resultados do PISA, nos dados do 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) e da OCDE, o filme diagnostica 

“a realidade das escolas públicas mexicanas”, concluindo que a educação no México é “um 

fracasso” (NAVARRO, 2013, p. 21). MP utiliza o documentário na tentativa de construir um 

“consenso social sobre a urgência da reforma educativa associada às suas propostas sobre 

reitoria educacional e avaliação de professores” (JARQUÍN RAMÍREZ, 2018c), sinalizando 

que os responsáveis por esta crise seriam os professores (JARQUÍN RAMÍREZ, 2018c; 

MARTINS, 2012; NAVARRO, 2013, p. 21). Finalmente, o filme foi promovido junto a um 

‘abaixo assinado’, como base de apoio para legitimar a desqualificação de professores e 

educação pública, transmitindo a mensagem de que todos os segmentos da sociedade (pais, 

governos, sindicato, sociedade) são responsáveis pela educação e que MP tem agido para 

melhorar a educação do país (MARTINS, 2012).  

Além disso, MP conta com um grupo de ‘especialistas’, que produz e divulga 

documentos165 que, somados ao seu amplo alcance midiático, o projeta como ‘representante da 

sociedade civil’ nas questões educacionais, difundindo sua agenda no debate público, a partir 

 
163 “De raspão” em tradução livre. Navarro (2013, p. 21), informa que o documentário é “uma cópia do filme ‘Waiting for 
Superman’, dirigido por David Guggenheim” e apoiado pelo bilionário Bill Gates. ‘Waiting for Superman’ foi promovido 
pelos conservadores estadunidenses para questionar a educação pública, os professores e seus sindicatos. 
164 Um e-mail do co-diretor do Preal (Puryear) anunciando o lançamento do documentário “De Panzazo” no México estimulou 
uma solicitação do Banco Mundial para co-organizar uma exibição em Washington, DC. Com 87 participantes inscritos para 
a triagem e uma estreita colaboração com os produtores Mexicanos Primeros, o evento também demonstra a demanda por 
serviços do Preal (PREAL, 2012b). 
165 Cf. em Anexo 5. 
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de uma concepção de competitividade e qualidade na educação vinculada às avaliações 

(CONTRERAS-RUIZ, 2017, p. 20–21).  

7.5.1. Atores e conexões de Mexicanos Primero 

O aprofundamento da atuação de grupos como Mexicanos Primero na educação 

ocorre a partir de 2004, com a ‘Lei para a Participação das Organizações da Sociedade Civil’, 

quando começaram a ser criadas algumas organizações empresariais e prol empresários que, 

“apesar de certas diferenças em sua estrutura e programa” (JARQUÍN RAMÍREZ, 2018c) 

procuravam incidir na educação mexicana. Na análise de Jarquín Ramírez, (2018b), alguns 

grupos empresariais encontraram na ‘sociedade civil’ uma forma de “intervir diretamente no 

debate público sobre educação de maneira suave, aceitável e até desejável para um setor 

importante da população mexicana”. Compõem este movimento a Fundación IDEA, 

Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación SM, Suma por la Educación e, 

evidentemente, Mexicanos Primero.  

Assim, desde sua fundação, MP tinha a pretensão de se tornar um ator influente na 

política educacional, usando a tática de se opor ao setor sindical. Seus principais fundadores 

foram Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Claudio González Guajardo (Fundación Televisa) e 

Alejandro Ramírez Magaña (Cinépolis), sendo representante do México perante a OCDE 

durante o governo de Vicente Fox. 

Filho de Cláudio X. González Laporte, (um ‘magnata do salinismo’, que atua no 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE) e no Consejo Mexicano de Negocios (CMN)), 

Cláudio X. González desenvolveu-se profissionalmente atuando na política e na filantropia. 

Junto com Fernando Landeros fundou organizações filantrópicas como Teletón, Lazos, México 

Unido y Únete (NAVARRO, 2013, p. 26). Devido à sua atuação filantrópica, Claudio X. 

González Guajardo, se apresenta como “empresário e ativista social que luta para elevar o 

nível educacional dos mexicanos” (NAVARRO, 2013, p. 25). Em seus discursos, o empresário-

ativista assegura que nenhuma reforma seria mais importante do que a reforma estrutural 

educacional que o México necessita com urgência. Além das atividades no MP, González 

trabalha para transformar a “filantropia em um bom negócio e a educação uma plataforma 

política” (p. 25)166.  

Atualmente, MP é presidido por Ramírez Magaña, que substituiu Claudio X 

González. Ramírez Magaña, além de proprietário da rede Cinépolis, é presidente do Conselho 

 
166 Navarro (2013, p. 25), traz como exemplo a doação irregular de 44,7 milhões de pesos que a Loteria Nacional fez, em 2004, 
à Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (Unete), uma das organizações que González Guajardo preside.  
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Empresarial Mexicano. O vice-presidente de MP é Pablo González, irmão de Cláudio X. 

González e diretor geral da Kimberly-Clark. Como diretor geral, MP conta com David Calderón 

que, além de ser proveniente da Fundación Teletón, foi conselheiro do Instituto de Evaluación 

Educativa e também participa do Comitê técnico da ‘Prueba Enlace’. 

Dentre os patrocinadores do MP, se encontram bilionários mexicanos e empresários 

com projeção mundial, como Carlos Slim Domit (America Movil, Grupo Carso, Sanborns e 

Telmex), Alejandro Bailleres (Peñoles, Grupo BAL), Carlos Hank Rhon (Grupo Financiero 

Interacciones, Banorte, Grupo Hermes), além de Fernando Landeros (Fundación Teletón).  

A organização possui um ‘Conselho Acadêmico’ que confere um grau intelectual e 

acadêmico, respaldando seus estudos e legitimando suas propostas. Dentre os membros deste 

conselho, encontram-se Miguel Basáñez Ebergenyi (Centro de Estudios de Opinión Pública); 

Gustavo Iaies, argentino, especialista em educação; Bernardo Naranjo Piñera (ex-assessor do 

SEP e consultor educacional); Roberto Newell García, (ex-diretor do Instituto Mexicano para 

la Competitividad (IMCO)); Harry Patrinos (Banco Mundial); Federico Reyes Heroles (escritor 

e analista político); Alberto Saracho Martínez, (co-fundador dos think tanks IDEA e MITA); 

além de Gilberto Guevara Niebla, ex-conselheiro do INEE e Sylvia Schmelkes, ex-presidente 

INEE.  

É preciso ressaltar que o INEE, criado como ‘órgão autônomo’ reconhecido 

constitucionalmente, cujo objetivo formal é abrir espaços para a participação cidadã nos 

processos do governo tem sido ocupado pelas “organizações empresariais que alcançaram [...] 

espaços de representação cidadã” (JARQUÍN RAMÍREZ, 2018b), em uma franca 

demonstração do ‘entrelaçamento de atores’. Sua atual presidenta, Teresa Bracho, compõe o 

conselho editorial dos ‘Empresarios por Educação Básica’ (ExEB), espaço também 

compartilhado com Margarita Zorrila, agora ex-conselheira. A conselheira Patricia Vázquez 

Mercado, é ex-assessora de ‘Suma por la educación’ e Bernardo Naranjo, possui conexões com 

ExEb e Mexicanos Primero. Outros ex-participantes do INEE também possuem uma forte 

conexão com MP: Sylvia Schmelkes (ex-presidente do INEE e conselheira de MP) e Gilberto 

Guevara Niebla (conselheiro de MP). Diante desta posição ‘pouco democrática’, Jarquín 

Ramírez (2018b), avalia que as políticas do INEE, embora se apresentem como neutras e 

técnicas, respondem a certas diretrizes sobre o que deve ser a educação pública a partir de 

critérios favoráveis a propostas de negócios, entrando em conflito com as necessidades e 

interesses da maior parte da sociedade e das comunidades educativas. 

Além disso, através de seus membros, MP está presente no Consejo Social 

Consultivo de Evaluación de la Educación do INEE, no Departamento Técnico do Conselho 
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Nacional de Participação Social na Educação da Secretaría de Educación Pública (SEP), na 

direção geral de Desenvolvimento Curricular, também da SEP. 

A seguir apresenta-se um grafo ilustrativo destas relações.
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Grafo 6: Rede de relações e conexões de Mexicanos Primeiro 

 
Fonte: Elaboração própria através do template NodeXL, com base nos membros de Mexicanos Primero. 

Legenda: 
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7.5.2. Incidência na educação pública mexicana 

Um dos marcos da intrínseca relação da entre Mexicanos Primero e a SEP foi a 

formalização de um ‘Convenio de Concertación’ assinado em 14 de setembro de 2007, pela 

chefe da SEP na época, Josefina Vázquez Mota, e pelo então presidente de MP, Claudio X. 

González. O referido convênio entrou em vigor a partir da sua assinatura e “sua validade será 

por um período indefinido”. Além disso, “ambas as partes concordam em tratar como 

confidenciais todas as informações trocadas ou acordadas para este instrumento” (sexta 

cláusula) (CAMACHO, 2016). O acordo dispõe de “diretrizes para a preparação e 

apresentação de projetos específicos, bem como [estabelece] os meios que permitem sua 

implementação”. A SEP, através da Unidade de Políticas e Planejamento Educacional, se 

compromete “facilitar documentação, audiovisual ou qualquer outra informação, sem prejuízo 

das disposições das leis, o que contribui para cumprir o objeto deste acordo de colaboração”, 

fornecendo informações privilegiadas ao Mexicanos Primero. As partes também se 

comprometem a “concordar com as diretrizes para a preparação e apresentação de projetos 

específicos, bem como estabelecer os meios para implementá-las”. (CAMACHO, 2016).  

Este acordo é ilustrativo da incidência do MP na política educativa mexicana. Sabe-

se que a reforma educativa promovida no mandato de Peña Nieto traz a marca da organização 

de empresários. O ‘Pacto por México’167, assinado pelos três principais partidos mexicanos: 

‘Partido Revolucionario Institucional’ (PRI), ‘Partido Acción Nacional’ (PAN) e ‘Partido de 

la Revolución Democrática’ (PRD), inaugurou um novo período de alianças políticas das 

cúpulas destes partidos. A reforma educativa ocorrida no governo Peña Nieto se insere neste 

acordo, que foi articulado com a SEP e INEE e francamente apoiado pela OCDE e pela 

liderança empresarial representada por Mexicanos Primero. Por outro lado, as relações de 

diferença e antagonismo foram estabelecidas com estudantes, pais, comunidades, acadêmicos 

e, principalmente, com os sindicatos: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE) e Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) (CONTRERAS-

RUIZ, 2017; GALLEGOS, 2017; NAVARRO, 2013). 

Esta reforma educativa foi marcada por diversas controvérsias. A primeira delas se 

deve à rapidez na proposição e encaminhamento do processo. A Câmara dos Deputados, 

aprovou o texto da reforma educacional “nos primeiros minutos de 19 de dezembro de 2012, 

após sete horas de discussão na plenária” (NAVARRO, 2013, p. 27). Não foram realizados 

 
167 Os compromissos firmados no “Pacto por México” estabelecem: a criação de um Sistema de Informação e Gestão 
Educacional; o fortalecimento da formação contínua de professores; estabelecer normas para fortalecer a autonomia de gestão 
das escolas; criar mais escolas em tempo integral e aumentar a oferta de alimentos nutritivos nas escolas. 
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fóruns públicos, consultas nacionais ou qualquer tipo de debate junto à cidadania, que poderia 

reunir as observações de diferentes setores sociais, especialmente professores, especialistas, 

pesquisadores, pais e outros setores da sociedade civil interessados na educação do país 

(BERTUSSI, 2017; NAVARRO, 2013). 

Outra controvérsia se deve ao fato de que, além de mudanças no sistema 

educacional como um todo, foram aprovadas três leis secundárias168, que, em seu conjunto, 

estabelecem alterações nos sistemas jurídicos e flexibilizam a relação ensino / trabalho do 

Estado. Estas reformas poderiam ter sido anunciadas por decreto da Secretaria de Educação, 

entretanto, foram tratadas como uma reforma constitucional169 pelo presidente da República, 

ampliando seu alcance para além daquele mandato.  

A reforma educacional teve dois eixos orientadores: a criação do ‘Servicio 

Profesional Docente’ e a previsão do INEE como órgão constitucional autônomo. Em síntese, 

as mudanças constitucionais criaram uma “nova relação de trabalho entre os trabalhadores da 

educação e o Estado” e elevaram “para hierarquia constitucional uma agência encarregada 

de estabelecer critérios para avaliar” (NAVARRO, 2013, p. 30).  

O ‘Servicio Profesional Docente’170, se caracterizou por concursos de ingresso para 

professores para a promoção de cargos com funções de direção e supervisão na educação básica 

e secundária superior públicos. A criação deste sistema significou mudanças fundamentais nas 

relações entre os professores, a SEP e as Secretarias de Educação dos estados, onde foram 

estabelecidas regras com uma nova hierarquia constitucional. A reforma também criou um 

sistema de reconhecimento para os professores em serviço com base em um processo de 

avaliação. (NAVARRO, 2013, p. 30). A relação laboral dos professores foi “completamente 

individualizada e determinada pelos critérios sancionadores do ‘Servicio Profesional 

Docente’” (CONTRERAS-RUIZ, 2017, p. 6). Além disso, a participação do SNTE nos 

processos de avaliação para a ingresso, promoção e permanência de trabalhadores da educação 

foi eliminada a partir da participação de três partes: primeiro o INEE, as autoridades estaduais 

responsáveis pela educação e a SEP federal (JUNCOS QUIANÉ, 2018, p. 32). Para garantir a 

execução das reformas, criou-se o Sistema Nacional de Avaliação Educacional, cuja 

 
168 Ley General de Educación, Ley del Servicio Profesional Docente (para profesores e directores da educación básica e media 
superior), e Ley de creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 
169 Essas mudanças consistem em uma reforma do Artigo 3º, nas seções III, VII e VIII; e artigo 73º, fração xxv; é adicionado 
um terceiro parágrafo, um inciso D) ao segundo parágrafo da fração II, e uma fração IX ao Artigo 3º da Constituição Política 
dos Estados Unidos Mexicanos, publicado no Diário Oficial da federação mexicana em 26 de fevereiro de 2013. 
170 O que anteriormente era uma ‘norma’ foi transferida para a lei reguladora no artigo constitucional 3º: “a fixação dos termos 
para o ingresso, a promoção e a permanência no serviço”. 
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coordenação ficará a cargo do INEE, que representa mais do que uma agência de coleta de 

informações e um analista de sistemas educacionais: “é um projeto criado pelo Pacto para o 

México para deixar o substancial da educação fora do alcance de todos” (ABOITES, 2018), 

incluindo o governo, sindicatos e comunidade. 

Finalmente, a controversa reforma educativa teve suas propostas anteriormente 

registradas em diversos documentos de Mexicanos Primero. O texto apresentado pelo governo 

pode ser considerado uma ‘versão adaptada’ do documento “Ahora es Cuando 2012-2024” 

(MEXICANOS PRIMERO, 2012). 

A seguir, apresentamos um quadro comparativo que, indiscutivelmente, apresenta 

as semelhanças entre as propostas de Mexicanos Primeiro e as propostas do governo. 

Quadro 11: Comparação entre propostas de Mexicanos Primero e do governo mexicano 

(2012-2017) 

Propostas de Mexicanos Primero para a 
Reforma Educativa 

Propostas do Governo para a Reforma 
Educativa (2013 - 2017) 

Para 2013 deve iniciar una reforma da 
Ordem Jurídico Nacional, com alterações 
na LGE e na regulamentação subsequente. 

Recuperar a ‘reitoria’ do Estado Mexicano 
na educação 

Para isso, se deve promover uma reforma 
legal e administrativa educacional com três 
objetivos iniciais e complementários. Primero, 
aumentar a qualidade da educação básica 
que se reflita em melhores resultados nas 
avaliações internacionais como o PISA. 
Segundo, aumentar a matrícula e melhorar a 
qualidade dos sistemas de educação média 
superior e superior. E, terceiro, que o Estado 
mexicano recupera a reitoria do sistema 
educativo nacional.  

Estabelecimento de um autêntico serviço 
profissional de carreira docente. As 
medidas tomadas com a reforma da Carreira 
Docente e o processo de Avaliação Universal 
constituem uma base mínima para a criação 
de um sistema nacional para a identificação 
do mérito dos professores. 

O professor deve ter uma licença de serviço 
profissional sujeita a recertificação periódica, 
vinculada aos aumentos de salário para sua 
carreira, e aos programas de estímulo e 
reconhecimento que lhe correspondam por 
seu mérito. 

Profissionalização do magistério através da 
construção de um novo sistema baseado no 
mérito, a Reforma Educacional criou o 
Serviço de Profissional Docente que define 
os mecanismos de admissão, promoção, 
reconhecimento e permanência de 
professores. 

Em 2013, deve ser concretizada a autonomia 
plena do INEE, com as atribuições claras 
para desenhar a avaliação docente 
obrigatória e universal. 

Um dos aspectos mais importantes da 
Reforma Educativa é a criação do Sistema 
Nacional de Avaliação, coordenado pelo 
INEE. Isso envolve desenhar e executar 
medições e avaliações relacionadas a 
estudantes, professores e outros 
componentes do sistema educacional. 
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Sistema Nacional de Controle Escolar 
público e acessível com informações sobre o 
desempenho escolar de cada estudante. 
Registro Nacional de Escolas, acessível e 
sistematicamente atualizado, com 
informações detalhadas sobre cada escola. 

Padrão Único de Professores, que deve 
conter dados atualizados e confiáveis sobre a 
identidade, preparação, situação de emprego 
e desempenho de cada professor de 
educação obrigatória. 

O modelo educacional de 2016 propõe a 
criação do Sistema de Informação e Gestão 
Educacional (SIGED). Esse sistema deve 
permitir captar eletronicamente as 
informações geradas na escola, referentes ao 
controle escolar, movimentação de pessoal 
que ocorre na escola e registros da 
infraestrutura da escola. 

Se criará o Sistema de Informação e Gestão 
Educacional a partir de um censo de escolas, 
professores e alunos, que permite que as 
autoridades ter em uma única plataforma os 
dados necessários para o funcionamento do 
sistema educacional. 

Autonomia e participação nas escolas. 

A unidade chave de serviços e 
administração deve ser a escola; Desde o 
início da transformação de 2012-2024, se 
deve colocar a meta de consolidá-la como 
uma autêntica comunidade educacional. 

 

A escola como comunidade com 
autonomia de gestão. 

Habilitar e capacitar as escolas gradualmente 
para que, sob a liderança do diretor, se 
alcance a participação de toda a comunidade 
educacional na tomada de decisões de 
organização interna e contextualização 
curricular, bem como no uso de recursos 
financeiros. 

O modelo educacional de 2016 se propõe 
como um dos elementos centrais para 
colocar a escola no centro do sistema 
educacional. 

Fonte: Elaboração própria com base em México (2012); México (2016); Mexicanos Primero (2012). 
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8. Considerações finais 

8.1. REDUCA: projeto de controle e hegemonia  

Desde o princípio, a REDUCA fomenta uma perspectiva hegemonizante para a 

educação pública na América Latina. Suas conexões com organizações internacionais, 

acentuadamente dos Estados Unidos, realçam aspectos de continuidade de um projeto cuja 

maior preocupação era o surgimento de tendências contra hegemônicas ao imperialismo norte-

americano171 e o crescente engajamento das classes populares na arena política, pressionando 

o Estado por suas demandas e ameaçando o domínio do mundo dos negócios. De igual modo, 

diante de um modelo de crescimento econômico cujos efeitos colocam em risco a própria 

legitimidade do sistema, os empresários reconhecem na educação uma das ‘estratégias de 

acumulação’ com potencial de assegurar sua condição como dirigente do processo histórico. 

Assim, o projeto educativo que a REDUCA visa executar na América Latina não está 

alheio à configuração imperialista e tampouco simboliza a submissão do empresariado aliado 

aos governos de turno nos países nos quais a rede está presente. Este projeto atende à medidas 

de segurança e controle social e ideológico, concretizando-se como parte de uma estratégia que 

busca neutralizar movimentos contestadores da ordem capitalista. Ao mesmo tempo, tal projeto 

assegura a formação das ‘novas competências e habilidades’172 requeridas para essa nova fase 

do capitalismo. Suas propostas, não se destinam apenas a alterar a gestão, os conteúdos ou o 

financiamento da educação. Como IEAL (2018), entendemos que o objetivo destas propostas é 

promover o controle social, difundindo um modelo educacional pautado na perspectiva 

empresarial que privilegia os interesses privados na dinâmica educacional, social, política e 

econômica dos países. Igualmente, se trata de coordenar todos os elementos do sistema 

educativo – professores, estudantes, métodos, conteúdos, etc., na direção de metas comuns, 

padronizando e aumentando o controle sobre o processo educativo a fim de garantir sua 

‘eficiência’. 

 
171 À exemplo da organização de cooperação regional Aliança Bolivariana para os Povos de nossa América (ALBA), da 
expansão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Brasil, do Movimento Piqueteiro na Argentina, do 
Movimento Campesino no Paraguai e do Movimento Indígena no Equador, na Guatemala e no México (Chiapas), etc. 
172 Segundo Marcelo Cabrol, do BID: “Quais discussões o novo movimento [REDUCA] pretende iniciar? Um dos debates 
importantes é começar a ter uma visão holística da escola, que pensa quais são as habilidades do século 21. Atualmente, essas 
capacidades convergem: enquanto aqui você vai ser mais produtivo, ali você será uma pessoa mais feliz, um melhor pai, etc. 
Outras habilidades são a autoeficácia, a capacidade de trabalhar em grupo, de entender e pensar criticamente, de criar e 
inovar. As questões não são apenas da produtividade e esse grupo está começando a entender isso. Há dois elementos que 
pensamos que esse movimento pode trazer: juntar accountability com parcerias para chegar a essa uma visão completa da 
escola”. Marcelo Cabrol, o chefe da divisão de Educação do BID no momento do lançamento da Reduca (REVISTA 
EDUCAÇÃO, 2011). 
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Nesse contexto, a ideia de ‘projeto hegemônico’ é crucial. Para Jessop (1983), a 

construção de um projeto hegemônico bem sucedido assegura a base social adequada para o 

exercício do poder do Estado e também impõe um grau de unidade substantiva no aparato 

estatal para complementar sua unidade formal. 

Os empresários não apenas se mobilizam para o ‘convencimento’ da sociedade em 

geral, mas também tentam permanentemente persuadir seus opositores, no sentido de 

transformá-los em “aliados de seus antigos adversários, convertendo-se em ponto de ligação 

entre os dominantes e os dominados” (MARTINS, 2015, p. 302). Concordando com Martins 

(2015), consideramos que a eficácia da ação empresarial está justamente na sua capacidade de 

produzir um discurso progressista que incorpora, subordinadamente, “os enunciados políticos 

que orientavam a organização autônoma dos trabalhadores na resistência às formas de 

exploração para esvaziá-los de seus significados históricos, visando produzir novos sentidos” 

(p. 302). Os ‘novos sentidos’ da educação neste projeto preveem que a ‘sociedade civil’ seja 

capaz de forjar alianças produtivas entre organizações não-governamentais, o governo e, 

sobretudo com empresas “com o objetivo de melhorar seu trabalho e escopo. São princípios 

que governam o modo de trabalhar da [...] da REDUCA e que provavelmente explicam em 

grande parte o seu sucesso” (BID, 2014; COVACEVICH; ALFARO, 2014). 

Junto com as OI’s, como o BID, a REDUCA também difunde noções conservadoras, 

como “parceria hemisférica”, “revitalização das Américas” “intercâmbio Sul-Sul” (BID, 2014; 

COVACEVICH; ALFARO, 2014) etc., que, como analisa Fernandes (1975), no processo de 

dependência da América Latina, representam um padrão de dominação externa que inclui a 

atuação de: “instituições oficiais, semi-oficiais ou privadas, encarregadas de conduzir a 

política de controle global das finanças, da educação, da pesquisa científica, da inovação 

tecnológica, dos meios de comunicação em massa, do emprego extranacional das políticas, 

das forças armadas e mesmo dos governos” (p. 24), ocasionando a criação de economias, 

sociedades e culturas similares às dos modelos originais, apenas para funcionar, direta ou 

indiretamente, sob sua tutela, a partir de sua influência e “para seu proveito” (idem).  

8.2. REDUCA: projeto único de educação desigual para a América Latina 

É fato que a classe empresarial sempre manifestou interesse em orientar a 

perspectiva de formação da classe trabalhadora. Não por acaso, nesse mesmo intervalo de 

tempo de ascensão dos governos de coalização de orientação ‘progressista’ (ou a ‘Maré Rosa’ 

latinoamericana), produziu-se uma alteração pronunciada nos padrões de comportamento dos 
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empresários em relação à participação nas políticas sociais na região. Os empresários, a partir 

do fomento de organizações que expressam o imperialismo na América Latina, sobretudo do 

BID, Banco Mundial e OCDE, assumiram uma postura de maior impacto na educação pública 

através de ações coletivas não apenas nos debates, mas também na incidência na política 

educativa. Baixo à tutela destas organizações, surgiu a REDUCA, uma ‘rede de redes’ cujo 

propósito implícito é promover a vinculação de empresários na condução da educação pública 

latinoamericana.  

A partir da década de 2000, o empresariado latinoamericano apega-se ao 

reconhecimento da educação básica como um direito universal. Entretanto, para os homens de 

negócio “a escolarização deveria obedecer à lógica do mínimo necessário” (MARTINS, 2015, 

p. 305). Com efeito, o projeto da REDUCA sugere que a escolarização oferecida aos filhos da 

classe trabalhadora deve ser qualitativamente distinta da mesma escolarização ofertada para as 

classes dominantes. Do mesmo modo que Freitas (2018), entendemos que, ainda que ao interior 

da REDUCA se construa alianças com visões plurais e se proponha ‘educação para todos’, “trata-

se de uma educação desigual e que aprofunda a segregação ao longo do sistema educacional, 

amplificando sua elitização” (p. 60). O projeto apresentado pela REDUCA adapta a escola 

pública às novas exigências do status quo, sem, entretanto, gerar demandas ‘indevidas’ que 

pressionem o Estado econômica ou politicamente. É um projeto que continua a seguir a 

dinâmica estrutural de um padrão de seleção sócio educacional, no qual a universalização da 

educação é realizada por uma diferenciação social da oferta escolar (fragmentação educacional) 

e uma distribuição desigual do conhecimento (circuitos de qualidade diferenciados) (VIÑAO, 

2002). Certamente, tal padrão de seleção não é novo, uma vez que a educação, historicamente, 

é uma arena de disputa onde prevalece a luta pelo poder e os conflitos de diversas ordens ⸺ 

em termos de acesso (quem entra na escola), distribuição (como conhecimento é transmitido) e 

apropriação do conhecimento (quais capacidades e possibilidades eles geram) (SUASNÁBAR, 

2018, p. 31).  

Contudo, a REDUCA e seus membros, difundem seu projeto travestido de ‘direito à 

educação de qualidade’, cuja lógica continua sendo a distribuição desigual da educação, porém 

com uma forma diferenciada: uma educação flexibilizada para atender às exigências e aos 

imperativos empresariais; uma formação volátil, superficial e adestrada para suprir as 

necessidades do mercado de trabalho “polivalente”, “multifuncional” e flexível (ANTUNES; 

PINTO, 2018, p. 104). Assim como IEAL (2018), interpretamos que este projeto “transforma 

o direito à educação em um bem comum comercializável” e, ao mesmo tempo, “fomenta uma 
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lógica institucional que naturaliza e aplaude a participação privada na definição e execução 

da política educacional” (p. 14).  

Há uma evidente contradição entre o objetivo da REDUCA em acabar com o atraso 

educacional173 e sua aspiração em concretizá-lo através de um projeto que não atinge a raiz do 

questão, que não toca nos fatores que dão origem a tal fenômeno, e, finalmente, que não 

reconhece que a classe dominante é a principal responsável pela promoção do tipo de educação 

oferecida às classes dominadas. Os reformadores empresariais, ao retratarem-se como 

‘moralmente comprometidos’, fazem um esforço para diluir as relações entre os processos pelos 

quais acumulam suas fortunas e as raízes dos problemas sociais que parecem dispostos a 

enfrentar. Em outras palavras, parece não haver uma reflexão crítica sobre responsabilidade do 

capitalismo e, dentro dele, as práticas empresariais de suas próprias empresas na criação de 

novas formas de desigualdade e injustiça social em todo o mundo (AVELAR, 2018, p. 23; 

OLMEDO, 2016). Da mesma forma que Frigotto (2007), entendemos que a precária situação 

da educação pública na América Latina não representa, como o pensamento dominante insiste, 

“o entrave para o desenvolvimento”, mas sim o resultado de uma forma particular de sociedade 

que se forjou no processo de dependência: “uma sociedade que produz a desigualdade e se 

alimenta dela” (p. 528). Assim, os ‘baixos resultados’ obtidos pelos países latinoamericanos 

nos testes PISA, por exemplo, “são sintomas e sinais da degradação resultante de um longo 

processo cujo desenlace tem sido a opção da classe dominante pela inserção consentida e 

subordinada ao grande capital” (p. 529), e da aceitação do lugar subalterno da América Latina 

na divisão internacional do trabalho.  

Do ponto de vista pedagógico, o projeto da REDUCA contrasta as restrições à 

formação intelectual com o rigor da formação moral destinada aos trabalhadores. Para Martins 

(2015, p. 305–306), estas distinções se pautam na compreensão de que, na sociedade de classes, 

a formação de dirigentes e dirigidos “deve respeitar a complexidade das exigências 

concernentes a seus papéis sociais em nome da harmonia da vida em sociedade”. Este projeto 

reintroduz ‘sob nova roupagem’ a seletividade e a restrição da formação escolar pública, 

propondo um modelo de “Escola operacional” ou “Escola de resultados” (p. 309). Este seria 

 
173 A Declaração de Lima (REDUCA, 2014a) mostra que os países latino-americanos avançaram no cumprimento dos objetivos 
da EPT, “mas a desigualdade e a pobreza são os obstáculos mais importantes impostos ao desenvolvimento da região. Esses 
problemas devem ser enfrentados com urgência e são a prioridade da agenda pós-2015, que propõe metas ambiciosas de 
longo prazo, já que as condições econômicas, sociais e culturais da América Latina parecem favoráveis para isso. O roteiro 
é flexível e inclusivo e convida os tomadores de decisão de cada país a criar pontes entre a educação e outros setores de 
desenvolvimento; estabelecer alianças estratégicas e coalizões em um sentido amplo. Essa é a principal motivação da REDUCA: 
ser interlocutora entre governos e sociedade civil na construção de um continente mais justo que ofereça educação de 
qualidade a todas as crianças e jovens” (REDUCA, 2015a, p. 3–4). 
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um retorno ao que Saviani (1988, p. 23; 25) define como ‘tecnicismo’, que advoga a 

reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional, a partir de uma 

‘neutralidade científica’, inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade 

e que, ao mesmo tempo, define o que professores e alunos devem fazer, quando e como o farão. 

O ‘tecnicismo’ na ‘segunda onda’ neoliberal é denominado por Freitas (2013), como 

neotecnicismo, cuja execução “em um espaço mercantilizado [...] atende tanto aos interesses 

ideológicos do grande capital quanto aos interesses práticos de faturamento das indústrias e 

consultorias educacionais locais ou não” (FREITAS, 2018, p. 105). 

8.3. O assédio à profissão docente 

Para a REDUCA, no centro da propalada ‘crise educativa’, encontra-se o ‘docente’: 

“na região, a baixa qualidade do corpo docente é um dos principais desafios para melhorar a 

qualidade da educação”. Os professores “não têm conhecimento adequado sobre a disciplina 

que ensinam, não fazem uso adequado dos materiais escolares, não dominam práticas 

pedagógicas eficazes ou técnicas de gestão de sala de aulaxxxvii” (REDUCA, 2016c, p. 7). Tal 

como Evangelista (2012), entendemos que os ‘docentes’ vêm sendo instrumentalizados pelas 

políticas advindas dos ‘reformadores empresariais’; eles são seu alvo, “embora seja(m) 

apresentado(s) como protagonista(s)” (p. 41).  

Os membros da REDUCA, consonantes com os OI’s, acusam o magistério de resistir 

às mudanças, de passividade, da baixa qualidade na sua formação, sugerindo ser 

responsabilidade dos docentes as dificuldades para estabelecer um sistema de avaliação para 

sua carreira. A solução apresentada pelos ‘reformadores empresariais’ seria o pagamento por 

desempenho, que ‘equipararia as diferenças salariais em relação a outros profissionais com 

formação universitária’ (FUNDACIÓN EDUCACIÓN 2020, 2009a; MEXICANOS 

PRIMERO, 2016; TODOS PELA EDUCAÇÃO, 2011c; EDUCA, 2016; BANCO MUNDIAL, 

2014). Como analisa Horn (2011), o método de pagamento por valor agregado, ou seja, vincular 

os salários dos docentes aos resultados dos estudantes nos testes padronizados, consiste em uma 

“pedra angular” no pensamento dos reformadores empresariais. Coraggio (1998), ainda avalia 

que os salários dos professores não são desvalorizados porque se conclui que, pagando-lhes 

menos, eles educariam melhor, mas porque seu sindicato “é visto como representando o item 

principal do orçamento da educação”, portanto, aumentar seus salários teria um impacto 

econômico negativo para o projeto de ajuste orçamentário.  
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Este foi um dos argumentos utilizados pelo membro dominicano da REDUCA para 

desqualificar a profissão docente, atacando os sindicatos que procuram proteger e promover os 

interesses dos professores. A Educa (membro da REDUCA na República Dominicana), 

apresentou um ‘estudo’ sobre a ‘Qualidade da despesa educacional na República Dominicana’, 

no qual critica o sistema de aposentadoria dos docentes, que representaria 29% do orçamento 

da educação no ano de 2025 (EDUCA, 2016, p. 129). Em seguida, afirmou que uma forma de 

“avaliar a eficiência dos gastos com educação” seria vinculando o aumento dos salários dos 

professores à melhora no desempenho educacional (EDUCA, 2016, p. 53). Como IEAL (2018, 

p. 76), chama nossa atenção que um membro da REDUCA recomende “a eliminação da 

cobrança de contribuições do sindicato, reduzindo as quantias de pensões de professores” e 

responsabilizando os docentes pela falta de recursos para a educação.  

Os membros da REDUCA têm atacado grêmios e sindicatos de professores, 

apresentando, inclusive, “propostas para excluir o movimento sindical da tomada de decisões” 

(IEAL, 2018, p. 75). Em conformidade com o Banco Mundial, eles desqualificam as lutas por 

direitos trabalhistas, especialmente no tangente à dignidade dos salários e à estabilidade no 

trabalho docente. Para eles, o magistério deve estar inserido em “um livre mercado 

competitivo”, no qual os salários dependem dos resultados, onde não há estabilidade no 

emprego e, tanto quanto possível, sem sindicalização. Eles alegam que, ao defenderem seus 

direitos, os professores defendem políticas que não estão necessariamente “alinhadas à 

aprendizagem” (BANCO MUNDIAL, 2018b, p. 13), constituindo interesses conflitantes, 

opostos ao bem-estar dos estudantes e até mesmo à “ética profissional” (BANCO MUNDIAL, 

2018b, p. 14). Para os reformadores, a “estabilidade, salários iguais, previdência e 

sindicalização são condições que impediriam o mercado de produzir ‘qualidade’ na escola” 

(FREITAS, 2018, p. 109).  

No caso emblemático de Mexicanos Primero, o ataque ao movimento sindical é 

amplo e “inclui a reforma da profissão docente para erradicar as estruturas sindicais 

existentes” (IEAL, 2018, p. 75). A partir de uma forte campanha midiática, MP desqualifica o 

movimento sindical, apresentando os professores como ‘preguiçosos e irresponsáveis’, que 

retardam o desenvolvimento do país, eles seriam ‘trabalhadores privilegiados’ que recebem 

altos salários sem merecer, atuam como ‘empregados que se recusam a ser avaliados’ e 

profissionais ‘falidos nos conhecimentos e as habilidades’ (MEXICANOS PRIMERO, 2016). 

A formação docente, também tem sido alvo da REDUCA, segundo a qual “é 

necessário ter a formação necessária para ser agente na prática docente [...]. A garantia da 
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autonomia [...] dos professores deve ser exercida no âmbito de um sistema de 

responsabilização em que o professor que conte com todas as condições para exercer sua 

profissão também tenha claro o enfoque no aprendizado de seus alunosxxxviii” (REDUCA, 

2016e, p. 6–7). Afinal, como sugere Au (2013, p. 22), se os professores são responsáveis pela 

desigualdade educacional, “os programas de formação também são responsáveis por produzir 

esses professores ‘terríveis’”. Exemplo disso é relatado no documento “Prof. Recomendações 

sobre formação inicial e contínua de professores no México”, publicado em 2016 por 

Mexicanos Primero. Esta brochura qualifica a formação docente no México como 

“impertinente e isoladora, desencorajadora e sufocante, opressora, medíocre, genérica e sem 

projeto, afirma que tende à verticalidade e simulação, que é desfocada na aprendizagem e 

favorece o individualismo”. A partir deste ‘diagnóstico’, MP, agindo como um ‘especialista’ 

em educação, propõe que a formação de professores se concentre em reorientar a aprendizagem 

profissional através de: uma formação focada na aprendizagem; relevante e profissionalizante; 

participativa e desafiadora; diferenciada e com projeto; e orientada para a comunidade. Em 

seguida, o documento faz uma série de recomendações ao governo sobre o que seria uma 

‘formação docente’ adequada174. 

Ao mesmo tempo, a REDUCA e seus membros reiteram que um dos inconvenientes 

fundamentais para o desenvolvimento da educação é o fato de que os professores sejam 

recrutados dentre os filhos da classe trabalhadora, e que a profissão docente não chame a 

atenção dos setores médios175xxxix.  

Entendemos que a desqualificação promovida pela REDUCA, tanto na formação 

quanto no exercício profissional, tem sido “apresentada ao magistério pelo seu contrário, ou 

seja, como se fosse valorização” (FREITAS, 2018, p. 109). Os reformadores empresariais, não 

consideram que a defesa da educação pública funciona em conjunto com a defesa dos direitos 

trabalhistas e humanos de professores, alunos, pais e comunidades, de modo que a escola seja 

 
174 Dentre as recomendações, destacam-se: o reforço como fundamento para as novas práticas; a consolidação de uma área 
responsável na Secretaria de Educación Pública e nos estados; a articulação das universidades em prol da formação docente; 
assegurar as condições e identidade da tutoria; transparentar a alocação de recursos (MEXICANOS PRIMERO, 2016). 
175 “Sabe-se que o perfil socioeconômico dos professores da região é baixo em relação aos demais profissionais de nível 
universitário e que não se trata de um contingente profissional jovem. De acordo com dados do PISA, os jovens da região que 
aspiram à carreira docente têm um desempenho muito menor do que aqueles que querem ser engenheiros, e apesar do número 
de anos de escolaridade dos professores estar aumentando região, isso não se traduziu em aumento de sua capacidade de 
ensino. Embora os salários em alguns dos países da região sejam semelhantes ou até superiores aos de outros profissionais, 
a carreira não é atraente porque não há boas perspectivas de crescimento salarial” (REDUCA, 2016e, p. 7). “A situação das 
escolas ainda é precária, particularmente nos ambientes rurais e mais pobres, justamente aqueles que precisam de mais 
recursos para alcançar trajetórias completas e bem-sucedidas para todos. Estamos particularmente preocupados com as 
condições dos professores e gestores, os processos inadequados de formação, a ausência de carreiras atraentes, a falta de 
espaço para a inovação educacional no trabalho diário, o salário e a desvalorização social da profissão” (REDUCA, 2016e, 
p. 3). 
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um lugar tranquilo para a aprendizagem e não um confinamento de vigilância e repressão 

(ABOITES, 2013, p. 17). Neste caso, a luta para preservar os sindicatos deve ser vista como 

fundamental para preservar os direitos e as condições de trabalho necessárias para que os 

professores de escolas públicas ensinem com dignidade sob condições que respeitem, e não os 

degradam (GIROUX, 2014, p. 495). 

8.4. Nova forma de promover políticas 

Pesquisas recentes têm apontado a hipótese de que as redes viabilizam uma nova 

maneira de se propor e de se fazer políticas sociais, configurando novas formas de articulação 

entre Estado e sociedade (SHIROMA, 2011; LOPES, 2010). Esta perspectiva é compartilhada 

pelas OI’s, que consideram a forma de relacionamento com as redes uma questão crucial para 

os governos. O Banco Mundial, por exemplo, tem defendido a consolidação de redes nacionais 

e regionais de pesquisa para proposição e disseminação de consensos (BANCO MUNDIAL, 

2005). Como avalia Evangelista (2012, p. 44), as redes estrategicamente “fariam chegar às 

localidades mais remotas da América Latina e Caribe as diretrizes educacionais para a 

formação docente, melhorando a performance dos professores” (p. 44).  

Para a OCDE, os governos podem exercer dois papéis junto às redes. No primeiro, 

o governo ‘paira’ acima dos atores de uma rede. Isto envolve criar uma arena na qual as redes 

públicas e privadas operam: estabelecendo estruturas, formulando visões estratégicas, 

facilitando o conhecimento e o feedback e operando como uma ‘alavanca’ quando os 

participantes de uma rede chegam a um impasse (OCDE, 2016, p. 61). No segundo papel, o 

governo atua como um ‘jogador’ em redes, que são mais visíveis no nível local, onde os 

cidadãos, ONGs locais, empresas privadas e governos locais lidam com questões relacionadas 

à segurança, saúde e educação. Contudo, os governos nacionais também participam de redes 

internacionais, nacionais e locais em torno de temas sociais (PIERRE; PETERS, 2005; OCDE, 

2016). No nível local, os membros da REDUCA têm atuado desta última forma, encarando os 

governos como ‘jogadores’ nas redes políticas. Valendo-se do entrelaçamento e da circulação 

de atores, os membros da REDUCA, trabalham com os altos funcionários do governo, criando 

colaborações de modo a ser tornar ‘parte da mobília’(CLARKSON, 2013) da política educativa. 

Eles têm uma capacidade cada vez maior de influenciar nas políticas públicas, trabalhando em 

conjunto com conselhos, com o legislativo e executivo. Suas ideias e soluções colocam em 

questão e transformam os esquemas e programas políticos na esfera pública (OLMEDO, 2017). 



205 
 

 
 

Este é um processo que tem sido construído durante as últimas décadas, avançando 

passo-a-passo. A partir de uma análise retrospectiva na educação latinoamericana, desde a 

década de 1980, percebe-se que maioria das reformas educativas empreendidas tiveram como 

objetivo “modificar a tomada de decisões, a relação entre governo e sociedade e as 

responsabilidades do governo” (KRAWCZYK; VIEIRA, 2008). Praticamente toda a América 

Latina e Caribe compartilharam reformas que promoveram a descentralização, avaliação, 

prestação de contas, participação e autonomia escolar (KRAWCZYK; VIEIRA, 2008; 

NAVARRO, 2007). Uma das reformas mais profundas que o Estado viabilizou esteve 

relacionada, justamente, com a descentralização, ou seja, com redistribuição das tarefas entre 

os setores público e privado, enfatizando modificações no modo de tomar decisões, na relação 

do governo com a cidadania e as responsabilidades das diferentes esferas de governo e sua 

estrutura e capacidades (NAVARRO, 2007, p. 179).  

Ampliando sua participação no processo decisório, os empresários provocaram uma 

espécie de ‘colonização’ dos espaços de produção da política pública (SOLANO-ESPINOSA, 

2017, p. 12–13). Como dito anteriormente, entendemos este fenômeno como um tipo de 

“empresariamento do espaço de produção de políticas” (MARTINS, 2016), cuja característica 

principal seria a progressiva alteração no modo como o aparelho estatal promove políticas, 

através de uma rede de atores na qual o público e o privado perdem suas fronteiras e se produz 

uma “redistribuição regressiva do poder em favor dos setores mais poderosos da sociedade” 

(GENTILI, 2000).  

O “empresariamento do espaço de produção de políticas” coloca em questão os 

processos democráticos de participação e tomada de decisões em políticas educativas. Por um 

lado, os empresários latinoamericanos se organizaram em redes e coalizões reconhecendo a 

importância da educação como instrumento de equidade, inclusão e mobilidade social para o 

desenvolvimento de sociedades mais justas. No entanto, seu trabalho de incidência nas políticas 

educativas apresenta-se como um processo contraditório e excludente, ou seja, em tal processo 

os membros de REDUCA agem a partir de uma apropriação privilegiada de poder. O 

“empresariamento do espaço de produção de políticas” reafirma que o poder e os recursos não 

estão igualmente distribuídos na sociedade e que a competição entre atores e grupos não impede 

a concentração de poder nos segmentos da sociedade. Em vez disso, o poder é distribuído de 

forma desigual e, apesar dos processos democráticos de governo, grupos bem organizados são 

capazes de influenciar as políticas públicas de acordo com seus interesses (BACHRACH; 

BARATZ, 1970; COLLYER, 2003; DAHL, 1984; DEBNAM, 1975). 
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Ao mesmo tempo, a atuação da ‘nova filantropia’ em redes de governança 

educacional tem várias implicações para os processos democráticos, como aponta Avelar 

(2018) em sua investigação. Neste sentido, concordamos com Saltman (2011), segundo o qual 

“a filantropia educacional que aparece quase exclusivamente nos meios de comunicação de 

massa e nos círculos políticos como generosidade altruísta, representa ameaças significativas 

às possibilidades e realidades democráticas da educação pública” (p. 1). Finalmente, 

observamos que a tomada de decisões em educação a partir de um processo de 

“empresariamento do espaço de produção de políticas”, mostra que há uma necessidade 

urgente de tornar a governança mais inclusiva e transparente, uma vez que a participação na 

governança não pode ser definida por grupos (ou indivíduos) de posse de capitais (financeiros, 

sociais e de rede) (AVELAR, 2018, p. 192). Afinal, os que detém os meios de comando sobre 

o sistema econômico suprimem a democracia, mesmo atenuada como a que se desenvolve na 

América Latina.  

8.4.1. Uma dimensão peculiar de privatização da educação 

Esta investigação não trata do processo de privatização na educação no sentido 

stricto176, mas sim de uma de suas dimensões, uma vez que “a privatização na educação não é 

essencialmente sobre educação. Trata-se do desenvolvimento do capitalismo e do 

aprofundamento do domínio do capital em instituições”(RIKOWSKI, 2018, p. 395). 

Enquadrada como uma ‘nova rede de políticas’, entende-se que a REDUCA tem como objetivo 

a privatização do próprio processo político (BALL, 2012; BRENNER; THEODORE, 2002b). 

Deste modo, a privatização da educação, ou, a diminuição radical da capacidade democrática 

do Estado na sua competência de fazer política econômica e social, se torna particularmente 

relevante nesta investigação. 

Diante do risco de que o atual processo de reforma educativa aumente e aprofunde 

a presença do setor privado na educação básica, as preocupações expressadas com insistência 

por diversos investigadores acadêmicos (BERTUSSI, 2017, p. 124; EVANGELISTA; LEHER, 

2012; ADRIÃO, 2017a; ADRIÃO et al., 2016), pelos sindicatos docentes (CNTE, 2018; IEAL, 

2018) e por estudantes (OPECH, 2016), no sentido de que este setor assumirá funções que, 

constitucionalmente, correspondem ao Estado, não parecem ser infundadas. Sabe-se que, 

isoladamente, muitos dos membros de REDUCA, a partir de discursos da qualidade educativa, 

 
176 Rikowski (2018) aponta duas possibilidades de privatização na educação: 1) Privatização por controle: a tomada de controle 
sobre a educação por parte das empresas; ou o caso menos comum: 2) Privatização clássica ou “direta”: venda de ativos 
públicos, ou seja, a propriedade absoluta das instituições educacionais. 
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de justiça social, direitos humanos e equidade, praticam o comércio ao interior da educação 

pública, utilizando-se de diversas táticas que promovem a privatização na educação, como a 

venda de assessorias, parcerias entre os setores público e privado, a prática de responsabilidade 

social empresarial e voluntariado. Entretanto, quando trabalham em conjunto, os membros de 

REDUCA se apoiam na consigna do direito à educação de qualidade, financiada pelo governo177. 

Estes elementos apontam mais uma contradição desta rede: a REDUCA, além de incidir na 

política educativa a partir de uma posição privilegiada de poder, favorece um tipo de 

privatização que não visa o lucro imediato, mas vai alterando os propósitos da educação com a 

incorporação de preceitos gerenciais e abordagens técnicas e pedagógicas que respondem à 

lógica do mercado. Este movimento não expõe a possibilidade de privatização como um 

‘projeto de classe’, no qual as restrições do governo sobre o sistema de mercado são 

sistematicamente facilitadas ou removidas, e as atividades do governo são transferidas para o 

mercado.  

Dissimuladamente, estes grupos vão disputando os encaminhamentos das políticas 

educativas, articulando desenvolvimento econômico e administrando a ‘questão social’. Em 

outras palavras, não somente ‘enfrentam a questão social’ para assegurar a coesão e o 

desenvolvimento econômico e social, mas também eles tentam colocar a questão social à 

disposição do mercado.  

 
177 Evidentemente, as particularidades de cada realidade fazem com que os membros de REDUCA atuam de forma distinta. No 
caso chileno, por exemplo, E2020 defende a responsabilidade estatal na educação, e, ao mesmo tempo, não questiona o sistema 
de escolas subvencionadas ou a lucratividade de empresas e fundações com a educação, conforme o depoimento do seu 
fundador: “Que se cambie la extensión de los ciclos escolares es bueno, y que se elimine la selección en básica es positivo. La 
discusión sobre el lucro, en este sobre ideologizado país, continuará por décadas” (WAISSBLUTH, 2009). 
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9. Sinais de Resistência: Muitas lutas, diferentes vozes  

Por trás de toda decisão de privatizar e liberalizar há uma história de lutas e 

conflitos. Assim, no campo da resistência, se a atuação de redes empresariais, como a REDUCA, 

e as recomendações dos OI’s, não são executados literalmente ou sofreram alterações, isto não 

ocorre precisamente pela vontade dos governos. As forças que competem e lutam pela 

educação, representadas por movimentos sociais, têm se organizado através de diversas táticas 

e estratégias, assumindo uma postura crítica, e identificando estas reformas com os preceitos 

neoliberais. Integram tal frente as forças de esquerda, organizadas nos sindicatos da área de 

educação e de movimentos sociais, que ampliam os diálogos com as universidades e com os 

movimentos latino-americanos e continentais contra a comercialização da educação. Soma-se 

a esta frente, as bravas manifestações estudantis, de pais e comunidades. Martins (2015, p. 304), 

avalia que tais forças têm defendido que a qualidade educacional deve ser relacionada aos 

preceitos democráticos e vinculada aos ideais de emancipação humana e transformação social.  

No México, por exemplo, a reforma educativa estimulou um movimento docente 

vigoroso e inédito. Utilizando muitas táticas ou formas de luta, o movimento sindical mexicano, 

sobretudo a CNTE, tem se mobilizado nos estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Sonora e Cidade do México. Suas posições tem pouco espaço na mídia (à diferença do que 

ocorre com Mexicanos Primero), no entanto, através da sua organização e atividades constantes, 

eles mantêm seus membros “juntos, informados e ativos” (BERTUSSI, 2017, p. 130) por meio 

de conferências, assembleias, ocupações, deslocamentos, manifestações, acampamentos, 

fechando estradas e marchando em espaços públicos, bem como paralisando as atividades nas 

escolas. Em todos estes momentos, os professores reafirmam suas posições político-

ideológicas, defenderam e divulgaram suas demandas e as razões de sua luta (idem). Do mesmo 

modo, diversas frentes de resistência têm se organizado em diversos países latinoamericanos: 

Argentina, Brasil, Equador, Uruguai e outros países. 

No Brasil, a luta pelo piso salarial motivou greves importantes que resultaram em 

conflitos com governos afinados com o TPE. Em geral, os governos estaduais e municipais 

resistiram à aplicação e ao reajuste do piso salarial. Nestas contendas, os conflitos ganharam 

projeção nos canais midiáticos “que foram uníssonos na acusação de insensibilidade dos 

sindicatos com o direito das crianças e jovens à educação” (LEHER, 2018, p. 22). Esta imagem 

revela uma das táticas mais desonestas utilizadas pelos ‘reformadores empresariais’, que é 

precisamente a oposição entre os interesses dos ‘adultos’ e o das ‘crianças’, retórica que 
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“contrapõe categoricamente os interesses dos professores e dos seus sindicatos aos das 

crianças” mas que “nunca questiona os motivos dos bilionários, [...] dos consultores, das 

fundações privadas, dos ‘especialistas’ ou dos políticos que, de repente, se tornaram 

defensores dos pobres” (KARP, 2012b, p. 443–444).  

As associações sindicais, como a ‘Internacional de la Educación’ também tem se 

mobilizado contra a privatização e a comercialização da educação, considerando estas 

atividades como “a maior ameaça para a educação como bem público” e convocando uma 

mobilização mundial para “construção de resposta global que se posicione contra a ascensão 

das ‘edubusiness’” (ADRIÃO, 2017b, p. 129; IEAL, 2018). 

A resistência também tem sido organizada por movimentos da sociedade civil 

lationoamericanos, como a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (CLADE)178, 

que, a partir do campo democrático, defende o direito à uma educação transformadora, pública, 

laica e gratuita como responsabilidade do Estado. O ‘Foro por el derecho a la educación’, 

membro da CLADE no Chile, organiza a resistência com propostas para desmunicipalização 

dos estabelecimentos educacionais, carreira docente, sistema de avaliação da educação escolar 

e direitos dos povos originários (FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, 2015). No 

Brasil, diversas organizações se opõem à atuação de redes empresariais na educação. Como 

exemplo, a realização do congresso “Educação: agenda urgente”, cujo objetivo era debater 

políticas educativas e firmar compromissos nacionais, revelou dissidências entre o TPE e 

entidades e movimentos sociais ligados à educação. Ao discutir suas pautas com um segmento 

sumamente reduzido da sociedade, o TPE se sobrepôs à instância de debate democrática: a 

Conae-nacional (Conferência Nacional de Educação-nacional). Ao fim do evento promovido 

pelo TPE, foi divulgada uma ‘Carta Aberta’ assinada por 32 entidades, que afirmava que o 

Brasil já possuía uma agenda educativa construída democraticamente durante a Conae. Na 

carta, também se exigia o comprometimento do TPE com as deliberações da Conae (CARTA 

ABERTA et al., 2011; MARTINS, 2016, p. 106). 

Finalmente, observa-se na América Latina um corajoso movimento de estudantes 

contra as reformas empresariais na educação. No Chile, a ‘Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarios’ (ACES), ocupou a sede Fundación Educación 2020, em protesto 

contra a reforma educacional. Os porta-vozes da ACES, afirmavam que Fundación Educación 

2020 “é um centro de pensamento ideológico [...] onde a atual reforma educacional foi 

elaborada”, destacando a atuação da então ministra Adriana Delpiano na E2020. Os estudantes 

 
178 Cf.: https://redclade.org/. Acesso 08/2019. 
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reivindicavam que suas propostas (elaboradas desde 2010) fossem levadas em consideração: “o 

governo nos ignora porque hoje prefere fazer trabalho educacional em prol do empresariado” 

(GONZÁLEZ-LÓPEZ, 2016; OPECH, 2016). De igual modo, um grupo chileno de acadêmicos 

ativistas tem se posicionado fortemente contra os testes padronizados através da ‘Campaña Alto 

al SIMCE’ (CAMPOS-MARTÍNEZ; PÖSSEL; INZUNZA, 2015). Através da divulgação de 

cartas que questionam as consequências negativas dos testes SIMCE, de marchas em espaços 

comunitários e campanhas na internet, a ‘Campaña Alto al SIMCE’ tem apoiado professores, 

pais e estudantes que se opõem à aplicação da prova (INZUNZA, 2015).  

No Brasil, estudantes secundaristas protestaram contra a privatização da educação 

enquanto acontecia o seminário internacional ‘Gestão Escolar’, organizado pelo Instituto 

Unibanco e pela Folha. Os estudantes se opunham ao projeto de transferência da gestão das 

escolas estaduais para as organizações sociais, proposto pelo governador do estado de Goiás. 

Como forma de luta, escolas goianas e paulistas foram ocupadas pelos secundaristas contrários 

ao projeto (FOLHA DE S. PAULO, 2016).  

 

Como Au (2016, p. 321), entendemos que o valor destas resistências, além do 

próprio o ato de resistência em si, não apenas decorre de um compromisso com a justiça social 

e autonomia, mas também promove a imaginação e a articulação de propostas alternativas 

progressistas e modelos democráticos de educação pública. Afinal, seguindo a sugestão das 

‘Teses sobre Feuerbach’ (MARX, 1888), mais do que investigar e analisar a reforma 

empresarial da educação e a nova governança através de análises de redes, queremos “destacar 

as contradições que tais redes apresentam em relação à democracia, poder, igualdade e 

instituições públicas” (AU; FERRARE, 2015b, p. 18) abrindo espaço para a contestação e para 

as lutas que podem transformar a educação, elevando-a a um patamar que atenda às 

necessidades da grande maioria da população. 
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11. Anexos 

11.1. Anexo 1: Gráfico representativo dos setores patrocinadores/mantenedores dos 
membros da REDUCA (2018) 

 

 

Fonte: elaboração própria.  
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11.2. Anexo 2: Currículos 

Nome Trajetória 
Agustina Blanco 

 
Argentina, ex-diretora executiva do Proyecto Educar 2050, em 2018 é nomeada 
Diretora Provincial de Avaliação e Planejamento, do Ministério de Educação e 
Cultura da Argentina. 

Bernardo Kliksberg Argentino, é economista, sociólogo, contador, professor, escritor, consultor e 
conselheiro da ONU. É especialista em Responsabilidade Social Corporativa. 

Cláudia Costin Brasileira, secretária de Educação do Município do Rio de Janeiro de 2009 até 
2014, é um exemplo da questão supracitada. No setor público, foi Ministra da 
Administração Federal e Reforma do Estado e Secretária de Cultura do Estado 
de São Paulo; no setor privado, atuou como vice-presidente da Fundação Victor 
Civita; além de atuar no BM como Gerente de Políticas Públicas para a América 
Latina e Diretora Global de Educação. Durante sua gestão na Secretaria de 
Educação do Rio de Janeiro, era chamada constantemente para opinar e divulgar 
ações promovidas por sua secretaria nos jornais de grande circulação da cidade 
(NAZARETH, 2017, p. 89). 

Claudio X. González 
Guajardo 

Fundador de Mexicanos Primero, Aprender Primero, BÉCALOS, Unión de 
Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE). Cofundador e ex-
presidente da Fundação Televisa. Presidente de Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad. Filho de Claudio X. Gonzalez, presidente de Kimberly Clark, e 
presidente do Consejo Coordinador Empresarial (CCE), (1985 a 1987).  

Ernesto Sanz Argentino, advogado e líder político, Senador Nacional e duas vezes presidente 
do Comitê Nacional da União Cívica Radical. 

Esteban Bullrich Político argentino. Desde 2017 é senador nacional da província de Buenos Aires. 
Ele completou uma licenciatura em Sistemas e um mestrado em Administração 
de Empresas. Ele começou sua atividade política no partido ‘Recrear para 
crescer’, chegando a ocupar vários cargos partidários, incluindo a presidência do 
partido (2008). Foi deputado nacional em um primeiro período de 2005 a 2007. 
Foi Ministro do Desenvolvimento Social durante a gestão Macri do Governo da 
Cidade de Buenos Aires (2007). Entre 2009 e 2015 foi Ministro da Educação da 
Cidade de Buenos Aires. Ministro da Educação da Nação na gestão Madri entre 
2015 e 2017.  

Gabriela Michetti  Política argentina, filiada ao partido Proposta Republicana, atual vice-presidente 
da Argentina desde 2015. Foi senadora pelo distrito de Buenos Aires, eleita em 
2013. Previamente foi deputada pelo mesmo distrito, de 2009 até 2013. 

Gustavo Iaies Argentino. Foi Subsecretário de Educação Básica do Ministério da Educação da 
Nação (1999) e Secretário de Educação Básica (2001). Coordenou o dispositivo 
de grupos sub-regionais do Diálogo Regional de Políticas Educativas do BID 
(2002-2005) e a rede de intercambio de Experiências educativas com o Banco 
Mundial (2006-2008). Assessorou os ministérios do Chile, Equador, Colômbia e 
Paraguai e a Secretaria de Educação Pública do México. Desde 2004 é diretor 
do Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP) da Argentina. Desde que 
coordenou redes de funcionários responsáveis por políticas de formação e 
atualização de professores, materiais educativos e novas tecnologias. Dirigiu o 
programa de avaliação estrutural de sistemas educacionais, implementado nos 
sistemas educacionais do Chile, México, Colômbia e Costa Rica. 

Jeffrey M. Puryear Estadunidense. Vice-Presidente de Política Social no Diálogo Interamericano e 
codiretor do Programa de Promoção da Reforma Educacional na América Latina 
e no Caribe (PREAL). Ele foi diretor do escritório regional dos Andes e do Cone 
Sul da Fundação Ford. Ele foi pesquisador visitante na Universidade de Nova 
York e na Universidade de Stanford. Ele obteve seu doutorado em Educação pela 
Universidade de Chicago. O Dr. Puryear é autor de vários artigos e livros sobre 
questões latino-americanas, incluindo Política de Pensamento: Intelectuais e 
Democracia no Chile. 

Marcelo Cabrol Argentino. Foi chefe da Divisão de Educação do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Anteriormente, atuou como Assessor do Vice-Presidente 
Executivo do BID (2005-2007) e como Especialista Sênior no Setor Social nos 
Departamentos de Operações 1 (Cone Sul) e 2 (América Central e México); Nesta 
última posição, liderou a preparação de operações de empréstimo e estudo nas 
áreas de educação, pobreza e proteção social. Cabrol também foi professor 
adjunto na Georgetown University, em Washington, DC, e na Universidad del 
Salvador, em Buenos Aires, Argentina. Ele é formado em Economia e graduado 
pela Georgetown University (Master e PhD ABD) em Políticas Públicas e 
Governo. 
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María Eugenia 
Estenssoro 

Política argentina-boliviana, jornalista e ativista pelos direitos das mulheres. 
Representou a cidade de Buenos Aires no Senado argentino. Ligada à 
Companhia nacional de petróleo, YPFB, na Bolívia. Foi filiada ao partido 
‘Recrear’. Em 2007 foi eleita senadora pela Coalizão Cívica.  

Maria Victoria Angulo 
González  

Economista colombiana (Universidad de Los Andes), Mestre em Análise 
Econômica (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona). Atuamente, é Ministra de 
Educação da Colombia (2018-). Foi a Secretaria de Educação de Bogotá. Foi 
diretora executiva da Fundación ExE-Colombia (2011-2015). Anteriormente 
trabalhou no Ministério de Desenvolvimento e Planejamento Nacional, na 
Secretaria de Fazenda do Distrito Capital (Bogotá), durante o governo de Antanas 
Mockus (2001-2003) e foi diretora de Fomento da Educação Superior do MEN 
(2004-2011). Seu pai Guillermo Angulo Gómez foi Ministro da Educação (1980-
1981) e também foi congressista pelo Partido Conservador. “Segundo o site La 
silla vacía, a nomeação de Angulo Gonzalez ratifica o projeto que o atual prefeito 
de Bogotá, Enrique Peñalosa, tem para a educação na cidade, dando 
continuidade aos Colegios por Concesión (charter schools), criados no seu 
primeiro mandato (1998-2000)”. (SOLANO-ESPINOSA, 2017, p. 113). Em 2018, 
María Victoria Ângulo foi nomeada ministra de educação do governo de direita 
conservadora de Iván Duque (MANETTO, 2018). 

Mario Waissbluth Chileno. Foi professor do Departamento de Engenharia Industrial da Universidade 
do Chile. Fundou e foi presidente até 2018 da Fundación Educación 2020. 
Membro do Conselho de Administração da INVERTEC Foods SA, da EPAV SA, 
e Presidente do Conselho de Administração da MORPET SA. 
Ele também foi membro do Conselho de Administração da CODELCO e de várias 
empresas públicas e privadas e, de 1989 a 2005, foi Diretor Executivo da 
INVERTEC IGT, uma empresa de consultoria de gestão chilena. 

Matías Reeves Chileno. Engenheiro Civil Industrial. Foi coordenador regional de mobilização de 
recursos no escritório regional da FAO (Nações Unidas). Coordenou o Projeto 
Mokita. Ajundou a fundar a Fundación Educación 2020 e em 2018 assimiu sua a 
presidência. 

Mozart Neves Ramos Brasileiro. Secretário Estadual de Educação e Cultura de Pernambuco. Foi 
professor e reitor da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). Presidiu a 
ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior) (2002/2003). Foi Secretário Estadual de Educação e Cultura de 
Pernambuco (2003-2006) e presidiu o Consed (2006). Foi presidente executivo 
do Todos pela Educação (2007-2010) e membro do Conselho Nacional de 
Educação (2005-2014). Atualmente é diretor de Articulação e Inovação do 
Instituto Ayrton Senna (IAS). 

Priscila Fonseca da Cruz Brasileira. Diretora Executiva do Todos pela Educação. É formada em 
Administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito 
(Universidade de São Paulo). Ele estudou na Harvard Business School e na 
Harvard Kennedy School. Ele trabalhou para empresas de consultoria estratégica 
no Brasil, como Bain & Co. e Marsh McLennan. Foi coordenadora geral do Ano 
Internacional dos Voluntários no Brasil, projeto patrocinado pelas Nações Unidas. 
Fundou e coordenou o Instituto Faça Parte de 2002 a 2005, em estreito 
relacionamento com instituições governamentais, para envolver estudantes de 
escolas públicas em programas educacionais de voluntariado. Em 2005, ele 
estruturou e coordenou o lançamento do movimento Todos Pela Educação, do 
qual é diretora executiva desde 2006.  
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11.3. Anexo 3: Entrevistados nos trabalhos de campo no Brasil, México, Argentina e 
Chile.  

Entrevistas realizadas durante o trabalho de campo estão organizadas em ordem 

cronológica, evidenciando as funções exercidas pelos sujeitos entrevistados. Tais funções, 

como a formação e o local de justificam a realização das entrevistas. A numeração das 

entrevistas pode diferir das depoimentos citados na tese, uma vez que nem todas as informações 

foram utilizadas neste trabalho. 

11.3.1. Entrevistas realizadas no Brasil (2011-2012) 

Entrevista Cargo / Função Formação Trajetória profissional 
1.Brasil Professor da UERJ Licenciado e Bacharel em 

Letras. Mestre e Doutor 
em Comunicação 

Foi professor da rede pública de ensino do 
RJ. Professor da PUC/RJ. Desde 1987 é 
professor da UERJ. Foi secretário 
executivo adjunto do Ministro Fernando 
Haddad entre 2006 e 2007. Organizou e 
dirigiu a SECADI/MEC até jan/2011. Foi 
secretário executivo da Secretaria dos 
Direitos Humanos até 2011. É professor da 
UERJ. 

2.Brasil Diretora executiva do 
TPE. 
Sócia fundadora do 
TPE 

Bacharel em 
Administração e em 
Direito. Pós-graduação em 
Harvard. 

Trabalha há 10 anos no terceiro setor e 
voluntariado. Coordenadora do Ano 
Internacional do Voluntário no Brasil – AIV. 
Fundadora e coordenadora do Instituto 
Faça Parte. Sócia fundadora do TPE. Foi 
coordenadora do TPE. É diretora executiva 
do TPE. 

3.Brasil Membro do Conselho 
de governança do 
TPE 
Sócia fundadora do 
TPE 

Sem informação Atua há 30 anos no terceiro setor e 
voluntariado. Vice-diretora do Centro de 
Voluntariado de São Paulo / Faça Parte.  

4.Brasil Orientadora 
Pedagógica do 
Município de São 
Caetano do Sul 

Bacharel em Letras Orientadora Pedagógica do Município de 
São Caetano do Sul 
 

5.Brasil Professor da Facamp. 
Diretor do movimento 
Compromisso 
Campinas pela 
educação - CCE 

Engenheiro Mecânico, 
Pós graduado em 
finanças, marketing e 
governança corporativa. 

Desde 2000 é diretor executivo da 
Fundação FEAC. Professor universitário. 
Diretor do Compromisso Campinas pela 
educação. 

6.Brasil Professor da USP 
Membro da Comissão 
técnica do TPE 
Sócio fundador do 
TPE 

Mestre e Doutor em 
Economia 

Trabalhou no Ministério da Fazenda entre 
2003 e 2005. Foi presidente do INEP entre 
2005 e 2009. É professor universitário. 
 

11.3.2. Entrevistas realizadas no México (2012) 

Entrevista Cargo / Função Formação Trajetória profissional 
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1.México Professor da 
Universidad 
Iberoamericana 

Sociologia. Trabalha no Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo de la Educación da 
Universidad Iberoamericana. 

2.México Professora da 
Universidad 
Iberoamericana 
Membro do Consejo 
Académico de 
Mexicanos Primero 

Sociologia. Foi investigadora do Centro de Estudios 
Educativos durante 24 anos. Trabalhou no 
Departamento de investigaciones 
educativas del Cinvestav. Foi convidada a 
compor a equipe de transição do governo 
do presidente FOX, sendo responsável por 
projetos no Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa – INEE. Atualmente 
dirige o Instituto de Investigaciones para el 
Desarrollo de la Educación da Universidad 
Iberoamericana. 

3.México 
 

Professor do Colégio 
del México 
 

Bacharel em Filosofia 
e sociologia. Doutor 
em Teoria e 
metodología da 
ciência. 

Foi investigador do tema Ensino Superior 
durante 30 anos da UAM. Atualmente é 
professor do Colégio del México. 

4.México Professor da 
Universidad Nacional 
Autónoma de México - 
UNAM 

Sociólogo e Doutor 
em Ciências políticas. 

Há 14 anos pesquisa o tema do 
Sindicalismo magisterial na Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Participa 
do Observatorio Ciudadano de la 
Educación. 

5.México Diretora do Instituto 
de Fomento e 
Investigación 
Educativa / 
Compromiso social 
por la Calidad de la 
Educación 

Socióloga e mestre 
em Educação. 

Trabalhou na Secretaría de Educación 
Pública e no governo do Distrito Federal. 
Foi diretora de colégio por 8 anos. 
Trabalhou no na Comunidad educativa 
Tomás Moro durante 6 años. Atualmente é 
diretora do IFIE no Compromiso social por 
la Calidad de la Educación. 

6.México Diretor do Mexicanos 
Primero 

Bacharel em Filosofia 
e posgraduado em 
Ciências Sociais. 

Foi instrutor comunitário em zonas 
indígenas do México. Professor no ensino 
secundário, preparatório e na 
Universidade. Pesquisa o tema de Etica 
aplicada, Políticas Públicas e Participação 
cidadã. Atualmente é Diretor do Mexicanos 
Primero 

7.México Professor da 
Universidad 
Autónoma 
Metropolitana - UAM 

Bacharel em Filosofia, 
mestre em Educação 
e Doutor em Políticas 
Públicas para a 
Educação. 

Foi professor da Universidad 
Iberoamericana, da Universidad Autónoma 
de Chihuahua e, desde 1980, é professor 
da Universidad Autónoma Metropolitana. 
Foi secretario geral do Sindicato de 
Trabajadores Académicos y 
Administrativos da UAM. Desde 1996 
pesquisa o tema da Avaliação e do 
Tratado de Libre Comercio y Educación 
Superior. 

8.México Presidente da 
Fundación para la 
Cultura del Maestro - 
Centro de 
Investigación y 
Análisis do Sindicato 
Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación - SNTE 

É bacharel em Direito 
e também em 
Economia. É doutor 
em Ciência Política e 
em Direito.  

Foi deputado federal, funcionario do 
governo de Chiapas e Conselheiro da 
autoridade eleitoral do México. Foi 
professor de História no Colégio del 
México. Atualmente é Presidente da 
Fundación para la Cultura del Maestro - 
Centro de Investigación y Análisis do 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación - SNTE 

9.México Trabalha como 
jornalista 

Bacharel e mestre em 
Filosofia.  

Pesquisa, há 20 anos, a Direita Católica no 
México e na América Latina.  

10.México Diretor da Unidad de 
Planeación y 
Evaluación de 
Políticas 

Bacharel em 
Economia 

Trabalhou na Secretaria de Economia 
durante 7 anos. Atualmente é Diretor da 
Titular de la Unidad de Planeación y 
Evaluación de Políticas Educativas da SEP 
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11.3.3. Entrevistas realizadas na Argentina (2014) 

Entrevista Formação Cargo / Função Local de atuação 
1.Argentina Doutor em ciência 

política 
Professor 
pesquisador 

Universidad Nacional de General 
Sarmiento 

2.Argentina Doutora em ciência 
política 

Professora 
pesquisadora 

Universidad Nacional de San Martin 

3.Argentina Doutor em Economia Professor 
pesquisador 

Universidad Nacional de San Martin 
/ FLACSO 

4.Argentina Doutora em 
Educação 

Professora 
pesquisadora 

Universidad Nacional de San Martin 

5.Argentina Doutora em 
Sociologia 

Pesquisadora Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad y 
el Crecimiento (CIPPEC) 

6.Argentina Doutora em 
Sociologia 

Pesquisadora Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) 

7.Argentina Licenciada en 
Ciencias de la 
Educación 

Diretora Proyecto Educar2050 
 

8.Argentina Advogado Presidente Proyecto Educar2050 

11.3.4. Entrevistas realizadas no Chile (2015) 

Entrevista Cargo / Função Local de atuação 
1.Chile Professor pesquisador Univeridad de Chile 
2.Chile Professor pesquisador Observatorio Chileno de Políticas 

Educativas (OPECH), Universidad 
de Chile/Facultad Ciencias Sociales 

3.Chile Pesquisador CIAE - Centro de Investigación 
Avanzada en 
Educación/Universidad de Chile 

4.Chile Pesquisador University of Arizona, Teaching, 
Learning & Sociocultural Studies, 
Graduate Associate. Coordenador 
da Campanha "Alto al SIMCE". 

5.Chile Professor Assessor Colégio de Professores 
de Chile 

6.Chile Professor / Lider sindical  Dirigente Nacional Colégio de 
Professores de Chile 

7.Chile Arquiteto Gabinete do Ministério de 
Educación – Mineduc. Diretor de 
Participación Ciudadana. 

8.Chile Professor pesquisador Diretor do CIDE - Centro de 
Investigacion y desarrollo de la 
Educacion/Universidad Alberto 
Hurtado, Ex Presidente del Consejo 
Asesor Presidencial para la 
Educación 

9.Chile Profesor secundário - Porta-voz nacional 
do Movimiento por la Unidad Docente - 
MUD. 

Movimiento por la Unidad Docente - 
MUD 

10.Chile Deputada/ Ex presidenta de la Comision 
de Educacion de la Camara de 
Diputados de Chile 

Câmara de Diputados de Chile  

11.Chile Economista/ Coordenador de Pesquisa 
em Políticas Educativas de Educación 
2020 

Educación 2020 
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11.4. Anexo 4: Quadro 12: Objetivos da REDUCA e de seus membros 

Organização Objetivo 

REDUCA 
1) trabalhar em conjunto para a garantia do direito à educação de qualidade para toda criança 
e jovem; 2) trocar conhecimento e aprender coletivamente e 3) ter uma voz coletiva no nível 
regional 

Empresarios por la 
Educación  

(Perú) 

Articular e potencializar a partição do setor empresarial na melhora da qualidade e equidade da 
educação através do diálogo, concertação e desenvolvimento de estratégias com o Governo, a 
sociedade civil e organismos internacionais, essencialmente enfocados nas zonas rurais e 
urbanas marginais do Peru. 

EDUCA  

(República Dominicana) 

Contribuir para o melhoramento da educação na República Dominicana como via para 
alcançar o crescimento econômico, o desenvolvimento humano e a convivência pacífica, com 
oportunidades iguais para todos. 

Eduquemos (Nicarágua) 
O Eduquemos tem como objetivo conscientizar e motivar tanto o setor privado quanto a 
sociedade civil, visando a promoção de uma educação equitativa e de qualidade. 

Empresarios por la 
Educación  

(Guatemala) 

Promover a transformação do sistema educativo com uma visão de longo prazo e mobilizar a 
sociedade em torno da importância da participação na melhoria contínua do sistema educativo. 
Assim mesmo, busca promover reformas nas políticas educativas e a implementação de suas 
práticas que contribuam à melhoria da aprendizagem. 

Ferema  

(Honduras) 

Busca promover o contínuo melhoramento da qualidade, equidade e eficiência da educação 
hondurenha e contribuir para o desenho de políticas que falam possível que a educação 
cumpra o papel que lhe corresponde no desenvolvimento nacional. 

Fepade  

(El Salvador) 

Inspirar, orientar e articular o apoio da empresa privada ao desenvolvimento do capital humano 
em El Salvador, para promover o aumento da cobertura e a qualidade da educação pública, a 
educação tecnológica superior e o fomento da competitividade empresarial. 

Fundación Educación 2020 

 (Chile) 

Promover políticas públicas para melhorar a qualidade e igualdade da educação chilena e 
contar em 2020 com uma educação de qualidade com equidade para todos. 

Fundación Empresarios por 
la Educación (Colômbia) 

Contribui para gerar condições de equidade, através do melhoramento da gestão do sistema 
educativo e da qualidade da educação na primeira infância, pré-escolar, básica e média, e em 
aliança com o setor educativo e com atores relevantes da sociedade civil. 

Grupo FARO 

(Equador) 

Apoiar a participação ativa da sociedade civil, o setor empresarial e as instituições públicas na 
proposta, implementação e monitoramento das políticas públicas locais, nacionais e 
internacionais, para alcançar um Estado Equatoriano mais eficiente, equitativo, inclusivo e 
democrático, através do diálogo plural, a pesquisa, a ação cidadã e a interação com redes 
globais orientadas a promover o bem público. 

Juntos por la Educación 

 (Paraguai) 

Potenciar as metas do sistema nacional de educação e monitora seu cumprimento. No ano de 
2021 teremos contribuído para que todos os habitantes do Paraguai acedam a uma educação 
equitativa e de qualidade. 

Mexicanos Primero  

(México) 

Impulsionar o entendimento e a corresponsabilidade em torno das prioridades nacionais, 
especialmente a educação de qualidade como detonador da justiça e prosperidade, para 
colocar os mexicanos primeiro. 

Proyecto EducAR 2050 

 (Argentina) 

Melhorar a qualidade da educação argentina trabalhando a prática e a teoria. O anterior com 
vistas a colocar a Argentina entre os países de mais alta qualidade educativa no mundo, com 
um plano de esforços conjuntos e a longo prazo. 

ReachingU (Uruguai) 
Somos uma fundação que financia e co-cria programas de educação de qualidade para 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Uruguai. 

Todos pela Educação 

 (Brasil) 

Garantir uma educação básica de qualidade para todos os brasileiros antes de 2022 ano do 
bicentenário da independência do Brasil. 

Unidos por la Educación 

(Panamá) 

Trabalhar por um sistema educativo coerente e alinhado às necessidades de desenvolvimento 
econômico e social do país, que garanta, através de políticas de Estado, uma educação 
integral, com qualidade e equidade que promova a autorrealização do ser humano como 
pessoa e cidadão. 

Fonte: Elaboração própria com base nos sítios eletrônicos das organizações. 
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11.5. Anexo 5: Documentos publicados por Mexicanos Primero 

Año  Título de la publicación  Tema central 
2009 Contra la pared  1er reporte anual del estado de la Educación en 

México, ofrece una panorámica de la los insuficientes 
resultados de los servicios educativos públicos. 

2010 Brechas  2° reporte anual, abunda en el tema del primer 
reporte remarcando el carácter excluyente y de 
baja calidad del subsistema de educación básica 

2011 Metas  3er reporte, se hace un comparativo de desem 
peño educativo entre diferentes países y se esta 
blecen Metas deseables para educación básica 

2012 Ahora es cuando. Metas 2012-2024 4° reporte anual, en este se concreta un calendario de 
intervenciones para un escenario prospectivo a 12 años, es 
aquí donde se señalan las dos 
metas referidas antes y los cuatro caminos cruciales – o 
cómos - para, desde su óptica, lograr la 
transformación 

2013 (Mal)Gasto  5° reporte anual, presentan un análisis y revisión 
crítica de la manera en que se realiza el gasto en 
materia educativa y los efectos que no logran 
conseguir una educación de calidad 

2014 Los Invisibles  6° reporte anual, hace una revisión de la manera 
en que se están haciendo las cosas en el nivel 
de educación inicial y preescolar en México, que 
es el momento en que, se dice, los niños se en 
cuentran más vulnerables. 

2015 Sorry. El aprendizaje del Inglés en 
México 

7° reporte anual, realiza un estudio sobre la en 
señanza del idioma inglés en México que incluye 
reflexiones sobre el impacto que este ítem tiene 
en el desarrollo científico y económico. 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Mexicanos Primero (2015). 
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i Tradução livre, a partir do original: “PREAL’s end goal is to involve business leaders at the policy level”. 

ii Tradução livre, a partir do original: “Tuvimos etapas; tuvimos que conceptualizar qué es lo que queremos hacer 
y, eventualmente, trabajábamos con un colombiano, Guillermo Carvajalino. Él y su ONG en Bogotá nos ayudaron 
bastante: financiamos a ellos a hacer trabajo con los diversos países. […] La actividad formal nuestra se terminó 
hace como tres años máximo. […] Pero, durante más de diez años de trabajo logramos socializar la idea de que 
hay un papel importante para los empresarios en la educación y, entender cuáles son las posibilidades, el tipo de 
trabajo, especialmente promover... Es que los empresarios siempre quieren hacer algo muy concreto: una escuela 
o computadoras o algo así. Nosotros tratamos de promover la idea de que hay que ir más allá de lo puntual y tratar 
de influir en la política educativa. Para nosotros es el problema fundamental en América Latina, era eso, mala 
política educativa. Había que [hacer] cambios sistémicos no solamente en una escuela, pero el sistema tiene que 
cambiar […]. Entonces vimos a los empresarios como uno de los varios actores sociales con cierto poder y también 
sus intereses están involucrados: tener mano de obra más educada les conviene a ellos, especialmente en un mundo 
globalizado en donde uno exporta y tienes que competir con China o lo que sea”. 

iii Tradução livre, a partir do original: “is to use their political muscle to lobby for critical changes in education 
policy and practice”. 

iv Tradução livre, a partir do original: “The Business-Education Alliance has worked primarily with business 
groups in Central America. It now seeks to extend activities to other countries where private-sector efforts to 
improve education are either incipient or stand to benefit from association with the PREAL and the existing 
network. […]. PREAL’s overarching aim is to develop a high-level, effective and sustainable network of business 
groups working to improve education in their countries”. 

v Tradução livre, a partir do original: “La División de Educación del BID se ha comprometido a actuar como 
colaborador y facilitador de iniciativas innovadoras para un cambio educacional en los países fomentando los 
enlaces entre la sociedad civil, el sector privado y la educación pública en Latinoamérica y el Caribe (LAC)”. 
Fonte: https://events.iadb.org/calendar/eventDetail.aspx?lang=ES&id=3055. Acesso em: 04/2013. 

vi Tradução livre, a partir do original: “[…] en el año 2011 el BID identificó más de catorce organizaciones y creó 
Reduca, la red latinoamericana de organizaciones de la sociedad civil. Muchas de estas organizaciones nacieron 
de la inspiración de empresarios como el Dr. Nicanor Restrepo que creó en Colombia la Fundación Empresarios 
por la Educación y que en la región crearon otras con el mismo nombre en Guatemala, Perú, Nicaragua, Honduras 
y El Salvador”. 

vii Tradução livre, a partir do original: “Marcelo [Pérez Alfaro] era nuestro especialista, el especialista del BID en 
Brasil y el identificó que esto era una necesidad importante pues y entonces se decidió establecer como una alianza 
con Todos por la Educación. Después esa alianza se llevó también a Reduca”. 

viii Tradução livre, a partir do original: “La Fundación DIS es Guillermo, o sea, por eso te decía que nosotros, […] 
- Guillermo y yo - hacíamos en la Fundación DIS el trabajo de coordinación del programa […] desde PREAL, de 
Centroamérica. Entonces la Fundación DIS en raíz a Guillermo es convocada por Todos por la Educación y por el 
BID para ayudar a movilizar este ejercicio. Y nosotros hacíamos el aporte técnico de lo que fue ese proceso. El 
BID estuvo también haciendo un aporte muy importante, de hecho, liderando el proceso; el PREAL estuvo en su 
momento con todo el tema de la red centroamericana de Empresarios por la Educación. Todos por la Educación 
[…] [empezó] a recibir apoyo de otras organizaciones, de carácter internacional. Esto es una iniciativa compartida 
a BID y Todos por la Educación hasta donde yo tengo conocimiento. Ellos contactan a Guillermo. […] Ya había 
un acumulo de aprendizajes y de conocimientos ahí y la terminamos de construir. Pero, la iniciativa, así, es BID, 
[...] BID Brasil y Todos por la educación, arrancan hacia ese lugar la convocatoria. Pero también ellos tienen luego 
BID Washington, cuando nos encontramos en Brasilia había gente de BID Washington”. 

ix Tradução livre, a partir do original: “Eran entrevistas permanentes a cada una de estas organizaciones [...] Se 
empezó a cruzar esta información entre los distintos miembros y se empezó a hacer una serie de reuniones en las 
que participaban. El BID prestaba incluso sus instalaciones en cada país. En cada país llegaba la organización y 
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se hacía una serie de teleconferencias para ir dándole lugar a lo que iba a ser el origen de la red, cosa que cuando 
se llega a Brasilia el encuentro esté a nivel y en la línea de los pasos a seguir como red”. 

x Tradução livre, a partir do original: “El Movimento Todos Pela Educação de Brasil y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) convocan a los movimientos y organizaciones en pro de la educación de la región para que 
participen de un Encuentro Internacional que será realizado en Brasilia el 16 de setiembre como parte del Congreso 
Internacional “Educación: Una Agenda Urgente”. El objetivo es crear una red entre las diversas organizaciones 
que facilite el intercambio de experiencias, además de colocar como prioridad en las agendas públicas nacionales 
el tema de educación. La División de Educación del BID se ha comprometido a actuar como colaborador y 
facilitador de iniciativas innovadoras para un cambio educacional en los países fomentando los enlaces entre la 
sociedad civil, el sector privado y la educación pública en Latinoamérica y el Caribe (LAC). Este es un evento 
cerrado, sólo por invitación”.  

xi Tradução livre, a partir do original: “REDUCA se constituye como una asamblea de organizaciones de la 
sociedad civil, en un ejercicio libre y voluntario para intercambiar experiencias y proyectos, evaluar políticas 
públicas y proponer soluciones, difundir opiniones y campañas, y sumarse a acciones conjuntas entre sus miembros 
y con otros actores”. 

xii Tradução livre, a partir do original: “[…] un ejercicio libre y voluntario entre sus miembros para el intercambio 
de experiencias, el desarrollo de proyectos conjuntos y la construcción de una voz movilización regional e influir 
en las políticas públicas que tratan de proponer soluciones a los principales desafíos educativos de cada país.”  

xiii Tradução livre, a partir do original: “REDUCA trabaja para que la educación sea protagonista del discurso y de 
la agenda política latinoamericana; Una de sus mayores ambiciones es actuar como eje de articulación entre los 
gobiernos y el sector privado, estimulando un diálogo productivo y sostenible entre las dos instancias; Busca 
ampliar el espectro de lo que podemos estudiar y conocer educativamente en la región para estructurar nuevas 
ideas, políticas o proyectos con fundamentos y respuestas adecuadas, pertinentes e informadas. Así podremos 
ofrecer recomendaciones políticas viables para la innovación del continente” (REDUCA, 2015b, p. 14). 

xiv Tradução livre, a partir do original: “cada una de las organizaciones participantes se suma voluntariamente a la 
red sin renunciar a su identidad distintiva ni a su propia agenda.” 

xv Tradução livre, a partir do original: “Pero, tratamos también de aprovechar al máximo el talento, el trabajo de 
estas organizaciones, de las personas de la red, no solamente de estos países, sino de todos los países que hacen 
parte de Reduca. Entonces, sí, hay distintos niveles de participación. […] estamos en procesos de renovación del 
consejo [de gobernanza] para que la participación logre darse de todos los países miembros, una participación más 
activa me refiero”. 

xvi Tradução livre, a partir do original: “La Fundación [ExE-Colômbia] ha logrado posicionarse también en un 
referente. Pero, no somos en comparación con un México, un Brasil o un Chile en donde el congreso te llama, el 
ministerio está todo el tiempo preguntando. Nosotros somos algo un poco más pequeño. Pero sí, tenemos ciertas 
incidencias. La Fundación hace parte del equipo asesor del ministerio. Pero esas incidencias no son como puede 
ser, por ejemplo, en Chile en donde, si el consejo va a aprobar una nueva ley, lo primero que hace es consultar a 
Educación 2020. No hemos llegado a ese nivel. Y como REDUCA, sí, nos gustaría, en algún momento, llegar a 
tener ese reconocimiento que tiene, por ejemplo, Todos por la Educación en Brasil, en términos de 
comunicaciones. Seria, una de nuestras líneas. […] La Fundación Empresarios en Colombia también esta 
muchísimo más posicionada. La idea es que el trabajo sea riguroso y muy respetuoso y eso es lo que abre las 
puertas en temas de política, de incidencia en política”. 

xvii Tradução livre, a partir do original: “Hay organizaciones de la red que son […] muy pequeñas que, de verdad, 
tienen dos o tres personas. Son oficinas muy pequeñas que no logran con sus propias tareas y tienen toda la 
voluntad de aportarle a Reduca. Y que Reduca les aporte a sus organizaciones […]. Entonces, de pronto, no se 
visibilizan tanto. Sin embargo, eso no quiere decir que [no] participen de otras maneras”. 

xviii Tradução livre, a partir do original: “Al principio no había nada, nunca hubo un presupuesto, tengo entendido 
que había un pequeño presupuesto que manejaba Todos por la Educación y gracias a ellos pudimos hacer la primera 
página web y el primer encuentro si fue costeado por cada organización y el BID apoyo con la infraestructura, 
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costear los invitados por ejemplo y a las organizaciones que no tenían recursos poder apoyarlas con los pasajes, 
en el caso nuestro, nosotros no teníamos presupuesto, entonces mi pasaje por ejemplo para ir a Brasilia me lo pago 
el BID sino no hubiera podido ir y después en adelante nos conseguimos el proyecto con la Unión Europea y eso 
nos dio capital para poder avanzar”. 

xix Tradução livre, a partir do original: “Tenemos tres seminarios virtuales al año con el apoyo del BID, con las 
salas del BID, ellos nos prestan sus salas de video conferencias para poder realizar reuniones, seminarios… 
entonces esa también es una forma como de hacer más eficiente los recursos que tenemos”. 

xx Tradução livre, a partir do original: “Nosotros estamos trabajando también en cómo podemos hacer una segunda 
fase de ese proyecto, con ellos, con Reduca. […] Estamos participando en una cooperación técnica, en un nuevo 
proyecto que todavía no ha sido aprobado […]. Parte del proyecto es el tema de fortalecer los mecanismos de 
monitoreo. Se va a hacer como una herramienta de monitoreo para ver cómo están los países en la mejora de la 
calidad de la educación de acuerdo con los objetivos de desarrollo del milenio. […] Y eso también va de la mano 
con una iniciativa que estamos teniendo de promover lo que en inglés se dice accountability. Tenemos varias 
iniciativas: una es un laboratorio de innovación en educación. La idea es que estas organizaciones de la sociedad 
civil contribuyan a generar datos, promover datos de los países, apoyar a los gobiernos y a los ministerios de 
educación para que tomen decisiones sobre la base de datos, etc”. 

xxi Tradução livre, a partir do original: “[…] entre nosotros, estuvimos a cargo de echar andar, de que tuviera una 
contramarcha Reduca. Por mi parte, acá en Chile, levantamos un proyecto con la Unión Europea. Nos ganamos el 
proyecto y, gracias a eso, le pudimos dar consistencia y una mirada de largo plazo. Armé un proyecto de 3 años 
para consolidar la reforma, ahí se hizo un consejo de gobernanza, también que le dio más dinamismo. Contratamos 
a Manuel de Ferrari […] para que él coordinara Reduca.” 

xxii Tradução livre, a partir do original: “Afirma su vocación pública, ejercida con sentido crítico y ánimo 
colaborativo, con independencia de partidismos y gobiernos”. 

xxiii Tradução livre, a partir do original: “Corresponsabilidad: Siendo la educación de calidad un elemento crucial 
del desarrollo social, humano y económico de los países miembros, el alcance de su ejercicio pleno es asunto que 
involucra a toda la sociedad e implica el cumplimiento exigible de las responsabilidades de cada actor social. Por 
ello, los ciudadanos deben participar activamente en la evaluación, seguimiento y diseño de las políticas 
educativas, de manera que sean verdaderas políticas de Estado” (REDUCA, 2015a, p. 5). 

xxiv Tradução livre, a partir do original: “Estado y Educación: Al Estado le corresponde la labor de asegurar la 
universalidad de la educación, como derecho humano y constitucional; las autoridades legítimamente constituidas 
deben mantener su dirección, bajo el escrutinio de los ciudadanos a quienes representa y se debe, en una dinámica 
de transparencia y rendición de cuentas” (REDUCA, 2015a, p. 5). 

xxv Tradução livre, a partir do original: “[…] los compromisos a nivel latinoamericano son tan muy generales y 
están en los foros internacionales de América Latina. Por eso son compromisos muy generales. En el fondo, lo que 
deberíamos hacer, que todavía no hemos llegado a ese punto, es decir, [es] un compromiso que se firme la Cumbre 
de las Américas sobre la educación, que diga, por ejemplo, “los países se comprometen a ampliar la cobertura de 
educación inicial”; eso nosotros lo pusimos en un documento. Eso debiera ser en cada país, transformado en una 
meta nacional. Que significa aumentar la cobertura en Colombia, en Guatemala, en Salvador, en Brasil, Chile, ¿sí, 
que son distintas, no? Entonces, si eso se concreta, en cada país, en cada país se puede hacer un control como se 
avanza, pero si se toma como término general ‘avanzar en la cobertura’… [es] muy general...” 

xxvi Tradução livre, a partir do original: “la promoción de comunidades de aprendizaje virtual que vayan más allá 
de los individuos y de sus carreras y que operen como comunidades de prácticas, en forma de paquetes, visitas e 
intercambios, como alternativas para los diversos perfiles de maestros en cada nación”. 

xxvii Tradução livre, a partir do original: “[…] Existe consenso a nivel internacional en el sentido de que la 
educación de calidad debe medirse en el marco del derecho a aprender durante toda la vida. […] La competitividad 
es tan importante como la construcción de una sociedad justa, que aprende a través de su gente y distribuye 
uniformemente los recursos disponibles. La pretensión de tener una definición exhaustiva y compleja de la 
educación de calidad para todas las Américas no prosperará en tanto existan varias definiciones de calidad.” 
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xxviii Tradução livre, a partir do original: “traen referencias relevantes y fortalecen la labor de las organizaciones 
en su actuación nacional”. 

xxix Tradução livre, a partir do original: “Mejorar la educación argentina no es sólo una tarea de las autoridades. 
Requiere de liderazgo y de la participación activa de la sociedad civil. Es por ello que necesitamos de su 
compromiso como ciudadano”. 

xxx Tradução livre, a partir do original: “Se trata del primer proyecto país que todos los chilenos, 
independientemente de nuestras inclinaciones políticas, actividad y condición socioeconómica, debemos llevar 
adelante al comenzar el tercer centenario de nuestra Nación”. 

xxxi Tradução livre de: “Nuestro planteamiento es muy pragmático. No queremos entrar en la discusión, 
fuertemente ideologizada, acerca de qué sistema es mejor: si el municipal o el privado con vouchers. Hoy nos 
importa que haya profesores mejor formados y remunerados, buenos directores y más recursos para las escuelas 
vulnerables. Además, es necesario cambiar la estructura de gestión municipal de la educación, que es un 
desastre.” 

xxxii Tradução livre de: “no es posible que la evaluación de los alumnos comience a realizarse a los 10 años de 
edad”. 

xxxiii Tradução livre, a partir do original: “Yo no manejo exactamente cuál es la relación técnica que tienen ambas 
partes porque sé que las hay, pero es una relación bien informal, porque no puede ser formal. Y, efectivamente, 
hay un vínculo también político importante porque gran parte de los actores que vienen de Educación 2020 hoy 
día están trabajando y asumiendo responsabilidades políticas dentro de un ministerio. Está la ministra, la 
subsecretaría y varios más. Sí, hay gente [de E2020] que está trabajando en el equipo comunicaciones. […] Está 
la Valentina [Quiroga], está la actual Ministra [Adriana Delpiano], Valentina es la subsecretaria, la actual Ministra, 
la encargada de comunicaciones de la subsecretaría y, ahora, la jefa de comunicaciones del gabinete que es Viviana 
González, ella era la anterior jefa de comunicaciones de 2020”. 

xxxiv Tradução livre, a partir do original: “La escuela pública no es del gobierno, es de nosotros”. 

xxxv Tradução livre, a partir do original: “La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México 
como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera urgente la creación 
de una “coalición orientadora” que incluya a los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado 
y de la sociedad civil. La coalición debe impulsar estas reformas en la arena pública y hacerse cargo de su defensa 
para obtener el financiamiento adecuado y equitativo, así como exigir que los actores clave de la educación rindan 
cuentas de los resultados”. 

xxxvi Tradução livre, a partir do original: “An email by PREAL's co-director (Puryear) announcing the launch of 
the documentary ‘De Panzazo’, (Barely Passing) in Mexico spurred a World Bank request to co-host a screening 
in Washington, DC. With 87 participants registered for the screening, and close cooperation with producers 
Mexicanos Primeros, the event also demonstrates demand for PREAL services” (PREAL, 2012b). 

xxxvii Tradução livre, a partir do original: “En la región, la baja calidad del cuerpo docente es uno de los principales 
desafíos para mejorar la calidad de la educación. Los docentes de la región no tienen los conocimientos adecuados 
en cuanto a la disciplina que enseñan, no hacen un uso adecuado de los materiales escolares, no dominan prácticas 
de enseñanza eficaces ni técnicas de gestión del salón de clases”. 

xxxviii Tradução livre, a partir do original: “Es necesario tener la formación necesaria para ser agentes en la práctica 
magisterial […]La garantía de la autonomía o agencia de los maestros, debe ejercitarse en el marco de un sistema 
de rendición de cuentas en que el maestro que cuente con todas las condiciones para ejercer su profesión tenga 
también claro el foco en el aprendizaje de sus alumnos”.  

xxxix Tradução livre, a partir do original: “Se sabe que el perfil socioeconómico de los docentes de la región es bajo 
en relación al de otros profesionales universitarios y que no se trata de un contingente profesional joven. Según 
los datos del PISA), los jóvenes de la región que aspiran a seguir la carrera magisterial tienen un desempeño mucho 
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menor que el de los que quieren ser ingenieros, y a pesar de que el número de años de escolaridad de los docentes 
viene aumentando en la región, esto no se ha traducido en un aumento en su capacidad de enseñanza. A pesar de 
que los salarios en algunos de países de la región son similares o hasta superiores a los de otros profesionales, la 
carrera no es atractiva porque no hay una buena perspectiva de crecimiento salarial”. 


