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Prefeituras e escolas particulares terceirizam formação de professores e material didático. 
 
No município de Altamira, interior do Pará, a 900 quilômetros de Belém, os alunos da Escola 
Sapiens estudam com as apostilas do Objetivo. O colégio, contudo, oferece educação infantil e 
ensino fundamental, mas não trabalha com ensino médio. Ou seja, as crianças estão aprendendo 
as primeiras letras com o material do antigo "cursinho". 
 
Filiada ao Objetivo desde 2002, a escola paraense - que cobra R$ 120 de mensalidade da 1ª a 4ª 
série - comemora o recorde de 130 novos alunos em 2006. A diretora, Amélia Miguel dos Santos, 
resolveu adotar as apostilas por achar que os livros estavam estagnados. "Ainda mais em uma 
cidade tão longe como a nossa, aí é que as coisas ficam mesmo atrasadas", diz. Ela já tem 
concorrentes. Duas escolas de Altamira utilizam o material do Positivo. 
 
Os sistemas de ensino estruturado, caracterizados pelo material próprio e pela organização das 
aulas, estão dominando a educação particular no país. Segundo estimativas dos próprios 
sistemas, 70% das escolas particulares são filiadas a algum tipo de rede. Não há dados oficiais. 
Enquanto crescem, os sistemas são criticados por alguns pedagogos, que temem uma 
"mecanização" do ensino. Existem vários sistemas espalhados pelo Brasil, mas os expoentes são 
grandes redes como Anglo, Pitágoras, Positivo, Objetivo, entre outros. 
 
A rede pública ainda permanece como um bastião do livro didático, mas pode ser por pouco 
tempo. Desde 2000 o Objetivo trabalha com prefeituras. Hoje, a rede está presente em 37 
municípios e atinge por volta de 86 mil alunos na rede pública. "As prefeituras vêem que o 
sistema dá certo nas escolas particulares e também querem adotá-lo", diz Márcia Carvalhinha, 
coordenadora do departamento de programação geral da rede. Algumas prefeituras têm aberto 
processo de licitação pública para escolher um sistema de ensino. 
 
Porém, o material do Objetivo utilizado pela rede pública não é igual ao adotado pelas escolas 
privadas. Segundo Márcia, foram feitas algumas adaptações na apostila. Em primeiro lugar, a 
organização do conteúdo por aulas foi transformada em capítulos, para ter uma flexibilização 
maior. A quantidade de exercícios foi reduzida. "O conteúdo também não é o mesmo, está mais 
de acordo com a realidade sócio-cultural das escolas públicas", diz a pedagoga do Objetivo. 
 
O sistema Positivo, originário de Curitiba, também está desenvolvendo um material para as 
escolas públicas e pretende comercializá-lo esse ano, conta o diretor da editora do grupo, Ruben 
Formighieri. 
 
Os sistemas estruturados de ensino nasceram no final dos anos 60 como cursos de preparação 
para o vestibular. Na década de 90, atravessaram um "boom" com a conquista de uma série de 
escolas filiadas, funcionando como franquias. Deixaram de ser apenas "cursinhos" e ampliaram 
sua atuação para os ensinos médio e fundamental e hoje já atingem até a educação infantil. 
 
O número de escolas filiadas aos grandes sistemas cresceu vertiginosamente. O Anglo contava 
com 80 escolas filiadas há 10 anos, 150 há cinco anos, e atingiu 600 esse ano. O Pitágoras só 
entrou nesse mercado em 1997. Passados quase dez anos, o sistema possui 520 escolas filiadas. 
O Objetivo, mais antigo cursinho do país, existe há quarenta anos. Entre 2001 e 2006, conseguiu 
abocanhar mais 224 escolas, um aumento de 42,6%. O Positivo, maior sistema do país, tem hoje 
2,6 mil escolas filiadas. Já o número de escolas particulares no país passou de 33,5 mil para 35,5 
mil nos últimos cinco anos, crescimento de 5,8%, segundo o Ministério da Educação. 
 
O segredo do negócio é a venda das apostilas, porque o método só funciona se os alunos 
comprarem o material. Os sistemas lucram com a venda garantida de suas publicações, e, em 



contrapartida, oferecem "gratuitamente" treinamento para os professores, reduzindo as despesas 
das escolas filiadas. O aluno, que já paga mensalidade, acaba, indiretamente, custeando essa 
atualização do professor. 
 
A mensalidade não permite um investimento alto. A parceria com o sistema dá retaguarda na 
atualização do pessoal "   
 
"A mensalidade não permite um investimento alto. A parceria com o sistema dá retaguarda na 
atualização do pessoal. As escolas não tem mais recursos para isso. Caso contrário, você brinca 
de escolinha", diz Luverci Duval, diretora do Colégio Senemby, de Caieiras, na grande São Paulo, 
que é filiado ao Anglo. Fundado há 25 anos, o colégio foi a primeira escola particular do pequeno 
município e tem 520 alunos. 
 
O diretor do Anglo, Guilherme Faigueboin, diz que o sistema de ensino entrega organização. "Não 
é como vender pão quente. É bem trabalhoso", diz. Em um método padrão, o professor decide o 
ritmo e o conteúdo da aula. Já o sistema produz ferramentas para todos os professores 
avançarem juntos. "Boa parte das escolas não tem projeto pedagógico, um fio condutor entre as 
matérias", critica Faigueboin. 
 
Segundo José Augusto de Mattos Lourenço, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de 
Ensino de São Paulo (Sieesp), a orientação pedagógica gratuita e a possibilidade de associar-se a 
uma marca forte e reconhecida pelos pais são poderosos atrativos para as escolas particulares, 
principalmente as de médio porte, espalhadas pelo interior. 
 
As congregações religiosas, que possuem importante fatia da educação particular no país, estão 
entre os grupos que mais resistem aos sistemas de ensino, mas alguns cedem frente à forte 
concorrência. Os padres Salesianos, que fundaram seu primeiro colégio no país em 1883, 
montaram o seu próprio método estruturado para atender uma demanda crescente dos pais. 
Algumas de suas 100 escolas no país já estavam utilizando material de redes de ensino. 
 
"Praticamente todos os colégios religiosos vivem esse dilema. Resolvemos levantar primeiro a 
bandeira", disse o padre Ailton Antônio dos Santos, presidente da editora Salesiana e membro do 
pólo de São Paulo da Rede Salesiana de Escolas. Ele conta que a congregação desenvolveu uma 
metodologia que atende suas crenças e valores e encomendou a sua editora a publicação das 
apostilas. O sistema começou a ser implantado gradualmente nos colégios salesianos no ano 
passado. O padre afirma que outras escolas de religiosos já sinalizaram que tem interesse em 
utilizar as apostilas dos salesianos. 
 
A educação particular vive um momento complicado no país. Enquanto o número de alunos 
cresceu 16% entre 1996 e 2005, o número de escolas particulares saltou 57% (conferir), gerando 
uma brutal concorrência. Empobrecida, a classe média teve menos filhos e buscou mensalidades 
que coubessem no seu bolso. Em 2005, o índice de inadimplência nas escolas particulares atingiu 
15%. 
 
Os sistemas de ensino também contornam um problema cada vez mais grave: a má formação dos 
professores brasileiros. As apostilas auxiliam profissionais menos preparados a ministrar uma 
aula. No ensino privado, nos últimos dez anos, o rendimento de um professor de nível superior do 
ensino fundamental teve queda real de 6%. Já o salário de um professor de nível médio também 
do ensino fundamental encolheu mais de 10%. Com tais perspectivas, é difícil atrair talentos para 
o magistério. 
 
Mas o sucesso dos sistemas de ensino só é possível porque atendem uma demanda dos próprios 
pais. Preocupados com o vestibular, os pais cobram um bom desempenho da escola e querem que 
seus filhos estejam atentos ao exame desde cedo. Os pais enxergam a educação como um 
instrumento de ascensão social. "Não adianta enfeitar. O futuro é o vestibular. E você quer o 



melhor para o seu filho", afirma Jocely Fortuna, mãe de três filhos, um que acaba de entrar na 
faculdade, outro na sétima série, e um terceiro na educação infantil. Todos educados no modelo 
dos antigos "cursinhos". 
 

 
 

 
Leia Mais 
 
Foco no vestibular ainda provoca muita controvérsia entre educadores 
De São Paulo   
 
O avanço do sistema de ensino e o enfoque no vestibular gera um debate apaixonado no meio 
pedagógico. Para Azuete Fogaça, professora de sociologia da educação da Universidade Federal de 
Juiz de Fora, esse método traz uma "mecanização" da aprendizagem e introduz uma "perspectiva 
utilitária" do conhecimento. Ao perseguir um bom resultado no vestibular, as escolas deixam de 
dar ênfase na aprendizagem. "O vestibular é um processo de exclusão. Não é uma boa diretriz 
pedagógica", afirma Azuete. Ela acredita que a disseminação dos sistemas de ensino transfere 
cada vez mais para a universidade a missão de educar. 
 
O economista Cláudio de Moura Castro, consultor do grupo Pitágoras, grupo que reúne 510 
escolas filiadas e 200 mil alunos, não acredita que os sistemas de ensino "engessem" o professor. 
Ele defende que, por estar apoiado por materiais explícitos, o professor tem mais liberdade para 
criar. "Nenhuma escola privada pode se dar ao luxo de não se preocupar com o vestibular no 
ensino médio. Estar ou não em uma rede não vai mudar essa realidade", afirma. 
 
"O professor não é apenas um reprodutor da apostila", sustenta Márcia Carvalinha, do Objetivo. 
Ela explica que a finalidade do Objetivo ao fazer o convênio com uma escola é a de agregar a uma 
estrutura já existente. "O colégio não vai apagar sua história. Pelo contrário, é preciso que ele 
mantenha sua identidade filosófica e pedagógica. A idéia é somar". 
 
Com provas e avaliações regulares, mas pouco uso de poucos livros didáticos, a Escola da Vila, 
em São Paulo, vai contra o fluxo de boa parte das escolas particulares ao rejeitar os sistemas de 
ensino. Sua diretora, a pedagoga Sônia Barreira, é dura na crítica: "não conheço nenhum sistema 
de ensino que seja bom. É uma resposta do mercado para a incapacidade dos pedagogos em 
geral de formar bons professores". Na opinião de Sônia, devido à falta de preparo dos 
profissionais, os sistemas de ensino querem redigir uma espécie de roteiro para se educar que 
seja à prova da incompetência profissional. 
 



Na Aldeia Montessori, escola localizada no bairro do Méier, no Rio de Janeiro, os alunos do ensino 
fundamental não fazem prova, não carregam mochila, e não possuem livros didáticos. Filiada à 
Organização Montessori do Brasil (OMB), a escola utiliza um sistema diferenciado de educação, 
criado pela pedagoga italiana Maria Montessori. 
 
A diretora da escola e integrante da comissão científica da OMB, Márcia Righetti, refuta a crítica 
que esse tipo de escola é dissociada da realidade e não prepara para o vestibular. "Se a criança 
tem uma boa base, sustenta qualquer vestibular. Nosso aluno se torna um leitor voraz, é 
interessado, e isso tranqüiliza os pais", diz. De acordo com Márcia, o objetivo é aproveitar as 
potencialidades de cada criança. Os ambientes das salas de aula são criados de forma a instigar a 
criatividade dos alunos. 
 
Na Escola da Vila também é assim. O material didático é visto apenas como um dos apoios para o 
aprendizado. A instituição prioriza o debate e a interação entre alunos e professores. Nas salas de 
aula as crianças e adolescentes estão sempre sentados em duplas ou em pequenos grupos. Não 
há as tradicionais carteiras individuais. "O material tem um papel importante no ensino. Quem dá 
aula sabe que muito mais importante do que o material é o professor ter claro o que quer que o 
aluno aprenda. E pensar na atividade que irá fazer em função disso", explica Sônia. 
 
A Escola da Vila optou por seguir o caminho oposto aos dos grandes sistemas. Enquanto redes 
como Anglo e Objetivo vendem o material didático às escolas e oferecem em conjunto 
treinamento para os professores, a Escola da Vila tem há 25 anos um centro de treinamento de 
profissionais, onde atende professores de todo o Brasil. "Não vendemos material. Às vezes 
oferecemos algum jogo que foi utilizado no curso". Sônia explica que a opção por vender o 
treinamento faz com que o crescimento desse negócio tenha um limite. "Vender apostila e 
agregar formação é possível fazer aos montes. Agora vender formação não, pois esbarra no limite 
do humano", diz. 
 
O presidente do Pitágoras, Walter Braga, é enfático. "As pessoas estigmatizam. Parece que 
educação e empresa são irreconciliáveis. Sempre fomos uma entidade com fins lucrativos, nunca 
fomos filantrópicos". Com essa afirmação, o executivo aponta o centro de todo esse debate, a 
dificuldade de conciliar lucro e educação de qualidade. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2006, Especial, p. A14. 
 


