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O que é este conjunto de 
ferramentas e a que se destina?
Este kit de ferramentas destina-se a ser um recurso para as 
coligações da sociedade civil e para as organizações que 
entendem a educação fundamentada num direito, que queiram 
entender melhor o desenvolvimento e o impacto da privatização 
do sector da educação no seu país, e que podem estar a 
considerar, ou já embarcaram, num processo de sensibilização 
contra os efeitos nocivos da privatização.  Embora refletindo 
principalmente no contexto do Sul Global – tanto países de 
rendimento médio como baixo – o kit de ferramentas baseia-se 
em experiências e exemplos de todo o mundo, e deve fornecer 
um fundamento útil, visão e boas ideias para ativistas em 
qualquer contexto ou país.  

Quem o criou e por quê?
A Campanha Global pela Educação (CGE), fundada em 1999, é 
um movimento global da sociedade civil que defende o direito 
à educação através de campanhas públicas de sensibilização. A 
CGE é uma rede de organizações-membro, redes e coligações, 
presentes em mais de 100 países. Os nossos membros reúnem 
organizações da sociedade civil, ONG, sindicatos docentes, 
ativistas dos direitos das crianças, associações de pais e mães, 
jovens e grupos comunitários.

A CGE move-se pela convicção de que a educação de qualidade 
para todos e todas é possível e que a ação da cidadania para 
pressionar e monitorar é fundamental para assegurar que os 
governos tomem medidas imediatas, eficazes e responsáveis no 
sentido de concretizar este direito.

A CGE reconhece que o direito à educação implica 
simultaneamente que os Estados tenham a responsabilidade 
de assegurar o acesso à educação equitativa e de qualidade, e 
que a educação deve ser gratuita. A experiência recente dos 
nossos membros e aliados tem dado origem a preocupações 
sobre o modo como a privatização e a mercantilização têm 
crescido e como os sistemas de ensino têm piorado em termos 
de desigualdade na educação, têm aprofundado ainda mais a 
desigualdade económica, têm ameaçado o progresso em direção 
a uma educação de qualidade para todos e todas, e têm minado a 
oferta de educação pública de qualidade.

Perante isto, a CGE tem vindo a trabalhar com os seus membros 
no sentido de acompanhar os desenvolvimentos relacionados 
com a educação pública e privada em todo o mundo e de 
entender os seus impactos. Desde 2013, os membros da CGE 
investigam sobre o impacto do fornecimento por privados 
do direito à educação. A CGE elaborou um relatório,  “Lucro 
Privado, Prejuízo Público”, em grande parte centrado nas escolas 
privadas de ‘propina reduzida’. Neste conjunto de ferramentas, 
a CGE utiliza a experiência e o conhecimento dos membros 
para produzir um recurso que pode ser de uso mais amplo no 
apoio ao movimento da CGE, e da sociedade civil em geral, para 
responder ao desafio dos aspectos da privatização da educação 
que ameaçam minar a realização do direito a uma educação 
equitativa, pública, gratuita e de qualidade para todos e todas.

Introdução a este kit 
de ferramentas - o 
quê, quem e por quê?
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O que é a privatização da educação 
e quais são os diferentes tipos de 
escolas privadas?
‘A privatização da educação’ é o processo através do qual 
uma parcela crescente de um sistema de educação passa a ser 
propriedade, a ser financiado ou operado por atores não-estatais, 
enquanto o termo ‘escola privada’ pode referir-se a qualquer 
escola que não seja gerida ou administrada pelo Estado. Numa 
conversa normal, as pessoas usam o termo  ‘escola privada’ para 
se referirem a uma escola que (pelo menos maioritariamente) 
é gerida por um operador privado e é financiada por fundos 
privados, normalmente propinas ou bolsas de estudo. Mas há 

uma variedade de formas de escola privadas, e muitas maneiras de 
o sector privado se envolver na oferta de educação. A privatização 
do sistema de ensino pode parecer muito diferente no seu país em 
comparação com a forma como se desenvolve noutros países. A 
tabela abaixo, adaptada de um relatório recente “Lucro Privado, 
Prejuízo Público” da CGE, ilustra e categoriza as diferentes 
formas de oferta de educação:   

O quadrado superior esquerdo descreve o que tradicionalmente 
pode ser entendido como uma escola privada, e, na parte 
inferior direita, as escolas totalmente públicas. Os outros dois 
quadrados descrevem uma variedade de modelos ‘mistos’ – 
escolas com gestão pública total ou parcialmente financiadas por 
financiamento privado ou escolas com gestão privada financiadas 

1. Qual é o 
panorama global?  
Compreender o contexto geral

Gráfico 1A: formas de oferta de educação pública e privada
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o •  As escolas particulares, que vão desde escolas 
de elite e altamente dispendiosas às chamadas 
escolas privadas de “propina reduzida” 

• Educação em casa 
•  Escolas comunitárias não subsidiadas, escolas 

religiosas, ou escolas/centros de aprendizagem 
geridas por ONG 

•  Aulas de reforço/treino escolar pós-escolar não 
subsidiadas 

•  Escolas públicas administradas pelo Estado 
que cobram propinas 

•  Filantropia individual ou corporativa para 
suportar escolas públicas 

• Patrocínio privado de escolas públicas 
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•  Escolas privadas financiadas através de 
cheques ensino governamentais, subsídios ou 
bolsas de estudo 

• Contratos de serviços de educação 
•  Escolas públicas operadas e geridas por 

empresas privadas (às vezes chamadas de 
‘charter’ ou escolas ‘livres’) 

•  Escolas comunitárias subsidiadas pelo Estado, 
escolas religiosas ou escolas / centros de 
aprendizagem geridas por ONG 

•  Escolas públicas administradas pelo Estado 
sem propinas
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parcial ou totalmente pelo governo. Estes modelos mistos são 
muitas vezes chamados de ‘parcerias público-privadas’ ou ‘PPP’. A 
privatização da educação pode envolver a expansão de qualquer 
destas formas de oferta educacional mistas, e prejudicar a 
provisão que atualmente é totalmente pública. 

Os fornecedores de instituições de ensino privadas também 
variam enormemente; podem incluir quer agentes com fins 
lucrativos, como empresas privadas, quer agentes sem fins 
lucrativos, tal como as organizações não-governamentais e 
os grupos religiosos. É provável que o sistema de ensino do 
seu país inclua uma diversidade de atores não-estatais. Alguns 
deles (principalmente as ONG, grupos religiosos e as próprias 
comunidades) administram escolas que não têm fins lucrativos 
e frequentemente não cobram propinas de frequência, enquanto 
outros dependem das propinas. Pode considerar-se que estes 
desempenham um papel importante na provisão de educação a 
grupos mal servidos, e não são o foco de preocupações principal 
da CGE. 

Porque é que a CGE se preocupa 
com a privatização?
A visão da CGE é a de um mundo em que cada rapariga, 
rapaz, mulher e homem realiza o seu direito à educação e à 
aprendizagem ao longo da vida.  Esta é a visão que os governos do 
mundo acordaram em 2015, enquanto Objetivo 4 dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, para “garantir a educação 
inclusiva e de qualidade para todos e todas e para promover 
a aprendizagem ao longo da vida”. Assim como cada um tem 
o direito à educação, cada Estado tem a responsabilidade de 
respeitar, proteger e realizar esse direito. As coligações-membro 
da CGE defendem políticas e práticas nacionais e locais estatais 
– e normas, financiamento e acordos internacionais – que levem 
mais longe a realização de uma educação que seja universalmente 
acessível, gratuita e de boa qualidade, para todas as crianças, 
independentemente da identidade, localização, deficiência ou 
qualquer outra característica.

Neste contexto, a CGE e muitos de seus aliados estão 
profundamente preocupados com o modo como as crescentes 
mercantilização e privatização da educação estão a gerar um 
impacto nos avanços para alcançar o direito à educação. Esta 
preocupação vai além do funcionamento das escolas privadas 
individuais (que pode variar de excelente a terrível) e concentra-
se principalmente em saber se as tendências de privatização 
estão a ajudar ou a dificultar o movimento no sentido de 
tornar a educação de boa qualidade e gratuita disponível para 
TODAS as crianças. A CGE reconhece que a educação privada 
é concretamente uma parte significativa do sector da educação 
em muitos países, e reconhece o importante papel que muitos 
fornecedores privados sem fins-lucrativos desempenharam e 
desempenham na provisão de educação, tal como a educação 
apoiada pelas ONG em estados frágeis. No entanto, as 
experiências de muitos membros da CGE, e as provas recolhidas 

por especialistas académicos, grupos de reflexão e outros, 
tornam claros os perigos das tendências atuais de privatização. 
Em particular, a expansão de educação com fins lucrativos e 
com pagamento de propinas está a contribuir para o aumento da 
desigualdade e da exclusão nos sistemas de educação, provocando 
ao mesmo tempo um desvio de fundos necessários que deixam 
de estar adjudicados a abordagens do sector público que 
poderiam realmente atingir objetivos de universalidade, equidade 
e qualidade. É por isso que a campanha da CGE está focada nos 
atores com fins lucrativos e com cobrança de propinas. 

 
Quer as escolas públicas quer as privadas podem 
cobrar propinas pela frequência dos alunos 
e alunas, ou podem ser isentas de propinas. 
Nalgumas escolas que não têm oficialmente 
propinas, a direção ou o professorado continua 
a exigir que as famílias paguem alguma coisa 
para que os seus filhos e filhas frequentem a 
escola, os chamados honorários ‘informais’. A 
CGE considera que todas as crianças devem 
ter acesso à educação, sem propinas, sejam 
formais ou informais. Para além das propinas, 
as famílias podem precisar de financiar outros 
custos associados à frequência da escola, tais 
como: livros, uniforme, alimentação ou outros 
materiais. Neste relatório, a CGE utiliza o termo 
‘propinas’ para se referir a um pagamento (formal 
ou informal) que deve ser feito exclusivamente 
com o fim de frequentar uma escola, apesar de 
reconhecer que existem outros custos (quer em 
escolas públicas quer privadas) e que isso pode 
ser problemático.

Caixa 1: Uma nota sobre as propinas



O bem público 
sobre o lucro privado

8
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO  

Quais são as tendências recentes 
na privatização da educação?
O alcance, o padrão e a natureza da privatização são únicos em 
cada país: o Capítulo 2 descreve algumas das principais fontes de 
informação fiáveis relativamente ao que já está a acontecer no seu 
país. A seguir, destacam-se algumas tendências globais no sentido 
de fornecer um contexto abrangente.

•  Crescimento com variações: enquanto as estatísticas nem 
sempre são de confiança ou completas, os dados disponíveis 
revelam um crescimento na oferta de educação privada em todo 
o mundo nos últimos pelo menos 10 a 15 anos. Mas há uma 
variação significativa neste crescimento global:  

-  Variação geográfica: há maior número de matrículas em 
escolas particulares no Sul Global do que nos países da 
OCDE, e países individuais do norte e do sul variam 
entre possuir um grande sector privado de educação até 
possuir um sector privado sem expressão; os padrões de 
crescimento variam de forma semelhante. 

-  Variação por nível: atualmente a matrícula no sector privado 
nos níveis pré-primário e secundário é superior à matrícula 
no nível primário. 

 •  Crescimento com apoio de empresas com fins lucrativos:        
tem havido uma expansão do envolvimento das empresas com 
fins lucrativos no sector da educação global, alimentado pela 
crescente percepção do sector da educação em países de baixo 
rendimento e de rendimento médio como sendo um mercado 
lucrativo no qual empresas e investidores globais podem obter 
lucros significativos.  

•   Mudança de escala para fornecedores de maiores dimensões 
e com fins lucrativos: correspondentemente, houve uma 
mudança no estilo dos fornecedores de educação privados com 
fins lucrativos, que passou de atores maioritariamente locais 
e de pequena escala para atores de larga escala, muitas vezes 
com apoio empresarial, com um grupo variado de investidores, 
muitos deles baseados nos EUA ou no Reino Unido. Estes 
incluem, por exemplo, Bridge Internacional Academies (de 
propriedade norte-americana), Escolas Omega (propriedade 
inglesa e ganesa) e Escolas APEC (com proprietários das 
Filipinas e do Reino Unido). As informações difundidas 
pela PGE no início de 20171 identificavam 28 entidades 
empresariais (incluindo capitalistas de risco, etc.) que estão 
a fazer investimentos transfronteiriços no ensino privado nos 
países em desenvolvimento, e referenciavam um estudo recente 
sobre financiamento da educação na África subsaariana que 
demonstrava que um quarto dos investidores do sector de 
educação eram novos no sector (ver Tabela 4A no Capítulo 4). 

1  Documento informativo da CGE para a reunião do Conselho de março de 2017: BOD/2017/03 Financing and Funding Framework Background 
Document. Ver Capítulo 4 para uma lista de atores relevantes

2  Ver, por exemplo: The Guardian, 4 de novembro de 2016, https://www.theguardian.com/global-development/2016/nov/04/judge-orders-clo-
sure-low-cost-bridge-international-academies-uganda 

3  XVII Cimeira de países francófonos  (novembro de 2016).  A Declaração de Antananarivo, www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvi_decl_anta-
nanarivo_vf.pdf 

•  Escolas privadas de ‘propina reduzida’, escolas ‘charter’, 
cheques-ensino, escolaridade ‘Sombra’: algumas das 
principais formas de expansão do envolvimento privado no 
sector de educação global são os fenómenos das chamadas 
escolas privadas de ‘propina reduzida’ (também conhecidas 
como de ‘custo reduzido’); as parcerias público-privadas onde 
operadores privados gerem e administram ostensivamente 
escolas ‘públicas’, tendo às vezes lucro (às vezes chamadas 
escolas ‘charter’); ‘cheques ensino’ ou subsídios do governo de 
forma a abranger ou subsidiar as propinas privadas; e a chamada 
escolaridade ‘sombra’ na forma de aulas ou explicações pagas 
para além da escola (ver anexo B para mais informação sobre 
estes tópicos). Os dados disponíveis mostram que, embora 
possa haver a possibilidade de obter lucros significativos a partir 
da expansão destas formas de ensino privado, elas conduzem a 
violações do direito à educação e levam à criação de barreiras 
relevantes contra a concretização de uma educação equitativa e 
de qualidade para todos e todas.

•  Externalização da oferta de educação pública a prestadores 
com fins lucrativos: embora não seja uma tendência mundial, o 
governo da Libéria iniciou um projeto-piloto para concessionar 
uma grande parte do sistema de educação pública a operadores 
privados, que vale a pena manter debaixo de olho. O projeto 
‘Escolas de Parceria para a Libéria’ (PSL) inclui atualmente uma 
mistura de fornecedores com e sem fins lucrativos, incluindo 
cadeias internacionais como as escolas Omega e a Bridge 
Internacional Academies (ver Estudo de Caso 2A no Capítulo 2).

•  Resistência à privatização: a crescente resistência a essas 
tendências incluem ações por parte das famílias e das 
comunidades, organizações de direitos humanos e várias 
organizações da sociedade civil. Em particular, a Education 
International (EI - a federação internacional de sindicatos 
docentes) tem sido um líder global na resistência à privatização, 
trabalhando com os seus sindicatos membros em todo o mundo. 
Alguns governos – por exemplo, o do Uganda2 e os 84 membros 
da Organização Internacional da Francofonia (OIF)3 – também 
foram afastando-se dessas tendências ou falando contra certas 
formas de privatização e de mercantilização da educação. A 
resistência da sociedade civil está a ser feita cada vez mais em 
rede e em ligação, também através do trabalho da CGE e da EI, 
redes regionais como a Associação da Ásia do Pacífico Sul para a 
Educação Básica e de Adultos (ASPBAE), a Campanha Latino-
Americana pelo Direito à Educação (CLADE), a Campanha 
Árabe para a Educação para Todos (ACEA), a Rede Africana da 
Campanha de Educação para Todos (ANCEFA) e outros atores 
regionais e globais, como o Consórcio Privatização da Educação e 
Direitos Humanos (PEHRC). Este kit de ferramentas apresentará 
exemplos desta resistência e, particularmente no Capítulo 6, será 
discutida a forma de apoiar ações a nível da comunidade e como 
fazer a ligação aos planos nacional, regional e global. 
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•  Condenação por parte das Nações Unidas e órgãos de 
direitos humanos: a resistência está a ganhar força a partir 
das declarações e ações dos Direitos Globais e organismos de 
educação. Relatores Especiais da ONU para o Direito à Educação 
manifestaram-se contra a privatização, por exemplo, afirmando 
em 20154 que “a privatização é prejudicial para a educação 
enquanto bem público”, ao mesmo tempo que uma resolução 
das Nações Unidas de 2016 discutiu a importância de abordar 
“quaisquer impactos negativos da mercantilização da educação”.5,6  

Quais são os principais argumentos 
a favor da privatização da educação 
e quais as suas falhas? 
A promoção da privatização assenta em grande parte no que se 
conta sobre como a educação privada funciona, particularmente 
em países de baixo rendimento e de médio e baixo rendimento. 
Para os/as ativistas poderem compreender e, sempre que 
necessário, desafiarem a privatização, é importante compreender 
esta narrativa, os seus fundamentos ideológicos, a sua linguagem 

4 Singh (2015). Relatório do Relator Especial sobre o Direito à Educação http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/342 
5  Resolução do Conselho dos Direitos Humanos A / HRC / 32 / L.33 (2016) - www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/re-

source-attachments/HRC_Resolution_Right_to_Education_2016_En.pdf 
6  A Iniciativa Global para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais resumiu os comentários e observações de todos os organismos de Direitos 

Humanos da ONU adotados de setembro de 2014 a junho de 2017: http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2016/10 /GIESCR-CRC_CE-
SCR_CEDAW-synthesis-statements-on-private-actors-in-education.pdf 

e as suas falhas – tanto falhas conceptuais como em termos de 
demonstração. Os argumentos principais são apresentados na 
Tabela 1B (abaixo na página 10); mais informação está disponível 
numa série de dados de acompanhamento da CGE e outras fontes 
listadas no anexo B. Enquanto políticas que fazem avançar novas 
privatizações são descritas de forma “neutra” como ‘reforma da 
educação’, elas representam de facto uma ideologia inadequada, 
com base em provas fracas, e que deve ser desafiada, ao mesmo 
tempo em que é feita a defesa de uma reforma eficaz do sector 
público.

Demonstração da sociedade civil para exigir a responsabilização do governo para o objetivo de desenvolvimento 
sustentável para a Educação, durante a Semana de Ação Global pela educação da CGE no Nepal, 2017.

Imagem cortesia da National Campaign for Education (NCE) Nepal. 
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ualidade

As escolas privadas oferecem
 

um
a educação de m

elhor 
qualidade que as escolas 
públicas, as quais estão a falhar.

Enquanto algum
as escolas particulares individuais (incluindo, é claro, as 

de elite) são m
elhores do que algum

as escolas públicas concretas, m
uitas 

escolas privadas têm
 o m

esm
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ão 

há dados que dem
onstrem

 que as escolas privadas em
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antecedentes fam
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Eficiência

As escolas particulares, e o 
sector privado em

 geral, são m
ais 

eficientes do que o sector público.

Esta é um
a afirm

ação ideológica sem
 sustentação na realidade. Alguns 

fornecedores privados são m
ais ‘eficientes’ em

 fazer lucro, m
as isso não é 

relevante para os/as estudantes. H
á provas contundentes de que não há 

nenhum
a vantagem

 das escolas privadas na oferta de um
a m

elhor educação, 
que é o que im

porta.

U
m

 estudo nacional nos EUA revelou que 
escolas “charter” geridas por privados 
gastaram

 em
 m

édia m
ais 774 dólares em

 
adm

inistração do que as escolas públicas 
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 em
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sim
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 e 
m
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 todo 
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O
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ílias peçam
 responsabilidades aos 

provedores privados tal com
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ente não m
udam

 
de escolas (e m

udanças de escola e encerram
entos são prejudiciais aos 

alunos e alunas de qualquer m
aneira). M

uitas vezes estes fornecedores 
privados sentem

-se m
ais responsabilizados perante os seus acionistas. 

Em
 parcerias público-privadas, os contratos com

 prestadores privados são 
m

uitas vezes opacos, e podem
 ter sido garantidos às em

presas privadas 
retornos por parte do Estado, tornando-as m

enos sensíveis às com
unidades. 

A responsabilização dem
ocrática na educação pública é crucial, m

as trazer 
para o seu interior prestadores privados não é m

elhorá-lo. O
s dados m

ostram
 

que ‘escolhas’ na educação levam
 à desigualdade, e não à responsabilização e 

m
elhoria através da adm

inistração.
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Acessibilidade
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todos, e regim

es de subvenção ou 
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privadas.

M
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ílias m
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o a m
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item
 os operadores de escolas privadas. Q
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A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO

1. Qual é o panorama global?
Compreender o contexto geral

Quais são as principais objeções à 
privatização da educação, baseadas 
nos direitos?
Os argumentos a favor da privatização da educação, conforme 
destacado na seção anterior, têm muitas vezes falhas e por 
vezes demonstra-se que são falsos quando comparados com as 
evidências. O impacto real da privatização, além disso, levanta 
várias preocupações com base nos direitos, conforme aqui descrito. 

 

A educação é um direito humano, formalmente 
reconhecido na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 e consagrado em 
vários instrumentos internacionais, incluindo o 
Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais (artigos 13 e 14), a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (artigos 28º e 
29º), e a Convenção da UNESCO contra a 
Discriminação na Educação. Sob a legislação 
internacional, os Estados são obrigados a 
respeitar, proteger e concretizar o direito à 
educação para todos e todas, sem qualquer 
discriminação.

O direito à educação vai para além do acesso. Os 
Estados têm a obrigação de assegurar o pleno 
exercício do direito à educação para todas as 
pessoas através de um sistema de educação de 
boa qualidade, totalmente responsável, gratuito 
e apoiado publicamente. A ex-relatora especial 
da ONU para o Direito à Educação, Katarina 
Tomasevski, apresentou o direito à educação, 
tal como definido nos diversos tratados e 
convenções, como incluindo estes recursos 
essenciais e características interrelacionadas:

•  Disponibilidade: A educação é gratuita, 
financiada pelo governo e há infraestrutura 
adequada e professorado formado capaz de 
apoiar a concretização do ensino;

•  Acessibilidade: O sistema educativo é não 
discriminatório e acessível a todos e todas, e 
são dados passos positivos para incluir os mais 
marginalizados;

•  Aceitabilidade: O conteúdo da educação 
é relevante, não-discriminatório e 
culturalmente apropriado e de qualidade; 
as escolas são seguras e o corpo docente é 
profissional;

•  Adaptabilidade: A educação evolui com 
a evolução das necessidades da sociedade 
e desafia as desigualdades como a 
discriminação de género; a educação adapta-
se para atender às necessidades e contextos 
locais específicos (CDESC, Comentário Geral 
13, parágrafo 6). 

O direito internacional também reconhece 
o direito dos atores privados estabelecerem 
e administrarem instituições de ensino, e o 
direito de pais e mães escolherem qualquer 
escola para o seu filho e a sua filha. No 
entanto, isto está sujeito à exigência de que 
os atores privados devem cumprir as normas 
estabelecidas pelo Estado, complementar 
e não substituir a provisão pública, e devem 
proteger os direitos humanos, especificamente 
o direito a não discriminação. Os Estados 
devem também assegurar que um sistema com 
múltiplos fornecedores não cria discriminações 
e desigualdades, nem mina o conceito de 
educação gratuita e de qualidade como um bem 
público disponível para todos e todas.

Ver também o site da Iniciativa Direito à Educação, 
www.right-to-education.org 

Caixa  2: A Educação como um direito humano
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Questão de Direitos / 
Justiça Problema Conclusão

Universalidade 
(disponibilidade):  
todas as crianças - raparigas 
ou rapazes,  pobres ou ricos, 
com ou sem deficiências –  
têm o direito à educação. 

O facto de as escolas com pagamento de propina não serem acessíveis 
aos mais pobres cria imediatamente uma barreira à universalidade. 
Os aumentos maciços na matrícula depois da eliminação de propinas 
por parte de muitos governos no final da década de 1990 e início de 
2000 mostram a importância de uma educação gratuita para alcançar 
a Educação para Todos. Os operadores privados com fins lucrativos 
têm até agora mostrado pouco interesse em operar em áreas rurais ou 
remotas. Estudos feitos na Índia sugerem que estes seus modelos não 
são viáveis sem a infraestrutura que oferecem as áreas urbanas.

Evidências têm mostrado 
repetidamente que só os governos 
podem atingir a escala e tolerar os 
custos necessários para alcançar 
verdadeiramente a educação 
universal. Os governos devem 
concentrar-se em reforçar a sua 
própria capacidade de oferta, não 
seguindo caminhos políticos  que 
irão enfraquecer essa capacidade, e 
apenas proporcionando educação a 
algumas crianças.

Sustentabilidade:   
as crianças precisam de 
continuidade e segurança na 
sua educação.

Demasiadas escolas privadas encerram - muitas vezes, sem aviso prévio 
- quando o seu modelo se torna insustentável ou deixa de dar lucro, por 
exemplo, ou devido a decisões dos investidores. Mesmo os operadores 
sem fins lucrativos privados se retiram quando mudam as prioridades 
ou os padrões de financiamento. As famílias que deixam de conseguir 
pagar as propinas têm que retirar os seus filhos e filhas da escola. Estas 
mudanças são extremamente prejudiciais à educação das crianças.

O Estado tem uma responsabilidade 
permanente de garantir a educação 
para todas as crianças, e está tem 
uma situação única para garantir a 
sustentabilidade.

Equidade (acessibilidade, 
adaptabilidade):   
o direito à educação implica 
que todas as crianças devam 
ter acesso a uma educação 
de boa qualidade, sem 
discriminação.

Um dos principais problemas de todas as formas de privatização - 
em especial os esquemas de cheques-ensino, as escolas públicas 
de administração privada e a expansão do fornecimento privado 
(incluindo ‘propina reduzida’) – é a estratificação significativa e a 
segregação que tais abordagens criam. Os modelos liderados por 
operadores privados têm uma tendência esmagadora para separar as 
crianças por estatuto socioeconómico.

A política deve ser no sentido de 
tornar possível que todas as crianças 
frequentem escolas públicas 
que estão a ser apoiadas para 
alcançar uma elevada qualidade,  
com modelos de financiamento 
que ativamente se destinam a 
compensar diferentes níveis de 
rendimento e vantagem.

Qualidade (aceitação):   
o direito à educação requer 
que todas as crianças tenham 
uma educação de boa 
qualidade.

O argumento para as escolas privadas de ‘propina reduzida’ baseia-se 
numa suposição tácita de que a educação de má qualidade - aquela que 
pode ser comprada por alguns dólares por semana e ainda trazer lucro 
para os investidores - é suficientemente boa. Docentes são contratados/
as sem ter qualificações e são-lhes oferecidos salários muito baixos, sem 
segurança no emprego; o ensino é feito a partir de um guião fornecido 
por gestores escolares. A infraestrutura é precária e muitas vezes nem 
sequer existem instalações de saneamento básico. Uma análise rigorosa 
feita pelo Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino 
Unido às escolas privadas constatou que “muitas crianças podem não 
estar a alcançar competências básicas”.g Um estudo efetuado numa 
escola indiana constatou que três quartos das crianças de oito anos 
em escolas privadas não conseguiam resolver problemas matemáticos 
simples.h O Comité da ONU para os Direitos da Criança, constatou que 
muitas escolas privadas no Gana estão “em mau estado”.i  O argumento 
apresentado para a existência destas escolas é que são melhores 
do que as escola pública que existem perto, ou que não existe uma 
escola pública nas proximidades. Mesmo quando estas alegações são 
verdadeiras (e muitas vezes não o são) não são suficientemente boas. 
Não deveríamos estar numa ‘corrida para o fundo’, onde o padrão de 
educação que visamos oferecer às crianças mais pobres é ‘ligeiramente 
melhor do que o pior’.

Todas as crianças merecem e têm 
direito à educação de qualidade. 
O Estado e a cidadania devem 
promover e investir num sistema 
forte para todos e todas, não 
dependendo de educação privada 
de propina reduzida para pessoas 
pobres.

Direitos dos trabalhadores:  
a educação não deve ser dada 
às crianças em detrimento 
dos direitos dos professores e 
outros funcionários da escola.

Em muitas escolas privadas ‘de propina reduzida’, os professores e as 
professoras são contratados sem formação ou segurança no trabalho, 
e com salários miseráveis. Esta ‘des-qualificação’ da profissão docente 
explora os professores, e origina má qualidade para os alunos e alunas.

A formação e valorização de 
docentes e outros profissionais da 
educação é uma situação em que 
todos ganham, que protege os seus 
direitos, melhorando ao mesmo 
tempo a educação dos alunos e 
alunas.

Tabela 1C : Preocupações de direitos e justiça levantados pela privatização da educação

g) Day et al. (2014). The role and impact of private schools in developing countries: A rigorous review of the evidence, DfID.
h)  Singh, R., S. Sarkar (2012). Teaching quality counts: how student outcomes relate to quality of teaching in private and public schools in India, Universidade de Oxford. 

Young Lives Working Paper 91.
i)  http://globalinitiative-escr.org/un-human-rights-body-denounces-the-commercialisation-of-education-in-ghana-as-the-government-defends-its-support-to-

private-schools/  
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1. Qual é o panorama global?
Compreender o contexto geral

Quem ou o que está a impulsionar a 
privatização na educação?
O Capítulo 4 deste kit de ferramentas, ‘Quem tem o poder?’, 
discute mais detalhadamente os principais intervenientes globais e 
os decisores nacionais em debates relacionados com a privatização. 
Há uma poderosa rede de atores que está a defender a privatização 
e comercialização do sector da educação, a nível mundial.  Está 
ligada ao que académicos e ativistas denominaram de ‘GERM’ – ou 
‘Movimento para a Reforma da Educação Global’ – que também 
está a impulsionar ‘reformas’ orientadas ideologicamente em países 
mais ricos.

Incluem-se aqui corporações e os seus líderes, os investidores – 
tanto os que têm posições de relevo como os que têm posições 
discretas nos debates sobre a privatização – e uma forte rede 
filantrópica e a favor da privatização. Alguns dos atores mais ativos 
a nível corporativo incluem o conglomerado educativo Pearson. As 
fundações privadas mais ativas são muitas vezes desdobramentos 
de grandes empresas – como a Fundação Vitol e a Fundação UBS 
Optimist – ou filantropos corporativos como Mark Zuckerberg, do 
Facebook, e Pierre Omidyar, fundador do eBay. Estes trabalham 
ao lado de doadores institucionais como o Departamento para 
o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (Df ID), o 
Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento. Existem 
fortes ligações e linhas indistintas entre todos estes atores. O 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino 
Unido e o Banco Mundial, por exemplo, oferecem subvenções para 
apoiar iniciativas de privatização, e investem na empresa privada 
Bridge Internacional Academies (BIA); a BIA tem também entre 
os seus investidores fundações e filantropos. Leia mais sobre os 
atores individuais no Capítulo 4 (inclui uma lista de investidores 
privados selecionados). Aí também se descreve brevemente alguns 
dos principais fatores motivadores.

Principais motivadores
Tendo em conta estes atores, alguns dos fatores motivadores não 
são surpreendentes:

•  Lucro: o desejo de encontrar um ‘mercado’ novo e lucrativo é 
extremamente importante para as empresas e investidores. Uma 
análise recente sobre os desenvolvimentos do financiamento da 
educação identificou 19 diferentes empresas7 que investem na 
educação privada em países de baixo rendimento cuja principal 
motivação é o lucro. Embora o lucro possa não ser tão relevante 
para agências doadoras, por exemplo, estes investidores com 
fins lucrativos são em número importante e parecem estar 
a aumentar. A mesma análise assinalou que muitos destes 
investidores eram novos no sector. Nalguns países, o lucro no 
sector da educação está em grande parte, senão totalmente, 
desregulamentado, deixando em aberto a perspectiva de 
grandes oportunidades de fazer dinheiro, incluindo fazer 
dinheiro à custa das famílias pobres. 

•  Ideologia: há uma forte convicção ideológica no valor de 
soluções de ‘mercado’ (veja também a escolha e competição, 
abaixo) por parte de alguns atores-chave e instituições. Em 
alguns casos, a ideologia dominante de um governo cria 

7  Documento informativo da CGE para a reunião do Conselho de março de 2017: BOD/2017/03 Financing and Funding Framework Background Docu-
ment. Consulte o Capítulo 4 para uma lista completa dos atores relevantes.

incentivos para a agência de desenvolvimento do país favorecer 
o envolvimento do sector privado na prestação de serviços 
públicos. Este é o caso, pelo menos em parte, do que acontece 
atualmente com o Departamento para o Desenvolvimento 
Internacional, a agência de desenvolvimento do Reino Unido, 
por exemplo. Noutros casos, indivíduos proeminentes dentro de 
uma agência agem como motivadores internos para ideologias 
de ‘escolha’, ‘concorrência’ e a motivação de lucro com base no 
mercado, como motor essencial do progresso.  

•  Um desejo de soluções imediatas: Quase 30 anos após a 
Conferência Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, o 
mundo ainda não atingiu aeducação para todas as pessoas. Fazê-
lo é uma tarefa complicada e cara. Uma tarefa que à escala global 
tem sido até agora cronicamente subfinanciada. Os governos 
e os doadores estão à procura de soluções, em particular, 
soluções que aparentemente não exijam fundos adicionais. 
Neste contexto, os esforços promocionais dos que defendem 
a privatização (apoiados pelas corporações, que dedicam 
um esforço considerável ao marketing do que oferecem para 
produzirem seletivamente e destacarem a pesquisa que apoia as 
suas reivindicações, para apresentarem factos e números que os 
mostrem à melhor luz possível) são extremamente poderosos, 
tanto para a equipa das agências doadoras, sob pressão, como 
para os funcionários governamentais do sul, prejudicados pelos 
orçamentos limitados. As reivindicações feitas pelos agentes da 
privatização não são verdadeiras, e o perigo de seguir a senda 
e trajetória da privatização é tornar a educação de qualidade 
verdadeiramente para todos e todas ainda mais inalcançável. 

Motivador contestado: a exigência das 
famílias
Os defensores da privatização da educação afirmam muitas vezes 
que um motor, ou mesmo o principal motor, é a exigência parental. 
Ou seja, as escolas privadas estão a aumentar porque os pais e as 
mães o estão a exigir ou as estão a escolher. Mas esta reivindicação 
é desonesta no melhor dos casos, e falsa na pior das hipóteses. É 
verdade que as famílias querem uma boa educação para as suas 
crianças. Na verdade, como o inquérito mundial das Nações Unidas 
‘My World 2015’ mostrou, este é o objetivo mais citados por 
todos os grupos de pessoas, em todo o mundo. Em muitos casos, 
as famílias escolhem as escolas privadas quando não há escolas 
públicas disponíveis ou quando estas são de má qualidade. Ainda 
por cima a alternativa escolas particulares pode ser pouco ou nada 
melhor do que a alternativa escolas públicas. O facto é que os pais e 
as mães não estão a escolher o ensino privado em si, eles escolhem-
no quando sentem que lhes está a ser negada a escolha da boa 
educação pública a que os seus filhos e filhas têm direito. A escolha 
dos governos interpretarem estes dados como uma razão para 
novas privatizações, ou como uma razão para melhorar a educação 
pública, é uma escolha política, e a CGE argumenta fortemente em 
favor desta segunda escolha.
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Porque é que a educação pública é 
importante?
Em contraste, a educação pública, quando bem feita, pode ser:

• universal e gratuita 
• uma maneira de reunir todas as crianças 
•  um meio para resolver as desvantagens e promover a igualdade
• sujeita à discussão democrática e supervisão.

Conseguir tudo isto vai exigir mais significativos investimentos 
e foco. Mas é possível. Com vontade política suficiente os 
governos podem, e já o fizeram, efetuar melhorias significativas 
nos sistemas públicos de ensino. Por exemplo, na Bolívia, nos 
últimos dez anos, um aumento do investimento na educação 
pública e reformas, como a melhoria da formação contínua dos 
professores e professoras, originaram melhorias significativas 
na qualidade da educação pública. Paralelamente, regulamentos 
que obrigam a uma maior responsabilização dos prestadores de 
ensino privado originaram uma mudança na inscrição em escolas 
particulares, passando essa inscrição para as escolas públicas.8  A 
diferença geral no financiamento para alcançar a educação básica 
para todos e todas em países de baixo rendimento é de 26 bilhões 
de dólares – apenas 1,5% da despesa militar global em 2016. 
Além disso, o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável para 
a educação, o ODS4, abrange uma gama ambicioso de metas, 
incluindo o compromisso de ‘assegurar que todos os rapazes 
e raparigas completem uma educação primária e secundária  
gratuita, equitativa e de qualidade’. Assim, é vital que também 
sejam atribuídos fundos suficientes para alcançar este objetivo.

Claro, existem muitos problemas significativos com muitos 
sistemas de educação pública hoje. Mas com a vontade e 
compromisso políticos certos, podemos alcançar a visão 
estabelecida mais recentemente na Declaração Mundial sobre 
Educação, acordada em Incheon em maio de 2015. A promessa 
falsa de privatização não nos vai levar ao objetivo.

 

 

8  Fontdevila & Verger (2016). https://www.unite4education.org/uncategorized/the-privatisation-of-education-can-be-reversed-evidence-from-re-
cent-education-reforms-in-bolivia/ - Acedido em maio de 2017  

Estudo de Caso 1A :  
Cuba: um argumento contra a corrida para 
soluções do sector privado

Cuba tem um sistema de ensino de desempenho 
invulgarmente alto, em comparação com os 
países vizinhos e com riqueza similar. Esta 
caraterística é visível tanto a nível da inscrição 
como nos resultados. Quase todas as crianças 
cubanas se inscrevem na pré primária em escolas 
de financiamento público. 92% das crianças em 
idade para frequentar a primária estão na escola 
e 85,7% no secundário. A taxa de alfabetização no 
país é de 100%. 

Cuba é também o único país da América 
Latina e das Caraíbas com um sistema de 
ensino totalmente público, e tem altos níveis 
de investimento no seu sistema de educação 
pública: os últimos dados do Instituto de 
Estatísticas da Unesco (2010) mostram que 
os gastos do governo com a educação em 
percentagem de PIB é de 12,84% – a percentagem 
mais alta na região. No entanto, muitos outros 
países da região, longe de aprender com o 
sistema público de Cuba, estão a embarcar (ou 
a continuar) em experiências de privatização – 
e a obter piores resultados. O Banco Mundial 
geralmente prefere promover ‘reformas’ lideradas 
pelo sector privado na educação, no entanto, 
ainda em 2014, por exemplo, o BM publicou um 
livro sobre educação na América Latina que se 
referia ao ‘alto desempenho de Cuba’ e afirmava 
que, de todos os países na região, apenas Cuba 
estava “muito perto de padrões elevados, elevado 
talento académico, compensação alta ou pelo 
menos adequada, e alta autonomia profissional 
que caracteriza os sistemas educativos mais 
eficazes do mundo”. Cuba é a prova clara que o 
investimento e a gestão eficaz do sector público 
podem produzir resultados muito melhores do 
que transferências para o sector privado.

Fontes: Instituto de Estatística da UNESCO; Bruns & Luque 
(2014) ‘Great Teachers: how to raise student learning in Latin 
America and the Caribbean, World Bank Group.
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1. Qual é o panorama global?
Compreender o contexto geral

EXERCÍCIO 1A:

Explorar formas de privatização da educação
1.  Abaixo, reproduzimos uma versão em branco do Gráfico 1A (página 6), com os quatro quadrantes 

identificados por financiamento público ou privado, e provisão pública ou privada. 

2.  Coloque cada um dos seguintes tipos de escola onde julga que se encaixam no gráfico:

a.  Uma escola secundária pública, com alguns fundos do governo, mas onde as famílias também têm 
que pagar propinas pela frequência

b.  Uma escola primária gerida pela igreja, financiada por uma combinação de subvenções oferecidas por 
doadores e propinas pagas pelas famílias  

c.  Uma universidade pública, financiada através de subsídios do governo sem propinas formais 

d.  Uma escola primária de ‘propina reduzida’, gerida por uma empresa, que cobra às famílias 2 dólares 
por dia

e.  Uma escola secundária gerida por uma empresa, financiada por um subsídio do governo e sem 
cobrança de propinas pela frequência 

f.  Uma escola primária pública que é financiada pelo governo através de um subsídio de apoio ao Sector 
da Educação concedido por um parceiro de desenvolvimento bilateral. 

3.  Pense sobre quais destas descreveria como públicas e quais como privadas, e por quê?

Adaptação a um ambiente de oficina 
•   Antes de começar o exercício, pode optar por pedir ao grupo de participantes para descrever tipos de 

escolas que conheçam nos seus países (primária, secundária, terciária, não formal) e usar depois essa lista 
em vez da lista que apresentamos no passo 2.

•  Coloque uma grande versão do gráfico onde todos os grupos a possam ver. Dê a cada grupo autocolantes 
para representar cada escola; cada grupo discute separadamente onde colocariam cada tipo de escola, e 
depois, na discussão, cada grupo pode colocar uma escola na carta (passo 2), explicar a sua escolha e se a 
iriam considerar pública ou privada  (passo 3). 

• Discuta as opções em plenário. 

     Provisão privada Provisão pública
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EXERCÍCIO 1B:

Explorar as implicações de direito e justiça da privatização
1. Leia um ou os dois estudos de caso sobre privatização apresentados abaixo 

2. Para cada um, compilar uma lista de potenciais preocupações sobre direitos e justiça, incluindo:   

•   Disponibilidade e acessibilidade da educação para todos os alunos e alunas – incluindo se a educação é 
gratuita, suficientemente disponível e acessível a todos e todas, sem discriminação 

•  Aceitabilidade da educação – incluindo se a qualidade é suficientemente boa, o conteúdo é relevante e 
adequado, a escola é segura 

•  Adaptabilidade da educação a todos os alunos e alunas – incluindo se oferece condições para 
estudantes com diferentes capacidades, necessidades e situações e se lida com as desigualdades 

• Responsabilização dos prestadores de educação para com estudantes, famílias e comunidades 

• Equidade na prestação global da educação. 

3.    Além disso, anote todas as perguntas que precisam de ser formuladas para determinar melhor essas 
implicações de direitos e justiça.

Adaptação a um ambiente de oficina
• Dividir em grupos de cerca de quatro pessoas. 

•  Dê a cada grupo um estudo de caso (use um ou os dois, dependendo do número de grupos). 

•  Peça a cada grupo para pensar nos potenciais impactos nos direitos e justiça na situação descrita de UMA 
das perspectivas indicadas no ponto 2 acima. Escreva os pensamentos num quadro de folhas. 

•  Quando os grupos tiverem terminado, passam pelos quadros de folhas dos outros grupos. Devem colocar 
um sinal junto daquilo com que fortemente concordam, e escrever qualquer outra ideia que possam ter.  

• Cada grupo acaba junto do seu próprio quadro de folhas para rever os comentários. Não é necessário um 
comentário em grupo. 
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1. Qual é o panorama global?
Compreender o contexto geral

Estudo de caso 1B:
Cheque ensino no estado de Nevada

Em 2015, o estado de Nevada dos Estados Unidos 
aprovou uma lei que estabelece ‘contas de poupança 
educação’ – uma nova forma de cheque-ensino que 
coloca o dinheiro do governo numa conta poupança 
para as famílias gastarem em educação privada. Este 
foi o primeiro sistema de cheques-ensino ‘universal’ 
dos EUA, em que os fundos de cheque-ensino estavam 
disponíveis para qualquer pessoa, independentemente 
do rendimento. Em vez de ser apenas para famílias 
que preenchem um conjunto detalhado de requisitos, 
o chamado ‘Super cheque-ensino’, de até 5.700 dólares 
em fundos estatais, pode ser atribuído a qualquer 
família cujo filho ou filha tenha frequentado uma 
escola pública durante 100 dias antes de se candidatar.

Os fundos de cheque-ensino são criados sobre 
o orçamento existente para a educação pública, 
permitindo que as famílias usem o dinheiro, que o 
estado de outro modo gastaria em escolas públicas, 
em coisas como aulas de reforço escolar, aulas 
particulares e o ensino doméstico.

As pessoas apoiantes dos cheque-ensino alegam que 
o esquema ajudaria a animar a concorrência e aliviar 
a superlotação das escolas públicas. Os detratores 
levantam a preocupação de que o esquema iria piorar 
as condições nas escolas públicas do Nevada, que já 
estavam grandemente subfinanciadas e classificadas 
no nível mais baixo nos EUA no que toca a resultados 
dos e das estudantes.

Depois da introdução do esquema, os dados 
mostraram que mais de 80% dos candidatos e 
candidatas eram oriundos dos bairros mais ricos 
perto das maiores cidades do estado. Os candidatos 
eram desproporcionalmente oriundos dos bairros 
com as escolas públicas com melhor desempenho. 
O valor do cheque-ensino era vários milhares de 
dólares abaixo do custo da maior parte das escolas 
privadas no Nevada, o que significa que as famílias 
também precisavam de pagar elevados montantes 
do seu próprio rendimento, a fim de utilizar o cheque-
ensino para pagar as propinas das escolares privadas. 
A maioria das escolas privadas estão localizadas 
nos subúrbios, e não há transporte público para 
as alcançar. Muitas escolas particulares não têm 
instalações para crianças com deficiência ou aquelas 
que não falam Inglês como primeira língua; muitos 
dos e das estudantes mais pobres no Nevada falam 
espanhol em casa.

Sources: The Guardian https://www.theguardian.com/
us-news/2016/jul/25/nevada-school-voucher-program-
supreme-court - Acedido em de Maio de 2017; The Atlantic 
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/
can-a-universal-voucher-program-succeed/515436/ - Acedido 
em maio de 2017.

Estudo de caso 1C:
Privatização no Peru

Ao longo das últimas duas décadas o Peru tem vivido 
um crescimento sem precedentes do sector da 
educação privada, com a ajuda de uma lei de 1998 
que procurou promover o investimento privado na 
educação através da desregulamentação de atividades 
educacionais privadas, permitindo que as escolas 
privadas operassem numa base com fins lucrativos, 
e oferecendo créditos fiscais aos investidores. O 
número de escolas privadas no país aumentou de 
forma maciça durante os anos noventa, especialmente 
depois de a lei ter sido aprovada. Um pouco mais 
tarde, especialmente a partir de 2004, as matrículas 
nestas escolas privadas também aumentaram 
consideravelmente. Em 2012, 25% das matrículas na 
educação básica era em escolas particulares. Isso fez 
do Peru o país em que a privatização da escola por 
defeito mais se notou.

Os defensores das escolas privadas defendem que 
elas melhoram os resultados dos testes. Os resultados 
das avaliações nacionais no Peru em 2013, no entanto, 
mostram que as escolas privadas localizadas em áreas 
com altas concentrações de estudantes de famílias 
mais pobres tendem a ter resultados igualmente 
baixos, e em alguns casos piores que as escolas 
públicas que funcionam nessas mesmas áreas.

Um estudo utilizando os resultados dos testes PISA 
de países latino-americanos verificaram que o Peru 
tem os níveis mais altos de segregação educacional 
na América Latina em termos de estudantes ricos e 
pobres frequentarem escolas diferentes, e é também 
o país em que o estatuto socioeconómico dos alunos 
e alunas está mais fortemente correlacionado com 
o seu resultado de aprendizagem. Além disso, surgiu 
uma situação em que diferentes escolas privadas 
atendem quase exclusivamente a diferentes níveis de 
rendimento por parte das famílias: o ensino privado 
varia entre escolas de topo que educam os filhos e 
filhas da elite global, e ‘escolas de garagem’ de ‘propina 
reduzida’, que oferecem uma educação de qualidade 
abaixo da norma para as famílias mais pobres.

Não há quase nenhuma regulamentação eficaz, 
em parte por causa da desregulamentação e em 
parte devido à fraca capacidade do Ministério da 
Educação. O Ministério Central não armazena sequer 
informações básicas sobre escolas privadas e não há 
informações sobre o que acontece nessas escolas, 
que propinas cobram, se estão registadas com fins 
lucrativos ou sem fins lucrativos, etc. As famílias não 
dispõem de informação sobre o que podem ou não 
esperar das escolas privadas em que se inscrevem 
as suas crianças e jovens, o que os funcionários do 
ministério citam como sendo uma preocupação. As 
famílias, especialmente as mais pobres, não sabem o 

https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/25/nevada-school-voucher-program-supreme-court
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/25/nevada-school-voucher-program-supreme-court
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jul/25/nevada-school-voucher-program-supreme-court
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/can-a-universal-voucher-program-succeed/515436/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/can-a-universal-voucher-program-succeed/515436/
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que as escolas podem ou não exigir por lei em termos 
de contribuições monetárias e outras, alterações 
de propinas, etc. Pais e mães não estão cientes das 
potenciais consequências para a educação dos seus 
filhos e filhas se não forem capazes de pagar as 
propinas escolares. No entanto, o governo iniciou 
agora um processo de consulta nacional para abordar 

a questão da regulamentação do ensino privado.

Source: Balarin (2015) The default privatisation of Peruvian 
education and the rise of ‘low-fee’ private schools, PERI e 
Campaña Peruana por el Derecho a la Educación.  

EXERCÍCIO 1C: 

Explorar as implicações de direitos e justiça das políticas que favorecem a 
privatização
Imagine que vive num país pequeno. Atualmente há 250 escolas primárias privadas, mas os operadores 
desejam expandir este número. O número de crianças que frequentam diferentes tipos de escola 
primária estão na Tabela 1D (página 19), juntamente com uma indicação das suas qualidades gerais e 
principais preocupações. Trabalhar com esta tabela:

Analise que escola seria de esperar que as seguintes pessoas escolhessem para os seus filhos e filhas (ou 
se escolheriam alguma)?

•  Uma família rural de agricultores que ganha um pouco acima do rendimento médio familiar, com 3 
crianças (dois rapazes, uma rapariga) 

•  Uma mulher de negócios da zona urbana, que ganha mais de 30 vezes o rendimento, com 2 crianças 
(ambas raparigas) 

•  Um casal em que ambos são funcionários públicos, vivem na cidade e cada um ganha duas vezes o 
rendimento médio, com 4 crianças (dois rapazes, duas raparigas) 

•  Uma família que vive numa área pobre da cidade, que ganha o rendimento familiar médio, com 3 
crianças (um rapaz, duas raparigas) 

•  Uma família que vive num bairro de lata urbano, com um rendimento familiar de cerca de 40% em 
relação à média, e cinco filhos (três rapazes, duas raparigas) 

Adaptação de esta realidade a uma oficina:
•  Dividir em grupos de cerca de quatro pessoas; fotocopiar a página com a Tabela 1D e dar a cada grupo 

uma cópia.

•  Pedir aos grupos para discutir a questão. Em plenário, pedir a um grupo diferente que partilhe a sua 
resposta em relação a cada família, e depois discutir se os outros concordam.
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Compreender o contexto geral

  Número 
total de 

% de 
crianças 
em idade 
primária

Propina 
por criança 

(% do 
rendimento 

médio 
familiar)

Qualidade geral Principais problemas

Escolas 
públicas 
urbanas

 594 000 49,5 0

Má a boa; melhor 
em áreas mais 
abastadas, pior em 
bairros de lata

Do total de 21.760 docentes, 
alguns têm má formação e 
4.000 não têm formação; 
são necessário mais 2.700 
professores/as para alcançar 
um rácio docente/estudante 
de 1:40; é difícil recrutar 
nas zonas rurais; há pouca 
infraestrutura em algumas 
escolas; livros didáticos 
insuficientes (diferença 
de 880.000 para ter um 
livro para cada 2 crianças; 
diferença de 390.000 para 
ter 1 para 3 crianças: 3 temas 
centrais).

Escolas 
públicas rurais  385 200 32,1 0 Má a mediana

Escola gerida 
pela igreja 
(todas rurais)

 74 400 6,2 0 Mediana
Docentes mal formados 
ou sem formação; livros 
desatualizados.

Não 
frequentam 
a escola, em 
áreas rurais

 60 000 5 - -
Acesso / distância; 
disponibilidade; custo; custo 
de oportunidade; procura.

Escolas 
particulares 
de ‘propina 
reduzida’ 
(todas urbanas 
/ bairro lata)

 48 000 4 15 %

Na sua maioria má 
qualidade, mas 
algumas melhor 
do que escolas 
públicas vizinhas

Docentes sem formação; 
sustentabilidade limitada 
especialmente quando 
sem licença; infraestrutura 
deficiente e pouco 
material pedagógico; 
falta de saneamento; 
regulamentação limitada e 
nenhuma supervisão.

Não 
frequentam 
a escola, em 
áreas  urbanas

 36 000 3 - - Disponibilidade; custo; custo 
de oportunidade; procura.

Escolas 
privadas de 
elite (todas 
urbanas)

 2 400 0,2 400 % Excelente Custo.

TOTAL  1 200 000 100    

Tabela 1D - matrícula na escola primária no País X



O bem público 
sobre o lucro privado

20
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO  

EXERCÍCIO 1D: 

Explorar as implicações de direitos e justiça nas políticas que favorecem a privatização
PARTE 2:  Imagine que é um/a assessor/a do Ministerio da Educação. Tem que fazer uma recomendação 
ao ministerio sobre como despender 11 milhões de dólares adicionais na educação, que estarão disponíveis 
a partir do próximo ano e durante 3 anos. Há, além disso, o potencial para um fluxo contínuo de 
financiamento que advirá do aumento de impostos específico sobre o petróleo, a começar dentro de 3 anos, 
mas ainda não está decidido. Os custos associados a várias formas de expansão propostas e/ou melhoria do 
ensino primário são apresentadas na Tabela 1E  (página 21).

Ao fazer a sua recomendação, tenha em mente:

•  Probabilidade de fazer avançar o direito à educação de médio e longo prazo, incluindo quantas mais 
crianças frequentariam a escola e a qualidade da educação 

• Acessibilidade atual 

• Sustentabilidade existente 

• Como se encaixa com outros planos de expansão se novos fundos se tornarem disponíveis.

Adaptação a um ambiente de oficina
•  Mantenha os grupos de quatro pessoas; fotocopie a página com a Tabela 1E e dê uma cópia a cada grupo. 

•  Se tiver muito tempo, os grupos podem discutir todas as opções e apresentar uma proposta. Em plenário, 
pode discutir e votar estas propostas. 

•  Alternativamente, pode atribuir a cada grupo uma opção diferente, e pedir-lhes para desenvolverem uma 
proposta e avaliar os prós e contras para o ministerio. Poderá usar as seguintes opções, ou desenvolver 
outras, se tiver mais grupos: 

 a.  Cheque-ensino para apoiar a assiduidade em escolas públicas de ‘propina reduzida’ + regulamentação e 
supervisão 

b.  Contratar operadores privados para administrar escolas públicas + regulamentação e supervisão 

c. Melhoria de infraestruturas e livros 

d. Abrir mais escolas públicas 

e. Melhoria da formação docente e/ou números de docentes nas escolas públicas

 • Em plenário, peça a cada grupo para apresentar a sua proposta. 

•   Abrir uma discussão plenária, pedindo comentários sobre as propostas e/ou sugestões de propostas 
híbridas. Orientar a discussão à luz de aspectos do direito à  educação. 

•  No final do debate, o/a moderador/a irá decidir qual das quatro opções teve o maior interesse (quer 
sejam as propostas originais ou híbridas) e coloca-as a votação. 
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Tabela 1E: Custos totais e unitários das opções para expandir e/ou melhorar a educação 
primária no país  X 

Custo inicial 
(planeamento, 
infraestrutura, etc.)

Custo em curso por ano

Total Por escola (500 
estudantes)

Desenvolver regulamentação e capacidade do 
governo para monitorizar as escolas privadas 
eficientemente

750 000 3 800

Reparar a maioria dos problemas de infraestrutura 
urgentes nas escolas públicas e melhorar a 
manutenção

1 800 000 800

Reparar todos os problemas de infraestrutura nas 
escolas públicas e melhorar a manutenção 4 000 000 1 200

Total  Por estudante

Esquema de cheques-ensino para apoiar estudantes 
que frequentam escolas privadas urbanas de ‘propina 
reduzida’

50 000 450

Contratar novo operador privado para administrar 
escolas governamentais em áreas urbanas sem 
bairros de lata

50 000 600

Custo adicional por estudante pela abertura de uma 
nova escola pública em área rural 70 000 180

Custo adicional por estudante pela abertura de uma 
nova escola pública em área urbana 50 000 150

Total Por docente

Introduzir um novo programa de formação contínua 
para docentes das escolas públicas 750 000 600

Aumentar os incentivos para docentes em escolas 
públicas rurais 0 300

Empregar mais docentes nas escolas públicas 
existentes 1 200 por docente 4 800

 Por livro

Livros didáticos 3 (custos de substituição)
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A primeira etapa em qualquer trabalho de campanha ou de defesa 
será o de  compreender plenamente as questões da privatização 
com que se vai envolver e como elas estão a ter um impacto no seu 
contexto. Só então será capaz de tomar decisões informadas sobre 
as ações que deseja defender que sejam tomadas pelo governo, 
doadores, sociedade civil e outros atores relevantes. Este Capítulo 
do kit de ferramentas descreve vários passos na exploração do 
contexto da privatização no seu país, incluindo: esclarecer o 
seu ponto de partida e questões-chave; identificar fontes de 
informação; e compreender a informação disponível. 

Esclarecer o seu ponto de partida 
e perguntas
Dada a enorme variedade nas formas e contexto da educação 
privada, há muitos aspectos diferentes em que pode (ou precisa 
de) centrar a sua ação de defesa. Ao estreitar o seu foco, precisa de 
entender: o seu próprio contexto organizacional, o seu contexto 
de campanha e o seu contexto nacional. Pode iniciar o seu 
planeamento pensando nas seguintes questões:

•  Qual é o seu quadro de ação de defesa?  Apesar de isto poder 
ser óbvio, será útil ser explícito desde o início sobre se esta ação 
de defesa que está a planear sobre a privatização se encaixa 
numa campanha já existente ou numa questão em que se 
esteja a centrar (por exemplo, a privatização é relevante para 
a sua campanha sobre educação inclusiva para crianças com 
deficiência, ou na educação de raparigas, etc.), ou se está aberto 
para um trabalho mais amplo sobre como a privatização afeta 
qualquer aspecto do direito à educação.

•  O que já entendeu sobre o seu contexto de privatização da 
educação?  É este o momento para uma conversa aberta e 
mais ampla dentro da sociedade civil com outros membros da 
coligação, parceiros e partes interessadas. Irá assim delinear, em 
primeiro lugar, o que já sabe sobre a privatização no seu país, e, 
em segundo lugar, que preocupações isto levanta. Pode usar as 
perguntas no topo de cada secção na Tabela 2A (em negrito) 
como um guia para as áreas a cobrir nesta conversa inicial. Deve 
dar-lhe uma ideia do que sabe sobre a privatização no seu país, 
o que não sabe, e o que mais o preocupa. Pode haver alguns 
pontos de vista muito divergentes sobre a privatização dentro 
do seu movimento; esta é uma oportunidade para discutir esses 
pontos de vista. As informações no Capítulo 1 (particularmente 

as Tabelas 1B e 1C) devem ser úteis. As perguntas da Tabela 2A 
também o devem ajudar a aprofundar a questão e a formar uma 
ideia sobre a razão pela qual a privatização poderia ser motivo 
de preocupação (pode também querer rever a informação no 
Capítulo 6 sobre as discussões ao nível da comunidade sobre 
a privatização). Se enfrenta uma ameaça imediata – como a 
entrega iminente de escolas a um operador privado, ou uma 
proposta de alteração de lei para favorecer os operadores 
privados –, veja a Caixa 4 no Capítulo 5 para conselhos sobre 
campanhas de resposta rápida. 

•  Em que é que se vai centrar?  Uma vez que tenha em mente 
o seu próprio contexto de ação de defesa e uma sensação 
inicial do que está a acontecer e o que o preocupa em relação 
à privatização, pode escolher o seu próprio foco. Por exemplo, 
vai centrar-se nas escolas privadas de ‘propina reduzida’ ou 
nas parcerias público privadas, ou nos esquemas planeados de 
cheque-ensino? Ou está preocupado com as diferentes formas 
de privatização a partir da perspectiva da equidade, ou da 
governação transparente? Tornar o seu foco tão estreito quanto 
possível, dado o contexto, vai ajudar a tornar a sua campanha 
mais fácil de gerir e potencialmente mais eficaz.

Depois de ter decidido o seu foco, pode começar a pensar sobre 
que outras informações precisa para levar mais longe a sua ação de 
defesa sobre este tema, baseada em evidências. Para tal, a Tabela 
2A na página 23 pode ser útil: ela apresenta exemplos dos tipos 
de perguntas que são relevantes para diferentes questões amplas, 
e salienta perguntas de diferentes seções que podem ser mais 
relevantes para diferentes formas de privatização.  A intenção não 
é criar uma lista de verificação padrão, mas um guia para o ajudar 
a pensar sobre o que precisa de saber para criar uma imagem 
de fundo completa para a sua campanha; use as suas conversas 
iniciais e esta tabela para se concentrar numa das perguntas que 
acha que será a mais importante.  Estas questões poderiam ser 
aplicadas a nível local, estatal ou nacional, para um determinado 
nível de educação ou para todos – será você a decidir onde se quer 
concentrar. 

  

2. Qual é a nossa 
situação?  
Compreender o seu contexto e 
identificar problemas 
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2.  Qual é a nossa situação ? 
Compreender o seu contexto e identificar problemas

Tabela 2A: Perguntas contextuais - exemplos a perguntar para compreender o seu contexto

Questões-chave sobre o seu contexto

RESUMO: que formas e escala de privatização da educação existem no seu país? Inclui pensar nas seguintes 
questões, inclusivamente se mudaram ao longo do tempo:
•  Inscrição: qual é a proporção de crianças, em cada nível, que estão na escola em geral; em escolas públicas; em 

escolas privadas (de diferentes tipos); e que não frequentam a escola?
• Escolas: que tipos de escolas privadas existem e qual a proporção de crianças que cada tipo educa?
•  A política do governo: o governo encoraja ativamente a privatização (através da despesa, políticas, contratos, 

etc.)? 
•  Debates internos: qual é a conversa pública nacional (se houver) sobre escolas privadas e/ou a abordagem 

nacional geral à privatização no seu país? Lembra-se terem sido levantadas preocupações relevantes por parte 
dos meios de comunicação ou por movimentos importantes, organizações ou indivíduos?

•  Debate internacional: Organismos regionais ou internacionais de educação ou de direitos humanos 
comentaram questões relacionadas com a educação privada no seu país?

FINANCIAMENTO:  os fundos governamentais contribuem para a privatização? E como isso afeta a 
educação pública?

Inclui pensar nas seguintes questões, inclusivamente se mudaram ao longo do tempo:
•  Os gastos gerais do governo na educação: como parcela do orçamento, do PIB e per capita; todos estes 

aspetos em diferentes níveis de ensino (primário, secundário, etc.). 
•  Os fundos governamentais que vão para escolas particulares ou prestadores: escala; parcela do 

financiamento global da educação; origem (por exemplo, orçamento do Ministério da Educação ou outro); base 
(por exemplo, bolsas, contratos de serviço, cheques-ensino); tipos de fornecedores (com fins lucrativos, sem fins 
lucrativos); tipos de serviços financiados (escolas, outros serviços associados, etc.). 

•  Financiamento do governo para a educação pública: qual é o impacto dos fundos do governo destinados à 
educação privada no financiamento público para a educação. O financiamento do governo falha em quanto em 
relação ao que é necessário para alcançar uma educação de qualidade? 

•  Monitorização de fundos: há sistemas de monitorização e de contabilidade que assegurem que os fundos 
públicos são gastos como planeado, nos sistemas público e privado? 

•  Despesas ao nível da escola: qual é a despesa per capita, a nível primário e secundário, nas escolas públicas, 
escolas particulares subsidiadas, e escolas particulares não subsidiadas? 

•  A despesa das famílias: que despesas correntes são tipicamente gastas em cada tipo de escola? 
•  Programas de cheques-ensino: existem, quanto custam, quanto custa, de onde é que os fundos vêm? 

ACESSO & EQUIDADE:  A privatização ou o ensino privado estão a contribuir para a segregação ou 
discriminação no acesso à educação?

•  Acesso: Quem são os alunos e as alunas nas escolas públicas e nas privadas? Existe informação sobre se as 
crianças que atualmente frequentam escolas particulares de “propina reduzida” estavam anteriormente 
noutras escolas, ou não frequentavam a escola? Qual a proporção dos seguintes tipos de crianças que aprendem 
no ensino público ou no privado, e em que tipos de escolas privadas (por exemplo, propina reduzida, religiosa, 
elite, ‘comunidade’)?
• crianças rurais e urbanas 
• Raparigas e rapazes 
• Crianças com deficiência 
• Crianças de diferentes grupos de rendimento 
• Crianças de minorias desfavorecidas no seu país 

 •  Exclusão: Qual é o perfil das crianças que não frequentam a escola (por exemplo, região, género, nível 
de rendimento, deficiência)?  Qual a diferença em relação a crianças em escolas públicas e em diferentes 
tipos de escolas privadas? Existe evidência que sugira que grupos específicos de tipos de crianças sejam 
desproporcionalmente deixado de fora do ensino privado? 

• Motivação: Há informações sobre A RAZÃO PELA QUAL as famílias escolhem o ensino privado? 



O bem público 
sobre o lucro privado

24
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO  

•  Custos: Quais são as propinas típicas (formais e informais) em escolas públicas e nas diferentes escolas 
particulares? O que pagam realmente as famílias incluindo estas propinas e despesas correntes adicionais? 
O que acontece com as crianças que não podem pagar propinas ou outros custos nas escolas públicas e nas 
diferentes escolas particulares? 

•  Cheques-ensino: Se houver um esquema de ‘cheque-ensino’, ou subsídios públicos para as propinas privadas: 
quem é elegível? Algumas ou todas as famílias? Em que base? Quem os utiliza? Para que é que os utilizam? Que 
proporção dos cheques-ensino é utilizada para financiar a participação em  escolas privadas de propinas (mais) 
reduzidas, ou para subsidiar a participação em escolas mais caras? 

(EQUITATIVO) QUALIDADE: Que qualidade de ensino é oferecida em diferentes tipos de escolas privadas? 
A educação privada conduz à segregação ou discriminação na qualidade da educação?
•  Padrões: Existe uma referência acordado para a educação de ‘qualidade’ no seu país? Se assim for, qual é? 

Existem normas acordadas (locais ou nacionais) para a educação, e se assim for, são as mesmas para as escolas 
de gestão pública e para as de gestão privada? 

•  Docentes: Quais são as qualificações e formação exigidas para docentes nas escolas de gestão pública e nas 
escolas [diferentes tipos] de gestão privada? São cumpridos?  Quais são os salários e condições de trabalho dos 
professores e das professoras nas escolas [diferentes tipos] de gestão privada, e qual a diferença em relação a 
escolas de gestão pública?  

•  Ensino: O tipo de educação oferecida é diferentes em escolas de gestão pública e em escolas de gestão privada 
(por exemplo, língua de ensino, currículo)? 

•  Conteúdo: Os livros didáticos e currículos em escolas de gestão pública ou em escolas [de diferentes tipos] de 
gestão privada são desenvolvidos para ter em conta  a discriminação e combater os estereótipos e preconceito, 
incluindo preconceito de género? 

•  Infraestrutura: Qual é a condição atual da infraestrutura nas escolas de gestão pública e nos de diferentes 
tipos de escola de gestão privada? 

•  Monitorização e Reporte: O Estado faz a monitorização ativa da qualidade da educação em escolas privadas? 
Que relatórios ou dados oficiais ou independentes existem sobre a qualidade da educação nas escolas de 
gestão pública e /ou privada? E em diferentes tipos de escolas privadas? 

GOVERNANÇA: Que tipo de supervisão pública existe sobre o ensino/escolas privadas?
•  Supervisão parlamentar: Houve alguma discussão pública ou debate parlamentar sobre o papel e/ou impacto 

da provisão privada no sector da educação e/ou de formas específicas de privatização (escolas privadas de 
‘propina reduzida’, cheque-ensino, PPP, etc.)?  Os acordos contratuais entre o governo e quaisquer operadores 
de ensino privado  financiados pelo governo são sujeitos a discussão pública ou parlamentar antes de serem 
acordados? 

•  Regulamento: Que políticas do governo regulamentam a prestação de ensino privado? Se o sector privado ou 
escolas públicas de gestão privada se expandir ou mudar, o quadro regulamentar ajusta-se em resposta?  

•  Contratos: Existem acordos formais entre operadores de escolas privadas e contratantes e governo, e se assim 
for, estão disponíveis ao público? 

•  Monitorização e aplicação: O estado está a monitorizar a extensão e impacto do ensino privado?  Os 
regulamentos e / ou normas governamentais são aplicados nas escolas públicas e privadas e na concretização 
das PPP, e se sim, como? 

•  Reclamações e recurso:  Existe um sistema de reclamações? Há mecanismos de reclamação por parte das 
famílias nas escolas privadas?  Existem sistemas de recurso? 

•  Processos de planeamento: Quem está envolvido nos processos de planeamento do sector da educação? Há 
quaisquer operadores de ensino privado envolvidos? Se assim for, há uma política para lidar com potenciais 
conflitos de interesse? 

•  Transparência: Quão abertas são as negociações antes do acordo contratual? Os acordos contratuais entre o 
governo e qualquer operador de ensino privado são disponibilizados ao público depois que serem acordados? 
Que informação está disponível ao público sobre o desempenho dos contratantes ou das escolas privadas?
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2.  Qual é a nossa situação ? 
Compreender o seu contexto e identificar problemas

Investigar as fontes de informação 
disponíveis 
O primeiro passo é reunir o máximo de informação possível dos 
dados e fontes que já estão disponíveis. Note que apesar de poder 
levar a cabo e publicar resultados de pesquisa como parte do seu 
trabalho de defesa (ver mais abaixo e no Capítulo 5), nesta fase 
deve centrar-se em compreender globalmente o seu contexto para 
planear o que precisa de fazer, e NÃO em produzir um relatório 
de pesquisa. A informação que pode pesquisar para avaliar esta 
questão poderia incluir:  

•  dados e estatísticas sobre matrícula, frequência, professores, 
infraestrutura, etc.; 

• legislação do governo, políticas e regulamentos oficiais; 

• orçamentos e dados de despesa; 

• contratos com prestadores privados; e 

•  relatórios ou avaliações sobre o desempenho e implementação - 
tanto públicas como privadas.

As diferentes fontes abaixo mencionadas podem ser úteis para 
partes diferentes.

Governo   
Os governos devem ter todos estes tipos de informação.  Se 
tiver acesso a dados do governo, provavelmente estarão mais 
atualizados do que dados de fontes gerais.  Duas questões 
principais a ter em conta na obtenção desta informação são:

•  Disponibilidade: A dimensão e eficiência da recolha de 
dados pode variar significativamente com os governos. Alguns 
países podem ter dados fiáveis apenas das escolas públicas ou, 
quando se incluem as escolas privadas, esses dados podem 
ser menos precisos.  Se o Ministério da Educação tem dados 
limitados, investigue o que está disponível noutros ministérios 
ou noutros níveis. Por exemplo, no Ministério das Finanças 
ou do Planeamento pode haver informação sobre despesas, 
infraestrutura, contratos com operadores privados, etc.; as 
agências reguladoras ou normativas podem ter relatórios ou 
dados sobre os operadores de escolas privadas; ou os governos 
locais ou regionais podem ter informação sobre as suas 
localidades. 

•  Transparência:  Mesmo quando têm a informação, os governos 
têm políticas muito diferentes sobre como partilhá-la. Alguns 
governos publicam todas as políticas, orçamentos, contratos, 
relatórios de despesa e desempenho e dados escolares 
discriminadas a nível distrital. Outros são mais reservados. 
Se tiver dificuldades, seja persistente em pedir e localizar 
os escritórios ou indivíduos relevantes, fazendo pedidos 
por escrito e usando quaisquer leis ou regulamentos sobre 
Liberdade de Informação. Às vezes pode aceder a relatórios 
através de comissões parlamentares ou de pedidos por parte dos 
parlamentares, agências doadoras ou outros atores influentes.    

 Encontrar a informação:  Este site fornece 
informações sobre leis de liberdade de informação 
em diferentes países em todo o mundo, organizadas 
por região http://www.freedominfo.org/regions/ 

Fontes regionais e globais
As fontes regionais e globais tendem a centrar-se em dados e 
estatísticas, embora também incluam alguns elementos de análise 
de alto nível sobre  desempenho e tendências. São interessantes 
como fonte de comparação entre países, e têm a vantagem de ser 
acedidas facilmente – online e em papel – mesmo quando é difícil 
aceder a dados do governo.

 Encontrar a informação: Abaixo encontra 
informação sobre sites para algumas fontes 
particularmente úteis. Outras fontes de dados sobre 
educação global estão listadas pela UNESCO em:   
http://en.unesco.org/gem-report/node/59.  

•  Instituto de Estatística da UNESCO (UIS):  Entre as 
extensas estatísticas de educação e alfabetização, o UIS relata 
números a nível nacional sobre as matrículas em escolas 
privadas e públicas, discriminados por género e por níveis de 
ensino, bem como a proporção de estudantes matriculados/
as em instituições privadas em níveis diferentes. Também 
relata algumas estatísticas sobre caraterísticas do 
professorado em instituições privadas, apenas para alguns 
países do Sul e do Leste Asiático. Infelizmente, outras 
estatísticas não estão desagregadas por instituições públicas/
privadas mas, apesar de nem todos os países informarem 
sobre todos os indicadores, continua a ser uma fonte útil 
para os dados principais, nomeadamente sobre o progresso 
em direção ao ODS 4.  http://uis.unesco.org/fr

•  Relatório de Monitorização sobre a Educação Global:  O 
relatório GEM é uma ferramenta extremamente útil para 
compreender o estado da Educação Global, e inclui extensos 
quadros estatísticos com base em dados UIS (veja acima), 
apresentados em relação a metas e indicadores ODS 4. Pode 
ser acedido em papel ou online.  O relatório GEM 2017, 
com foco na prestação de contas na educação, pode ser 
uma fonte útil de informações, incluindo sobre a teoria e 
funcionamento dos mecanismos de prestação de contas do 
‘mercado’.  http://en.unesco.org/gem-report/ 

•  Banco Mundial EdStats: Tem vvínculo a dados extensos, 
incluindo ferramentas de visualização de dados, padrões 
de vida/saúde e levantamentos demográficos que podem 
ser úteis na investigação sobre a equidade. Também inclui 
informações sobre programas do Banco Mundial.  
http://datatopics.worldbank.org/education/. 

•  OCDE/CAD: O Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 
da OCDE (CAD) recolhe informação sobre os fluxos de 
ajuda a nível das atividades. A ajuda à educação é dividida 
em subsectores por nível, apesar de ter de olhar para a 
documentação para programas de ajuda específicos para 
entender se a ajuda está a apoiar abordagens à educação 
pública ou privada. www.oecd.org/education.

http://www.oecd.org/education
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Os doadores 
Outra fonte de dados nacionais pode ser a informação em relatórios 
de doadores. Muitas agências doadoras reúnem e publicam 
informações sobre os respectivos programas, que incluim dados 
mais amplos a nível nacional. Doadores que apoiam qualquer forma 
de ensino privado devem ter estudos ou relatórios publicados sobre 
os seus programas, que podem incluir dados nacionais como parte 
do historial. Esta pode ser uma fonte alternativa quando é difícil de 
aceder a informação governamental.

 Encontrar a informação:  pode abordar os 
representantes dos doadores no seu país, consultar 
a página sobre o seu país na página web deles ou, 
quando pertinente, contacte através da CGE a 
coligação no país doador e esta pode ser capaz de 
trabalhar consigo para encontrar informação. 

Os operadores privados
Os operadores privados muitas vezes publicam informação sobre os 
seus próprios programas; para os doadores ou apoiantes se não têm 
fins lucrativos, ou informação ‘promocional’ para atrair investidores 
e/ou famílias, se tiverem fins lucrativos. Claro que esta informação 
deve ser avaliada criticamente dada a probabilidade de os resultados 
serem apresentados de forma exagerada para atrair o apoio, mas 
pode ser uma forma útil de entender como os próprios operadores 
veem e apresentam a sua abordagem e instituições.

 Encontrar a informação:  Pesquise on-line, ou 
contacte diretamente escolas ou organizações para 
pedir informações sobre elas. 

Fontes independentes: avaliações, 
relatórios sem fins lucrativos, pesquisas 
e meios de comunicação 
Entidades independentes no seu país, incluindo sem fins lucrativos, 
instituições de pesquisa ou académicas ou instituições, grupos 
de reflexão, etc., podem ter pesquisa publicada sobre aspectos de 
escolas privadas e privatização da educação que pode ser útil. Às 
vezes, o governo ou doadores podem ter encomendado revisões 
ou análises independentes sobre programas relacionados com 
a privatização, ou estes podem ter sido efectuados de forma 
independente.  

 Encontrar a informação:  pedir a universidades 
ou institutos de pesquisa que o ajudem a contactar 
académicos/as que se centrem no ensino privado. 
Jornalistas de educação podem também ajudar a 
identificar as pessoas especialistas. Pode também 
investigar oradores em conferências ou debates 
relevantes. 

Informação comparativa noutros países
Aqui não irá obter dados diretamente sobre o seu país, mas os 
estudos publicados sobre outros países podem ser uma fonte de 
comparação útil, e se existir informação sobre países vizinhos, tal 
poderá ser particularmente interessante.   

 Encontrar a informação:  A página da internet da 
PERI (Iniciativa de Investigação sobre a Privatização 
na Educação) - www.peri.org - tem uma extensa 
coleção de estudos de caso (principalmente em 
inglês); ou pode procurar on-line ou pedir a colegas 
da CGE que lhe indiquem recursos relevantes. 

Fontes empíricas
Informação empírica - as experiências de indivíduos ou 
comunidades, relatadas pelos próprios diretamente, não devem ser 
menosprezadas! Apesar de nunca conseguir ter uma ideia global do 
que está a acontecer num país, nem mesmo numa área localizada 
através desta fonte, ela pode ser muito útil tanto para sugerir áreas 
onde é necessária uma investigação mais aprofundada (por exemplo, 
se os relatórios das famílias sobre as condições ou resultados das 
escolas privadas não corresponderem às reivindicações publicadas), 
ou ao ilustrar fenómenos já tornados claros através das estatísticas 
(por exemplo, a exclusão de certas crianças devido às propinas).   

 Encontrar a informação: falar com as 
comunidades que são mais afectadas pela 
privatização, incluindo aquelas onde as opções de 
educação pública estão a ser neutralizadas.

Os seus próprios dados
Em última análise, pode verificar que em relação a alguns temas 
simplesmente não há informações e estatísticas disponíveis ou as 
que existem não são fiáveis. Neste caso, o seu próprio esforço de 
recolha de dados pode ser esclarecedor e útil, tanto para si como 
para as suas metas e aliados. No entanto, só deve realizar este 
trabalho se tiver a certeza de que não é possível encontrar suficiente 
informação para planear a sua campanha nos dados que já estão 
disponíveis.  

 Encontrar a informação: Se for este o caso, 
encontra no Capítulo 5 mais detalhes sobre como 
levar a cabo a sua própria investigação.  
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Compreender os dados
Alguma da informação que encontrar será fácil de analisar, mas 
outra informação pode ser mais complicada. Existem dois tipos de 
competências/conhecimentos que podem ser particularmente úteis 
para tirar partido da informação com que se vai deparar:

•  Competência em estatística e no tema:  utilize qualquer 
perícia académica ou de pesquisa que exista na sua rede e entre 
os seus parceiros para ajudar a recolher e analisar informação 
disponível. 

•  Especialistas no terreno:  Deve sempre discutir as suas 
descobertas iniciais com as comunidades relevantes e com os 
grupos afetados, em grande parte, para ver como que precisão 
a imagem criada pelas estatísticas, políticas e relatórios reflete 
a realidade vivida por crianças e famílias, e, em seguida, 
compreender também quaisquer discrepâncias que surjam. Por 
exemplo, o número de crianças que frequentam a escola privada 
numa zona particular está a ser reportado por excesso ou por 
defeito? O montante das propinas reportadas pelos operadores 
é o mesmo que as propinas pagas pelos pais e mães? As 
descrições das consultas comunitárias alegadas nos documentos 
do programa sobre financiamento de novas escolas privadas são 
verificadas pelas comunidades envolvidas?

Também é importante pensar sobre o que a informação nos 
diz: Voltando a pensar nas questões originais, há questões 
importantes que não podem ser respondidas com a informação 
disponível? Deve ser capaz de contar uma história útil com 
o que tem, mas o facto de existirem lacunas de informação 
importante pode ser uma parte desta história. Uma vez que 
sinta que compreende a situação tão bem quanto possível com 
a informação disponível – e saiba qual a informação que falta 
– então estará pronto para passar para o planeamento da sua 
campanha.

Tabela 2B: Resumo dos passos para identificar e pesquisar sobre as suas questões

Passo Detalhes

Explicar ponto de 
partida

Explicar se este trabalho se encaixa num tema geral de defesa que o seu grupo já 
tenha como prioridade – por exemplo, o financiamento da educação, a educação 
inclusiva – ou se faz parte de um trabalho mais amplo sobre a realização do 
direito à educação.

Discutir contexto
Discutir quaisquer preocupações emergentes relacionadas com a privatização, 
situações ou desenvolvimentos que ocorrem no seu país, em termos gerais ou 
relacionados com o seu tema específico.

Decidir o  foco

Decidir se vai centrar-se numa forma especial de privatização (por exemplo, as 
PPP), um aspecto particular (por exemplo, o impacto no financiamento para a 
educação) ou uma situação especial (por exemplo, um contrato específico do 
governo com um operador privado).

Identificar questões Dado o seu foco, decidir quais são as questões fundamentais que precisam de ser 
respondidas.

Recolher dados 
disponíveis

Recolher o máximo possível de dados existentes, a partir de uma variedade de 
fontes, para responder às perguntas que identificou.

Discutir e analisar 
dados

Discutir, testar e validar os dados que recolheu com as principais partes 
interessadas, e usar essa informação para analisar os dados e identificar 
eventuais lacunas e/ou falhas.

Está pronto para passar à identificação das alterações que vai defender.
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Em 2016, o ministro liberiano de Educação 
lançou o projeto ‘Escolas de Parceria para a 
Libéria’ (PSL), que pretende entregar uma 
grande parte do sistema de educação pública a 
operadores privados, com vista à externalização 
de todas as escolas públicas para o sector 
privado. Esta seria a primeira ‘charterização em 
massa ‘ de escolas em África, um projeto muito 
arriscado a ser realizado, aparentemente, com 
poucas salvaguardas. Atualmente, o projeto 
inclui uma parceria com a Bridge Internacional 
Academies, e é financiado pelo Governo da 
Libéria em conjunto com alguns doadores 
privados.9  A Bridge opera as chamadas escolas 
de ‘propina reduzida’ com fins lucrativos 
no Uganda, Quénia e Nigéria, que incluem 
escolas com pagamento de propina dirigidas 
por docentes não qualificados que ensinam a 
partir de um currículo padronizado e por guião. 
É apoiada financeiramente pela Fundação Bill 
e Melinda Gates, o agrupamento educacional 
Pearson Ltd., pelo Banco Mundial e DfID.

Não há dúvida de que o sistema educativo da 
Libéria tem desafios importantes a superar: 42% 
de todas as crianças em idade escolar primária 
e secundária não frequentam a escola, e há 
problemas graves com o acesso, a qualidade e 
a equidade. No entanto, as evidências sugerem 
que a privatização não irá oferecer solução 
para estes problemas. O ministro da Educação 
da Libéria argumentou que o sistema público 
por si só não consegue resolver os problemas, 
particularmente com a recuperação pós-Ebola 
a perturbar um Estado já endemicamente 
frágil. O ministro referiu-se ao sistema de 
escolas ‘charter’ criadas em Nova Orleães após 
o furacão Katrina como a ‘primeira inspiração’ 
para esta reforma – mas a abordagem de Nova 
Orleães depende de uma gestão e supervisão 
governamental extremamente interativa com 
as escolas sem fins lucrativos. Teve também 
que se confrontar com problemas sérios de 
seleção e transparência. Nova Orleães é uma 
abordagem muito diferente da de entregar 

9  Rosenberg, T. (2016). Libéria, desesperada para educar, volta-se para as escolas charter. Nas páginas de opinião, The New York Times. Retirado de 
http://www.nytimes.com/2016/06/14/opinion/liberia-desperate-to-educate-turns-to-charterschools.html?_r=0

10  Education International. (2016, 29 de abril). Professores da Libéria mantêm uma posição forte na luta contra a privatização. Retirado de http://
www.ei-ie.org/en/news/news_details/3949

11 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=18506

as escolas a uma empresa com fins lucrativos 
assumindo ao mesmo tempo, e de forma 
explícita, uma má capacidade do sector público. 
A segunda inspiração parece ter surgido quando 
o ministro da Educação, George Werner, e o 
presidente Ellen Johnson Sirleaf visitaram as 
escolas da Bridge no Uganda e no Quénia. Isso 
levou a um anúncio inicial de entregar todo o 
sistema educativo à Bridge. Esta decisão foi 
posteriormente anulada depois de um clamor 
público e, em vez disso, foi lançado um esquema 
piloto mais amplo.

É claramente compreensível que um ministro 
da Educação que enfrenta problemas tão sérios 
tente encontrar soluções, sobretudo as que 
incluam responsabilidad externa. A implantação 
deste Programa, no entanto, levanta sérias 
preocupações sobre a transparência, prestação 
de contas, abertura e justiça do processo, 
criando a preocupação de que uma corrida 
para o implementar irá deixar as crianças da 
Libéria com um sistema que não atende às 
suas necessidades.  Organizações da sociedade 
civil como a Liberian United Civil Society for 
Education Dialogue e a Associação Nacional de 
Professores da Libéria – que lançou campanhas 
de defesa e protestos anti-PPP10  -expressaram 
as suas críticas sobre a parceria com atores com 
fins lucrativos, incluindo a Bridge Academias e 
as Escolas Omega. O Relator Especial da ONU 
sobre o Direito à Educação também criticou 
as propostas, dizendo que é “inaceitável para 
a Libéria externalizar o seu sistema de ensino 
primário a uma empresa privada” porque isso 
representa uma violação da sua obrigação 
legal e moral no que diz respeita ao direito à 
educação como um bem público.11  

A sociedade civil tem argumentado que o 
processo parece desenhado para favorecer um 
poderoso grupo de atores, com fortes pontos de 
vista ideologicamente pró-privado, apoiando 
o modelo com fins lucrativos. Eles apontaram 
uma falta de licitação competitiva, substituída 
por uma decisão unilateral de trabalhar com 

Estudo de caso 2A:
LIBÉRIA: uma corrida cega para a privatização em massa sem evidência suficiente? 
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empresas com fins lucrativos, incluindo uma 
empresa que o governo do Uganda e os tribunais 
verificaram que não cumpria as normas de 
educação básica.12 A consulta pública foi 
limitada – há mesmo uma falta até mesmo de 
informações básicas sobre o estado do PSL 
piloto – e não está claro como é que o governo 
pretende incorporar o feedback que deve estar 
no centro de qualquer plano de reestruturação 
de todo o sistema de ensino. Existem planos 
para uma avaliação do PSL-piloto ao longo dos 
próximos três anos, mas dado que as escolas 
PSL estão a receber mais dinheiro, têm turmas 
mais pequenas e recebem maior atenção por 
parte do Ministério, este teste não será capaz de 
avaliar qual foi a principal causa de quaisquer 
melhorias nos resultados de aprendizagem. 
Além disso, enquanto este está a ser descrito 
como um ‘Teste Aleatório de Controlo’ (TCA), 
alguns prestadores privados parecem estar a 
selecionar as escolas com as quais é mais fácil 
trabalhar (Bridge, por exemplo, exigiu escolas 
em estradas acessíveis, com eletricidade e 
conectividade com a Internet, o que é altamente 
atípico) chegando  mesmo a selecionar as 
crianças, docentes e diretores/as das escolas, 
tornando o teste longe de ser aleatório. Com 
este tipo de contributos e seleção, esperam-se 
melhores resultados, mas os resultados não vão 
revelar nada sobre o ‘sucesso’ do projeto.

Nos próximos meses, há uma necessidade 
urgente que as organizações da sociedade 
civil na Libéria construam uma coligação 
nacional mais forte que se possa envolver de 
forma crítica na PSL. As conclusões do teste 
de controlo aleatório (TCA) do primeiro ano 
são muito prejudiciais para a Bridge – e de 
facto para a PSL como um todo. As melhorias 
de resultados do primeiro ano são melhoras 
modestas e desiguais, e quase certamente 
explicadas pelo aumento significativo de fundos 
afectados (pelo menos 50 dólares extra por 
criança e mais de 1.000 dólares extra por criança 

12 Ver estudo de caso no Capítulo 4.

no caso de escolas Bridge). As melhorias são 
muito menores do que reformas alternativas 
de baixo custo para melhorar a educação 
pública. Os resultados iniciais do TCA mostram 
alguma consciência das distorções envolvidas 
na forma como o projeto foi concebido, embora 
pareça subestimar outros. A amostra de base 
das escolas escolhidas para inclusão no PSL 
tem melhor infraestrutura do que a média e os 
prestadores puderam limitar a dimensão das 
turmas e até selecionar docentes mais recentes 
e com melhor formação. Um fator de que não 
se fala é o impacto desta atenção a alto nível 
ministerial dada aos projetos piloto – pessoal 
especial e apoio político – altamente centrado 
em fazer com que este fosse um êxito.

No geral, há sérias questões levantadas 
sobre a sustentabilidade do PSL devido aos 
custos elevados (particularmente para a 
Bridge). Tendo em conta estes resultados e as 
próximas eleições há uma oportunidade real 
para pressionar o novo governo para cancelar 
toda esta mal projetada experiência – mas a 
sociedade civil terá que continuar a recolher e 
comparar evidências do terreno de uma forma 
sistemática e será necessária mais pesquisa 
qualitativa para complementar os resultados de 
alto nível do TCA.

Fontes: membros da CGE e contributos da ActionAid.
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EXERCÍCIO 2A: 

Identificar as suas questões centrais para a pesquisa
1.  Imagine que está a trabalhar para uma coligação de educação com duas campanhas principais: melhorar e 

expandir o financiamento equitativo para a educação e melhorar a transparência. 

2.  O seu país comprometeu-se a gastar 22% do orçamento em educação, mas atualmente só está a gastar 
16%. Uma quantia desproporcional do orçamento para a educação está a ser alocado às cidades, onde há 
menos crianças que não frequentam a escola. Cerca de 80% das escolas privadas são nas cidades. Aquelas 
em áreas rurais tendem a ser escolas comunitárias sem fins lucrativos cobrando propinas muito baixas ou 
sem propinas. 

3.  Após discussão com a sua rede, identificou as seguintes tendências: um crescimento das escolas privadas 
de ‘propina reduzida’ em algumas cidades; possíveis planos do governo para oferecer cheques-ensino para 
as escolas privadas (pouca informação, inclusive sobre a origem dos fundos). 

4.  Tendo em conta este contexto, pense numa lista de perguntas-chave para a pesquisa de forma a produzir 
um relatório para apoiar o seu trabalho de defesa. Use a Tabela 2B para ideias, mas pense também se há 
quaisquer outras questões importantes. 

 
Adaptação a uma oficina:  
•  Num ccontexto de oficina, pode usar o cenário apresentado acima OU aproveitar a oportunidade para 

explorar o seu próprio contexto nacional e começar a planear. 

• Divida os/as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas. 

•  Se estiver a trabalhar com o cenário acima, apresente-o aos participantes, juntamente com a Tabela 2B, e 
peça-lhes para trabalhar a etapa 4. 

•  Sestiver a usar esta ferramenta para explorar o seu próprio contexto, apresente primeiro aos grupos o(s) 
tema(s) geral(ais) da sua campanha (se os houver) e os factos principais, relevantes para a sua campanha 
(etapas 1 e 2). 

•  Pode em seguida passar para a etapa 3 em plenário OU pedir aos grupos para discutir as tendências 
separadamente. Em seguida volte a reunir com todos para chegar a acordo sobre as preocupações 
prioritárias. 

• Os grupos devem trabalhar a etapa 4 separadamente.  

•  Após a etapa 4, os grupos reúnem-se para comparar as listas e chegar a acordo sobre uma lista coletiva de 
questões prioritárias. 
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EXERCÍCIO 2B: 

Investigar dados disponíveis 
Cenário: Imagine que é a Coligação Nacional pelo Direito à Educação no País X, com uma campanha 
centrada na equidade de acesso a uma educação de qualidade. Está a fazer alguma investigação preliminar 
sobre o ensino privado no seu país, para se aperceber de que forma é relevante para a sua campanha.

1. Observe a tabela 2C (tirada de um país real). 

2. Pense sobre as seguintes questões: 

•  O que os dados sugerem sobre as características das crianças matriculadas nas escolas públicas vs. 
escolas privadas? Pense em género, localização, antecedentes familiares, etc. Qual a proporção de 
crianças em escolas públicas vs. escolas privadas que têm o pai ou a mãe que trabalha na agricultura, ou o 
pai ou a mãe que trabalha numa empresa? 

•  O que sugerem os dados sobre a experiência escolar de crianças matriculadas em escolas públicas vs. 
escolas privadas? Pense em docentes, salas de aula, etc. Qual a proporção de docentes qualificados em 
escolas públicas vs. escolas privadas? 

•  Que tendências pode ver nos números de crianças em escolas privadas, escolas públicas ou que não 
frequentam a escola nos últimos três anos? Qual foi o aumento ou diminuição proporcional em cada um? 

• Qualquer outra pergunta que lhe ocorra, olhando para os dados. 

3. Com base nestes, e pensando em termos de equidade, compilar três listas:

•  Declarações que sente que pode fazer  com confiança (por exemplo, “todas as crianças estão na escola”, 
ou “na zona rural estão mais crianças em escolas privadas do que nas zonas urbanas”). 

•  Preocupações iniciais relacionadas com a igualdade, suscitadas por esses números. 

•  Outras questões que tenha. Podem aprofundar questões já identificadas como preocupações, ou podem 
ser para esclarecer se um problema é ou não motivo de preocupação. 

4. Com base nestas listas, decida sobre uma ou duas prioridades para cada um:

•  Perguntas ao governo para esclarecer dados ou saber que outros dados estão disponíveis. 

•  Possíveis temas para a sua coligação investigar mais aprofundadamente. 

Adaptação a uma oficina:  
•  Divida os/as participantes em grupos de cerca de quatro . 

•  Se tiver muito tempo, faça os grupos trabalhar as etapas de 2 a 4, e reúna-os para partilhar comentários 
após as etapas 2 e 3. 

•  Em alternativa, pode avançar mais rapidamente pedindo a cada grupo para trabalhar as etapas 2 e 3 e em 
seguida reunir-se para partilhar comentários. Pode trabalhar o passo 4 em plenário, ou ignorá-lo. Pode 
poupar tempo pedindo a cada grupo para trabalhar numa das listas apenas durante a etapa 3. 
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Público
Privado

Total

2013
2014

2015
2013

2014
2015

2013
2014

2015

Total de estudantes m
atriculados/as

2 059 856
2 144 837

2 211 894
406 523

449 187
494 909

2 466 379
2 594 024

2 706 803

Crianças que não frequentam
 a escola

965 697
956 718

933 180

Raparigas m
atriculadas

1 077 801
233 584

1 311 385
Rapazes m

atriculados
1 134 093

261 325
1 395 418

Estudantes de zonas urbanas m
atriculados

421 563
316 879

738 442

Estudantes de zonas rurais m
atriculados

1 790 331
178 030

1 968 361

N
úm

ero de salas de aula
44 013

11 085
55 098

D
ocentes com

 qualificações com
pletas

27 979
1 357

29 336

D
ocentes com

 qualificações básicas
23 319

2 165
25 484

D
ocentes sem

 qualificações, com
 outras 

qualificações ou com
 qualificações desconhecidas

177
9 180

9 357

Total de docentes
51 475

12 702
64 177

Estudantes por ocupação dos pais e m
ães 

Agricultor/a ou trabalhador/a  
2 049 898

284 251
2 334 149

Artesão/ã qualificado/a
24 078

21 064
45 142

Com
ércio

58 852
82 505

141 357

Funcionário/a público ou m
ilitar

41 783
59 611

101 394

Aposentado/a, outro, desconhecido
37 283

47 478
84 761

Fontes: Todos os dados de 2015 provêm
 do M

anual oficial do governo sobre estatísticas da Educação; Todos os dados de 2013 e 2014 são do banco de dados do U
IS. 

Tabela 2C: Estatísticas sobre o Sector da Educação Primária no País X
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Depois dde ter recolhido, analisado e discutido a informação 
disponível no seu contexto e prioridades, vai querer usar essa 
informação para determinar as alterações que vai pedir na sua 
campanha. 

Qual é o problema da privatização?
Depois dde analisar a sua informação (o que é que sabe? O que 
é que não sabe?) pode confirmar o problema que está a tentar 
resolver. Deve ter em conta a forma como tudo isto se encaixa 
nas suas campanhas atuais, bem como considerar alguns aspectos 
específicos para definir o problema de forma explícita.    

•  Que aspectos da privatização lhe parecem mais problemáticos 
e relevantes? Por exemplo, está a dar prioridade a um contrato 
PPP específico, ou a como é que as PPP estão a ocorrer no 
sector da educação em geral, ou ao regulamento das escolas 
particulares de ‘propina reduzida’? Se está a trabalhar na 
privatização como parte de outra campanha, pode haver um 
aspecto específico da privatização a causar preocupação. Se a 
sua campanha, por exemplo, é sobre um melhor financiamento 
para a educação, pode querer incluir um elemento sobre 
como os subsídios do governo para uma forma particular de 
privatização estão a desviar fundos que seriam destinados às 
escolas públicas. Se a sua campanha for sobre a inclusão, pode 
estar preocupado com a forma como a expansão das escolas 
privadas está a aumentar a segregação ou exclusão de crianças 
com deficiência. 

•  Existem alguns grupos particularmente afectados que queira 
enfatizar? Isto pode já estar explícito na sua resposta à pergunta 
acima, mas se assim não for, deixar claro quem – ou seja, que 
tipo de pessoas – são as mais afetadas pela problemática da 
privatização. Por exemplo, se um esquema de cheque-ensino 
estiver a criar segregação adicional, quem são as crianças que 
estão a perder? Se as escolas ‘charter’ estão a drenar recursos 
de escolas públicas tradicionais, quem são as crianças nessas 
escolas públicas cuja educação está a ser comprometida? Por 
exemplo, são predominantemente raparigas ou crianças de 
famílias mais pobres, crianças de áreas específicas, ou mais do 
que um destes grupos? 

•  Se relevante, em que nível de educação se está a centrar?  A 
sua campanha está centrada na privatização no nível primário 
ou secundário, por exemplo, ou está antes centrada num tipo 
especial de privatização (cheque-ensino, escolas charter, etc.) 
em diferentes níveis? 

•  Se relevante, qual a área geográfica que tem como alvo?  Por 
exemplo, pode haver um distrito especial ou região que esteja 
a promover escolas ‘charter’ ou a ser alvo de muitas escolas 
particulares ‘propina reduzida’, e, assim, poderia querer centrar-
se nessa região. 

É útil apresentar o seu problema sob a forma de afirmação de 
um problema . Por exemplo, “os subsídios para escolas privadas 
na região X estão a reduzir o financiamento per capita para 
estudantes nas escolas primárias públicas da região”, ou “o 
governo celebrou um contrato para a gestão de escolas públicas 
com Y, um  operador com fins lucrativos, que administra escolas 
de má qualidade e não oferece condições para crianças com 
deficiência, arriscando assim a uma maior exclusão”. Anunciar 
o problema torna mais fácil identificar as mudanças necessárias 
para o enfrentar. 

Que mudanças podem resolver 
este problema? 
Os seus objetivos de defesa serão as mudanças específicas que está 
a tentar trazer à luz na política ou prática de atores particulares para 
resolver o problema que identificou. O seu objetivo geral pode 
ser algo amplo, como garantir que todas as raparigas frequentem 
a escola, ou eliminar as desigualdades no sistema de ensino, 
mas estes objectivos têm que ser SMART (Inteligentes): specific 
(Específicos), measurable (Mensuráveis), achievable (Atingíveis), 
realistic (Realistas) y timebound (com prazo específico). Para avaliar 
se os seus objetivos em matéria de privatização são SMART, pode 
ser útil colocar a si mesmo as seguintes perguntas: 

•  Saberemos facilmente se este objetivo é alcançado?    
(específicos, mensuráveis) Por exemplo, um objetivo como 
“Limitar ainda mais a privatização no nosso país”, pode não ser 
claro: que tipo de limites conta como sucesso e a que formas de 
Privatização se aplica? Um objetivo sobre travar novos contratos 
do governo com (tipos especiais de) provedores de escolas 
privadas, por outro lado, ou acabar com os subsídios do governo 
a escolas privadas com pagamento de propinas, é mais específico 
e mais fácil de medir. 

•  Haverá um número limitado de ações que atores 
claramente identificados possam levar a cabo, ao longo 
dos próximos um a dois anos, para fazer com que isso 
aconteça?  (atingíveis, realistas, com prazo específico). Consegue 
ver facilmente quem precisa de fazer o quê para que o seu 

3. Qual a mudança 
que queremos ver? 
Determinar os seus objetivos e 
exigências
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objetivo seja alcançado? Talvez existam diferentes vias para 
isso, mas desde que essas vias sejam claras, o seu objetivo é 
alcançável. Em muitos casos, estará à espera que o governo 
concretize uma ou várias ações, embora a sua meta seja 
diretamente um operador privado. Se houver ações que 
outros possam tomar que tornem mais provável o seu 
objetivo final - um julgamento sobre a legalidade de um tipo 
especial de parceria público-privada, por exemplo, a fim de 
garantir que o governo desista dela, ou talvez um inquérito 
parlamentar para incentivar uma decisão específica do 
governo - então essas ações poderiam ser os seus objectivos 
intermédios.  

Objectivos e perguntas
Uma vez que o seu objectivo esteja claro, será capaz de 
desenvolver as ‘perguntas’ específicas que dirige à sua meta – ou 
seja, o que lhes está a pedir ou a pressionar que façam a fim de 
ocasionar a mudança desejada. Para isso, é preciso que tenha claro 
qual é o seu alvo – aspeto que é discutido em mais pormenor 
no próximo Capítulo. No caso de uma meta do governo, as suas 
‘perguntas’ muito provavelmente serão sob a forma de propostas 
de políticas ou de financiamento específicas. Neste Capítulo, 
entramos em mais detalhe em aspectos de propostas políticas 
relacionadas com a privatização dirigidas ao  governo.  

Formular propostas positivas a 
favor de políticas públicas
Como pode ficar claro a partir dos exemplos acima, as mudanças 
que está a tentar realizar, especialmente quando está a resistir 
à expansão da privatização, pode ser centrada principalmente 
no pedido ao governo, ou outros, para não fazerem alguma 
coisa – parar de subsidiar escolas privadas, declinar a assinatura 
de um contrato de PPP com um operador privado, abster-se 
de desregulamentar o sector da educação, etc. Uma objeção 
frequentemente levantada contra campanhas que resistem à 
privatização é que não apresentam uma alternativa positiva 
sobre o que deveria ser feito, ou seja, essas campanhas tratam 
os problemas levantados pela privatização, ou uma proposta 
específica de privatização, sem abordar o problema básico que 
a privatização é suposto tratar. Como discutido no Capítulo 1, 
um dos principais motores para a privatização por parte dos 
governos, e também de algumas agências de doadoras, é o desejo 
de soluções para o desafio de como alcançar a educação universal 
de qualidade, num momento em que ainda se está longe de a 
alcançar.

Se a sua defesa relacionadas com a privatização for parte de 
uma campanha mais ampla sobre, por exemplo, a educação das 
raparigas, ou o financiamento da educação, é menos provável 
que isto seja um problema. Se for provável que apresente o seu 
objetivo relacionado com a privatização ao mesmo tempo que 
um conjunto de outras propostas claras sobre como melhorar a 
educação pública. No caso de uma campanha independente que 
resista à privatização, pode ter que trabalhar muito para garantir 
a apresentação de alternativas positivas paralelamente ao pedido 
para não fazer alguma coisa. Isto vai variar significativamente 

dependendo do país e contexto, mas é provável que recorra a 
normas e recomendações da CGE e a sua campanha, quer seja 
em relação ao financiamento, passos para melhorar a qualidade, 
como lidar com a desigualdade, etc. Os seguintes pontos podem 
ser úteis quando estiver a planear, envolver aliados, e apresentar a 
sua mensagem:

•  Apresente detalhes, ou opções, numa alternativa pública:  
Embora possa não ser possível ou necessário que forneça um 
plano totalmente abrangente, apresentar estes aspetos pode ser 
útil para mostrar que está ciente dos desafios enfrentados pela 
educação pública, e que pensou sobre os custos, compromissos 
e desafios da reforma do sector público como uma alternativa 
a uma solução do sector privado. A sua posição não é a de que 
não há compromissos ou custos para a educação pública, mas 
que estes são bastante insignificantes ao lado dos criados pela 
privatização.

•  Forneça exemplos relevantes de melhorias ou sucesso 
públicos: a CGE pode ajudar a fornecer exemplos de melhorias 
bem sucedidas do sector público em vários lugares, mas os 
que têm mais probabilidade de ser atraentes são aqueles 
mais próximos de cada um. Há distritos ou regiões que têm 
elementos de sucesso demonstrado na entrega e melhoria da 
educação? Consegue encontrar exemplos em países vizinhos? 
Note que estes não precisam de ser perfeitos: sem dúvida, 
nenhum sistema de ensino, público ou privado, o consegue. Mas 
a prova de passos que levam à melhoria é poderosa. 

•  Apresente provas de forte apoio da comunidade e da 
cidadania à educação pública: Como discutido no Capítulo 5, 
mostrar um forte apoio à sua campanha é uma parte importante 
para persuadir o seu público alvo. Além disso, pode ser muito 
útil demonstrar que as comunidades e a cidadania estão 
dispostas a envolver-se para se assegurarem que uma abordagem 
do sector público tem êxito. 

•  Indique compromissos de outros atores especializados 
no apoio da educação pública: grande parte da força do 
movimento geral a favor da privatização vem do seu domínio 
entre um conjunto de atores globais da educação, o que pode 
levar os governos a sentir a pressão, e a acreditar que os peritos 
e conselhos externos disponíveis seriam todos a favor de 
iniciativas privadas. Identificar académicos/as, agências de 
doadoras, fundações globais, ou parceiros da sociedade civil ou 
parceiros não governamentais, regionais ou globais, que possam 
fornecer conhecimento e apoio a opções de educação pública, 
poderia ser uma abordagem útil.  Alguns dos atores globais que 
mais fazem ouvir as suas vozes estão listados no Capítulo 4, bem 
como conselhos sobre como identificar aliados no seu país. 
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3. Qual é a mudança que queremos ver?
Determinar os objetivos e exigências

Haiti tem uma longa história de conflitos e 
desastres naturais. Mesmo antes do terramoto 
de 2010, mais de 90% das escolas do Haiti eram 
instituições privadas que cobravam propinas, e 
as reformas subsequentes aumentaram ainda 
mais o envolvimento do sector privado. A ajuda 
internacional foi diretamente canalizada para 
instituições privadas em programas de isenção 
de propinas, financiadas pelo Banco Mundial e o 
Banco de Desenvolvimento das Caraíbas. A Fase 
II do Projeto Educação para Todos para 2012-
17, financiado pelo Banco Mundial, PGE e pelo 
Fundo de Reconstrução do Haiti (investimento 
de 109 milhões de dólares), centra-se na isenção 
de propinas das escola não-públicas. As escolas 
privadas receberam 90 dólares por estudante 
para fornecer ensino gratuito àqueles/as que 
não conseguiam aceder às escolas do governo, 
embora o programa de isenção de propinas 
esteja supostamente a ser progressivamente 
abandonado devido a problemas com a baixa 
qualidade em escolas não-públicas. Outros 
programas, como o Programa de Educação 
Universal, Obrigatória e Gratuita (PSUGO) 
também ofereceu cheques-ensino para 
instituições privadas.  Em julho de 2015, após 
uma investigação de 208 escolas privadas por 
ele financiadas, 85 foram excluídas do Programa 
por fraude, incluindo por não-existência de 
escolas e de docentes na folha de pagamento. 
Além disso, a má qualidade das escolas, a falta 

de formação docente, a falta de espaço e de 
materiais e o envolvimento de atores com fins 
lucrativos contribuíram para fazer do PSUGO um 
fracasso público. Em 2016, a Comissão de Direitos 
da Criança (CDC) manifestou preocupação sobre 
a qualidade de regulamentação inadequada nas 
escolas privadas e o seu impacto sobre a equidade.

No geral, o Haiti mostra os problemas que podem 
ser vividos quando há uma insuficiência crónica 
e prolongada do governo em facultar o direito 
da sua cidadania à educação, e quando esse 
governo não tem a vontade ou a capacidade de 
regular. Um enorme deficit em escolas públicas 
(do Estado) fez aumentar o número de escolas 
privadas de padrões variados sem regulamentação 
governamental ou tentativa de padronização.

O governo não envidou esforços suficientes 
para regular as escolas públicas e privas, ou 
para assegurar que as normas comuns são 
cumpridas quando se trata de qualidade de 
ensino ou segurança e infraestrutura das 
escolares. No entanto, um passo importante para 
a regulamentação das escolas privadas foi dado 
em janeiro de 2017, sob a administração do ex-
presidente Jocelerme Privert, após a aprovação de 
uma lei que regulamenta as propinas escolares, 
que na verdade tinha sido aprovada pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado do Haiti em 2009 .
 
Escrito com o apoio de Regroupement Education pour Toutes 
et Tous Haiti (REPT).

Estudo de caso 3A.  
Haiti: Falha regulamentar no meio de conflito e desastre

Regulamento: mitigar os efeitos da 
privatização enraizada  
Em alguns casos, o principal problema da privatização 
advém de um sistema privado bem enraizado que já está a 
causar segregação, desigualdades e outros obstáculos para 
a concretização do direito à educação. Neste caso, os seus 
objectivos e as perguntas políticas que terá que colocar ao 
governo é provável que tenham que ver com o facto de o governo 
estar ou não a apoiar esta privatização problemática, tanto em 
termos financeiros como em termos de regulamentação.

Quando se trata de regulamentação, a Tabela 3A abaixo pode ser 
uma lista de verificação útil sobre as potenciais grandes lacunas, 
que poderiam facilitar práticas nocivas do sector privado e que a 
sua campanha deveria pedir ao governo para resolver. Um sector 
de educação pública a funcionar bem é o único caminho realista 
para alcançar objetivos de educação mais amplos. Mas quando o 

sector privado está bem estabelecido, uma forma eficaz de o ter 
como alvo e de restringir os piores excessos – incluindo travando 
uma nova expansão e levando ao (cuidadoso) encerramento 
das piores escolas – pode ser apontar as lacunas e necessidades 
em termos de regulamentação. Esta ação deve ser promovida 
juntamente com ação de defesa para reforçar o sector público, 
que deve estar no centro dos esforços para prevenir os efeitos 
nocivos da privatização.



O bem público 
sobre o lucro privado

36
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO  

 Tabela 3A:  Lista de verificação das principais preocupações sobre a supervisão e regulamentação das 
escolas privadas

Preocupação As principais preocupações e lacunas potenciais na regulamentação dos 
prestadores privados

Geral Falta de pessoal adequado, de mecanismos de supervisão adequados ou de coordenação 
e regulamentação das escolas privadas.

Promover bens 
e valores sociais 
importantes como a 
cidadania

Falta de normas claras e procedimentos de supervisão para prevenir os estereótipos e 
as discriminações e / ou escolas privadas que não cumprem estes requisitos no que diz 
respeito a: 

• currículo 
• livros didáticos e outros materiais escolares 
• práticas de ensino. 

Promover a qualidade

Lacunas nos padrões existentes ou na execução de padrões mínimos de qualidade, que 
devem incluir:

•  direitos e proteção das crianças (por exemplo, a prevenção do assédio sexual, 
castigos corporais) 

•  Docentes: qualificações mínimas dos professores e professoras, rácio estudante/
docente, salários mínimos, condições de trabalho exigidas 

•  infraestrutura física: sala de aula e instalações escolares, adaptação necessária para 
crianças com deficiência, segurança, saneamento 

•  Materiais e ambiente de ensino e aprendizagem: por exemplo, livros didáticos, 
equipamentos TIC, material didático, biblioteca 

•  currículo e sistema de avaliação em conformidade com as normas nacionais. 

Promover a 
transparência e 
combater a fraude

As escolas privadas não são obrigadas a fornecer e disponibilizar ao público  informações 
regularmente atualizadas, inclusivamente sobre orçamentos, taxas de aprovação, corpo 
docente, infraestrutura e lucros.
Nem todas as escolas privadas apresentam regularmente auditorias independentes 
(tanto financeiras como de desempenho) e tornam os resultados resumidos disponíveis 
publicamente.
O governo não tem ou não põe em prática penalidades para as escolas privadas que 
violam os procedimentos e padrões requeridos, encerrando-as como recurso final.
Nem todas as escolas privadas têm espaços formais para negociação e supervisão 
por parte das famílias, como associações de pais, mães e docentes com direitos e 
responsabilidades claras.
Nem todas as escolas privadas têm sistemas de apresentação de queixas e reparação, 
abertos a famílias e estudantes.

Promover a equidade 
e minimizar a 
segregação

O governo não faz a monitorização de práticas de propinas escolares, incluindo a 
regulamentação em torno da transparência das propinas e outros custos correntes, e não 
tem mecanismos para garantir que as crianças cujos familiares não conseguem pagar as 
propinas não são subitamente retiradas da escola,  e/ou nem todas as escolas privadas 
cumprem estes padrões.
O governo não tem normas para que os mecanismos de admissão assegurem clareza, 
transparência e não discriminação na seleção ou admissão de estudantes e/ou nem todas 
as escolas privadas estão em conformidade com estas.
O governo não considerou mecanismos para combater a segregação, como quotas 
obrigatórias para admissão das crianças mais pobres, sem pagar propinas, em todas as 
escolas privadas .
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Emergências, conflitos ou instabilidade 
política são situações que criam ameaças à 
concretização do direito à educação: muitas 
vezes, por definição, a capacidade do Estado e as 
funções burocráticas podem ser interrompidas, 
tornando tarefas como a oferta de educação 
pública um desafio particular. Talvez não seja 
surpreendente que mais de um terço das 
crianças e adolescentes que não frequentam a 
escola vivem em contextos de emergência ou 
afetados por conflitos. Há ainda a necessidade 
de mais evidências sobre o papel e o impacto de 
agentes privados no fornecimento de educação 
em tais contextos, mas a evidência disponível 
sugere alguns temas.

Muitas vezes, quando as emergências 
(de qualquer forma) reduzem, destroem 
ou criam tensão sobre a capacidade do 
governo, há a necessidade de que atores 
não governamentais preencham as lacunas.  
Há alguma evidência que mostra que escolas 
filantrópicas não estatais e escolas de base 
religiosa desempenham um papel importante 
como fornecedores de educação em contextos 
frágeis, preenchendo lacunas geográficas na 
provisão ou chegando a grupos marginalizados 
cujas necessidades não sejam preenchidas 
pelo Estado. No entanto, pesquisas sugerem 
que essas escolas frequentemente não são 
sustentáveis a longo prazo, nem conseguem 
assegurar educação de qualidade para todos e 
todas. No Sudão do Sul, por exemplo, grande 
parte da educação é oferecida sem fins 
lucrativos por ONG financiadas alhures. Na 
Somália, oferecer recursos de comunidades 
privadas para as escolas não foi possível para a 
muitas das comunidades mais marginalizadas.

Emergências, incluindo emergências 
súbitas, são muitas vezes utilizadas como 
uma oportunidade para a expansão maciça 
de provisão privada, como uma forma do 
chamado ‘capitalismo do desastre’, onde 
empresas oportunistas aproveitam aberturas 
criadas por catástrofes. Tal foi visto, por 
exemplo, na conversão de todo o distrito escolar 
de Nova Orleães em ‘escolas charter’ de gestão 
privada, após o furacão Katrina em 2005, ou 
possivelmente nas inúmeras PPP que agora 
podem oferecer educação às pessoas refugiadas 
sírias em países vizinhos.  

Apesar de alguma provisão privada poder 
ser uma solução transitória necessária, 
deve ser parte de um plano coerente para 
(re)construir a capacidade do governo de 
providenciar educação pública e de regular o 
sistema educacional como um todo.  Exemplos 
como o do Haiti e a situação dos refugiados 
sírios mostram o perigo da proliferação de 
prestadores privados para preencher as 
lacunas – alguns com motivos humanitários, 
outros mais orientados para o lucro – sem forte 
coordenação ou regulamento em contextos 
onde o governo é incapaz ou falha cronicamente 
no desempenho das suas funções de supervisão. 
Os problemas podem incluir ineficiência 
devido a uma má coordenação, desigualdade 
significativa e muito má qualidade, tomadas de 
decisão não democráticas e lucro de exploração. 
Os atores privados devem cooperar entre si 
e com o Estado, na medida do possível. Deve 
haver processos para consulta e supervisão 
cidadã, mesmo quando o próprio Estado 
é fraco. Tanto os doadores como os atores 
privados devem pensar de forma ativa na 
sustentabilidade a longo prazo e como apoiar 
uma maior capacidade do Estado, incluindo 
dedicar uma parte das ajudas à educação em 
situações de emergência, tanto técnicas como 
financeiras. Devem também concentrar-se no 
fortalecimento de funções nucleares do Estado.

 

Caixa 3:  Privatização da educação em situações de emergência
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Identificar problemas com as PPP  
Se a sua campanha está centrada numa PPP específica, proposta 
ou existente, no sector da educação em geral, a tabela a seguir 
fornece uma lista de verificação dos principais problemas a 
ter em conta. Mostrar que as PPP propostas ou existentes não 
cumprem estas normas mínimas pode ser uma ferramenta útil no 
argumento para terminar uma PPP, ou não para que nem sequer 
seja criada.  

Tabela 3B: Lista de verificação das grandes preocupações com contratos de PPP

Preocupação Pergunta para contratos de PPP

Liderança e 
Participação

•  Nem todos os parceiros e partes interessadas estão claramente identificados. Nem todas 
as partes interessadas estão adequadamente representadas na tomada de decisão tanto 
sobre o contrato como sobre a sua execução.

•  Os parceiros não são escolhidos através de uma seleção justa e transparente.
•  A parceria não é sustentável e adoptável sob uma administração política diferente.
•  A parceria não está em conformidade com as leis vigentes, políticas de educação e 

regulamentos

Equidade
•  Nem todas as beneficiárias são escolhidas através de uma seleção justa e transparente. 
•  As dotações financeiras não são consistentes com as políticas governamentais, objetivos, 

prioridades e estratégias, e/ou com os princípios de equidade 

Expectativas e 
riscos

•  Os resultados esperados não são claramente definidos. (Período de tempo, a 
quantificação dos recursos, benefícios e riscos)

•  Há uma falta de sanções claras para o mau desempenho ou para o não desempenho por 
parte do operador privado.

Transparência 
sobre as 
finanças

•  O contrato carece de clareza sobre a compensação financeira e lucro que vai para o 
operador privado. Não há limites (ou patamares elevados) sobre lucros potenciais para o 
operador privado. Não há limites sobre a responsabilidade do governo para os custos.

•  Existem medidas inadequadas para garantir a transparência nas finanças e operações do 
projeto. Não há nenhuma auditoria externa independente.

•  Existem medidas inadequadas para deter, detectar e sancionar a corrupção.
•  Os fundos não são desembolsados imediatamente de acordo com as alocações do 

orçamento.

Transparência 
sobre as 
operações

•  Há uma falta de transparência na definição de políticas, gestão e tomada de decisão.
•  As informações sobre políticas, programas, desempenho, orçamento e despesas dos 

projetos não são abertas e acessível ao público.
•  Existem mecanismos inadequados que preveem a avaliação do projeto pelas partes 

interessadas (pessoas beneficiárias, docentes, etc.).
•  Há insuficiente acompanhamento / avaliação regular, credível e independente do 

desempenho e administração do projeto.
•  Os resultados do acompanhamento e avaliação não são abertos e não estão amplamente 

divulgados.

Fonte: adaptado de Raya et al (2013) Gain or Drain: Understanding Public-Private Partnerships in Education, A Primer, ASPBAE; 
adicionado pelos autores.
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3. Qual é a mudança que queremos ver?
Determinar os objetivos e exigências

Tabela 3C: Resumo dos passos para identificar a mudança que quer

Passo Detalhes

Revisão das suas 
informações 

Reveja toda a informação que recolheu e que deve tornar claras as principais 
preocupações e lacunas.

Indicar o problema Desenvolva uma declaração explicando exatamente quais os problemas que a 
privatização está a criar em termos de  alcançar o direito à educação no seu país.

Identificar objetivos 
SMART

Indique qual a mudança que quer concretizar sob a forma de objectivos SMART 
que resolveriam o problema que indicou.

[Identificar meta (s) É discutido no Capítulo 4.]

Esclarecer ‘perguntas’ 
específica

Dependendo da sua meta, manifeste o que lhes pediria diretamente que fizessem 
de modo a conseguir a mudança (objectivos) que pretende.

Se meta do governo:
•  Pensar em ‘perguntas’ 

positivas 
•  Desenvolver detalhes 

da política 

Em relação às metas governamentais, pense em apresentar ‘perguntas’ 
positivas (“você deve fazer X”) juntamente com perguntas negativas (“não faça 
Y”). Especialmente onde a privatização ou as PPP já estão enraizadas ou em 
estado avançado, pense nas preocupações específicas ao nível regulamentar ou 
contratual que pode levantar e que o irão ajudar a reverter a privatização.

Uma vez que tenha uma noção clara das mudanças que quer, pense a QUEM se dirige a sua ação e O 
QUE fazer para os envolver.

Uma escola particular de propina reduzida operada pela Bridge International 
Academies no Quénia

Copyright Anjela Taneja / Campanha Global pela Educação
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Estudo 3B caso:  
Escolas privadas de ‘propina reduzida’ de má qualidade forçadas a fechar no Uganda

Em 2016, a Bridge International Academies, 
uma das maiores cadeias de escolas com fins 
lucrativos do mundo, foi condenada a encerrar 63 
escolas no Uganda devido aos baixos padrões de 
educação e saneamento. A Bridge, fundada por 
empreendedores americanos em 2008, apresenta-
se a si própria como um negócio que pode atender 
às necessidades de uma educação de qualidade 
das crianças pobres no Sul Global, gerando ao 
mesmo tempo lucros para os investidores ricos: 
uma apresentação para investidores em 2016 
apresentou o modelo da Bridge de cobrar às 
famílias pobres uma propina por uma educação 
barata e padronizada como “uma oportunidade de 
vários milhares de milhões de dólares”.

Mas investigadores e representantes da sociedade 
civil que visitaram as Escolas Bridge relataram 
condições insalubres e falta de infraestrutura, 
docentes mal preparados que dão as aulas a 
partir de um guião, e a ausência de material de  
aprendizagem e outros materiais prometidos pela 
Bridge. Também houve relatos de más condições 
de remuneração aos professores e professoras da 
Bridge.

Em 2016 de abril, o governo do Uganda, preocupado 
com o facto de a Bridge não estar a cumprir padrões 
educacionais mínimos, ordenou o encerramento 
de todas as 63 escolas Bridge do país. A empresa 
contestou esta decisão nos tribunais, mas esta 

foi confirmada pelo Supremo Tribunal do Uganda 
em novembro de 2016. A sentença declarou 
que as escolas Bridge ofereciam condições de 
aprendizagem insalubres, utilizavam docentes 
sem qualificação, e não estavam devidamente 
licenciadas. Constatou que o Ministério da 
Educação tinha “envidado todos os esforços 
necessários para envolver o requerente a corrigir 
as inadequações nas suas operações, mas que o 
requerente não tomou as ações necessárias”.

Ativistas de educação no Uganda, como a ONG 
Forum para a Educação (FENU), desafiaram os 
investidores de alto perfil da Bridge, que incluem 
Bill Gates, da Microsoft, e Mark Zuckerberg, do 
Facebook, a canalizar os seus recursos para a 
melhoria da educação pública.

 Fontes: Education International (www.ei-ie.org/en/
detail/3821/uganda-for-profit-education-chain-suffers-major-
blow); Global Dashboard (http://www.globaldashboard.
org/2016/09/19/happens-take-bridge-call-visit-schools); 
The Guardian (https://www.theguardian.com/global-
development/2016/nov/04/judge-orders-closure-low-cost-
bridge-international-academies-uganda); The Economist 
(http://www.economist.com/news/business/21715695-its-
biggest-challenge-may-well-be-financial-bridge-international-
academies-gets-high-marks). Acedido em maio de 2017.

Crianças em idade escolar em Espanha numa manifestação em massa pelo direito à educação para todas as pessoas, 2016.

Imagem cortesia da Campaña Mundial por la Educación España.
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Uma vez que seja claro sobre O QUE se quer alcançar, o próximo 
passo crucial é pensar com QUEM irá trabalhar, ou quem vai 
aponte para o conseguir. Isto implica pensar em quem é mais 
ativo e importante na privatização e na educação no seu país, e de 
que modo atores regionais ou globais se envolvem diretamente 
ou influenciam o que acontece no seu país. Neste Capítulo, 
discutiremos em que tipos de interveniente nacional devemos 
pensar (fazendo notar que terá que avaliar o seu posicionamento 
diretamente no seu contexto), bem como comentaremos 
amplamente as posições sobre a privatização da educação de 
alguns dos atores-chave regionais e globais que podem afectar 
o seu contexto. Em seguida, apresentamos algumas ferramentas 
úteis para o mapeamento e para o planeamento da ligação com 
estes atores.

Atores nacionais  
Aqui encontra um resumo de alguns dos mais importantes atores 
nacionais a considerar; os atores globais que podem ter uma 
presença nacional no seu país são discutidos separadamente mais 
abaixo.

Ramo executivo do governo
Claramente, o governo é o interveniente crucial na determinação 
de como a educação é fornecida no seu país, inclusive na 
determinação da comparação de papéis dos sectores público e 
privado. Para qualquer decisão política de educação, saber onde 
reside o poder no ramo executivo pode não ser imediatamente 
óbvio. Embora, em teoria, o corpo chave para políticas e para 
as operações seria o ministério ou departamento responsável 
pelo nível de educação que se estiver a considerar. Na prática, 
as pessoas que ocupam os cargos de presidente, primeiro/a-
ministro/a, ministros/as que definem o orçamento, como das 
finanças ou planeamento, e assesores/as principais podem ter 
influência significativa na determinação da política de educação. 

Quando se trata especificamente de privatização, os atores fora 
do ministério da educação poderão desempenhar um papel 
significativo. Alguns governos possuem um ministério dedicado 
à privatização, e/ou uma comissão ou unidade administrativa 
dentro do ministério das finanças ou chefe de gabinete do 
governo dedicada à privatização. No caso das PPP, pode haver 
um departamento governamental específico que lida com os 
contratos do sector de compras ou de investimento privado. Se 

uma iniciativa de privatização de educação estiver a ser apoiada 
por doadores, poderá até haver um departamento para as relações 
com os parceiros de desenvolvimento que estará estreitamente 
envolvido. Deverá mapear as várias estruturas do governo que 
estão envolvidas com os processos de privatização da educação, 
juntamente com o Ministério da Educação, e deverá determinar 
qual está na posição de liderança.

É importante apontar o foco não apenas sobre líderes políticos 
globais e decisores no governo, mas também sobre 
conselheiros/as e sobre funcionários/as que serão responsáveis 
pela política de desenvolvimento e de implementação. Dentro do 
ministério da educação, será necessário identificar funcionários/
as encarregues do aspecto da privatização em que se está 
particularmente focado, tais como, por exemplo, o licenciamento 
e a monitorização de escolas privadas, serviços de aquisições e/
ou negociações de novos contratos.  Poderá encontrar indivíduos 
no governo que apoiam a oferta de ensino pública, a nível político 
e oficial, e que podem ser aliados cruciais. Por último, também 
poderá querer explorar mecanismos de queixas e reclamações no 
âmbito dos sistemas administrativos que poderiam ser um meio 
útil para levantar preocupações. 

Parlamento ou Assembleia Nacional
Novamente, há variação significativa em relação ao poder ou 
influência que tem um órgão legislativo, como um parlamento ou 
assembleia nacional, e como esse poder é exercido. Nalguns países, 
por exemplo, podem determinar a legislação, mesmo quando 
o executivo se opõe; noutros países podem ser mais propensos 
a assinar de cruz. Em relação à privatização, o legislativo pode, 
por exemplo, determinar o financiamento e os subsídios para 
as escolas privadas (criando ou aprovando orçamentos), definir 
regulamentação do ensino privado (aprovando nova legislação, 
incluindo leis para a regulação do sector privado no seu conjunto), 
ou exigir informações do executivo sobre acordos ou operações 
com prestadores privados (por meio de processos parlamentares 
ou pedidos de informação). Também podem ser mais susceptíveis 
à pressão pública ou da cidadania do que no poder executivo. A 
maioria dos membros da CGE considera que vale a pena trabalhar 
com parlamentares, em parte, para a afirmação da sua função num 
governo democrático e representativo, bem como para 
educá-los/as sobre a privatização e os seus efeitos. Muitos 
parlamentos têm Comissões de educação (ou semelhante), que 
podem ser um veículo muito útil para levantar a discussão sobre 
a privatização. Se não houver essa comissão, poderá apoiar a 

4. Quem tem o 
poder?  
Construir um mapa das 
suas metas e dos seus 
aliados
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criação de uma. É importante, no entanto, olhar para casos de 
potencial conflito de interesses como, por exemplo, que os e as 
parlamentares possuam ou estejam envolvidos com empresas 
privadas que estejam a gerir as escolas ou que sejam fornecedores 
de outros serviços educacionais.

Pensadores e formadores de opinião
Pessoas especialistas exteriores ao governo, incluindo 
académicos/as, grupos de reflexão e investigadores/as, podem 
ser uma voz crítica importante. Vai ser necessário fazer alguma 
pesquisa para identificar aquelas pessoas que sejam mais 
influentes e que têm mais ligações, bem como as que mais apoiem 
a nossa causa. Listar as obras publicadas no passado sobre ensino 
privado no país (busca através do Google Scholar) e referências 
nos media são uma boa maneira de identificar especialistas 
académicos com obra publicada que apoiam a nossa causa. 

Operadores privados
Os operadores privados tendem a ser mais influentes quando 
estão em rede. Os grandes operadores privados – especialmente 
aqueles que fazem parte de uma cadeia regional ou global 
– constituem, em certa medida, a sua própria rede, e a sua 
influência pode ser de longo alcance. Mesmo operadores privados 
pequenos e locais têm maior influência quando trabalham juntos 
numa associação, por exemplo. As ligações e a sua influência 
sobre o governo pode variar. Alguns operadores privados (ou as 
suas associações) estão representados em grupos de planeamento 
oficiais que, por exemplo, ajudam a desenvolver planos nacionais 
para o sector da educação; aqui há um potencial conflito de 
interesse que precisa de estar consciente que existe e que poderá 
querer desafiar.

Meios de comunicação social  
Os meios de comunicação social podem ser tanto um aliado (ou 
seja, podem aliar-se ou constituir-se como parceiros para ajudá-
lo/a a alcançar os seus objetivos de defesa), como podem ser um 
alvo (ou seja, podem estar a propagar ideias com uma postura 
pró-privatización que pode minar os seus objetivos de defesa), 
como ainda podem ser usados taticamente nas ações de promoção 
e defesa para atingir os seus objetivos de defesa (a que voltaremos 
no Capítulo 5).

Os meios de comunicação tradicionais (impressos, transmissão 
e on-line) podem ser poderosos influenciadores para diferentes 
públicos ou alvos. Pense também sobre que tipos de meios 
de comunicação alcançam que tipos de público. Por exemplo, 
uma rádio comunitária é uma boa maneira de comunicar com 
a cidadania? Há alguns jornais em particular que sejam lidos 
pelo poder? Pode achar que muitos meios de comunicação não 
têm o tempo ou o conhecimento necessários para questionar a 
narrativa pró-privatização, aceitando, por exemplo, a noção de 
que ‘a escolha da escola’ é positiva, mas sem compreenderem o 
que isso significa e o que representa. Alguns membros da CGE 
descobriram que trabalhar com grupos de jornalistas, em especial 
para passar informação e criar compromisso como aliados, pode 
gerar benefícios de longo alcance. Outros concluíram que trabalhar 
com os meios de comunicação tradicionais (especialmente 
quando estes são em grande parte controlados pelo Estado) não 
produz resultados que façam valer a pena o esforço e preferem, 

por exemplo, usar as ferramentas das redes sociais para comunicar 
diretamente com o público-alvo. 

Reguladores, comissões, órgãos de 
direitos humanos
O seu país pode ter órgãos oficiais que são independentes do 
governo (na teoria ou na prática) que emitem pareceres sobre 
questões que se relacionam com a educação e/ou os direitos 
humanos. Envolvem-se com mais probabilidade quando a 
participação é ativamente requerida: pode fazer-se isso através 
da apresentação a esses organismos de relatórios e provas sobre 
a privatização, apresentando queixas específicas, ou pedindo 
pareceres de decisões governamentais, legislação ou políticas, ou 
de operações da indústria privada. As suas decisões podem ou 
não ser vinculativas, mas mesmo quando não são podem exercer 
uma importante influência.  

Sociedade civil
Estruturas organizadas da sociedade civil (tanto de dentro como 
de fora do sector da educação) podem ser aliadas poderosas. 
De entre os grupos que devem ser sem hesitação considerados 
estão os sindicatos docentes e as organizações de pais e mães, 
associações juvenis ou estudantis e ONG e OSC ativas no sector 
da educação (veja mais sobre docentes e jovens abaixo). De 
fora do sector da educação, grupos de direitos humanos podem 
ter preocupações especiais sobre as implicações nos direitos da 
privatização da educação. Também pode haver organizações que 
se centram na privatização no geral, ou na utilização transparente 
do financiamento público do governo, ou grupos representativos 
que tenham sido desproporcionalmente prejudicados pela 
privatização (como organizações de mulheres), os quais 
poderiam ser aliados importantes na resistência à legislação, 
políticas e contratos nocivos. Trabalhar no tema privatização 
pode ser uma boa oportunidade para construir novas e fortes 
alianças.

Docentes  
Os professores e as professoras vivem a experiência dos efeitos 
da privatização e têm uma visão única sobre o modo como 
ela afeta crianças e jovens. Para muitos operadores privados, 
especialmente no segmento de ‘propina reduzida’, é rotineiro 
tratar a profissão lectiva com de baixa qualificação, baixos salários, 
insegurança no trabalho. Esta posição não é apenas uma violação 
dos direitos docentes, mas produz também sérias consequências 
para a qualidade da educação. Os professores e as professoras – 
do sector privado ou do sector público – são uma voz importante 
no debate sobre a privatização, e os sindicatos nacionais docentes 
no seu país poderão ser um aliado importante. 

Aassociações juvenis
Um tipo de organização da sociedade civil particularmente 
relevante (dado tanto o seu investimento pessoal em educação 
como o seu papel potencial como agentes de mudança) são as 
associações juvenis ou estudantis. Reflita sobre que espaços 
existem onde a juventude se reúne e expressa as suas visões 
próprias sobre educação.
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4. Quem tem o poder?
Construir o mapa das suas metas e aliados

Associações nacionais de empresas/
Câmaras de comércio  
Estes podem ser aliados inesperados, uma vez que muitas 
empresas dependem dos governos para investir numa boa 
educação básica de qualidade. Vale a pena testar este terreno, pois 
podem ter visões muito diferentes das visões dos operadores de 
escolas particulares.

Tribunais
Dependendo do conteúdo das leis e da Constituição do seu país, 
e das táticas que escolher (ou das que escolherem os grupos 
pró-privado), os tribunais nacionais poderão ser intervenientes 
importantes. A forma como serão envolvidos, e como os tribunais 
poderão ser posicionados, dependerá não só das leis existentes, 
mas também do grau de independência jurídica, e da medida 
em que profissionais da advocacia e dos sistemas de justiça 
estão cientes e são sensíveis às questões em torno do direito à 
educação e da privatização – se forem um interveniente ativo, 
talvez seja preciso um envolvimento com o sector judiciário para 
a sua consciencialização sobre as preocupações existentes sobre a 
privatização. 

Cidadania e comunidades
A cidadania e as comunidades (especialmente os pais, as mães, 
a infancia e a juventude) são os atores cruciais. As pessoas 
mais afetadas pela privatização devem fazer ouvir as vozes nas 
discussões e na tomada de decisão sobre o papel dos atores 
privados na educação. O desafio pode ser que esses grupos 
possam não estar organizados, tornando-se difícil fazer ouvir 
a sua voz ou até levar as suas preocupações aos debates. A sua 
coligação ou os seus aliados podem, portanto, procurar apoio 
organizado para estes grupos. Dependendo do contexto, poderá 
tentar construir um compromisso aprofundado em certas 
comunidades, ou um amplo apoio em todo o país – e isto vai 
determinar o a abordagem que será decidida para organizar e 
mobilizar. Isso é discutido mais aprofundadamente nos Capítulos 
5 e 6. 

Atores globais influentes
As posições globais de alguns atores na privatização podem 
variar um pouco com os indivíduos concretos que são líderes 
ou representam uma instituição, e podem, por exemplo, jogar 
de forma diferenciada no seu país em comparação com um 
país vizinho. Será sempre necessário pensar sobre a influência 
particular, ações e posicionamento dos atores globais à medida 
que se envolvem com o seu país. No entanto, existem algumas 
posições institucionais gerais que podem ser caracterizadas. 
Apresentamos aqui alguns dos mais importantes tipos de atores 
globais, e na Figura 4A apresenta-se uma forma de entender 
a posição global de alguns atores-chave na privatização da 
educação. Ao pensar sobre como esses atores podem criar 
impacto no seu país, é importante notar que os que são mais 
favoráveis à privatização estão geralmente ligados em rede, muitas 
vezes financiando os projetos uns dos outros, e encomendando 
estudos que apoiem o trabalho uns dos outros.

Instituições multilaterais
Instituições multilaterais, regionais e globais, podem exercer uma 
influência poderosa no seu país, tanto no seu papel enquanto 
fóruns de discussão como no estabelecimento de normas e, muito 
frequentemente, como doadores e parceiros do desenvolvimento. 
No sector da educação três dos mais importantes são a UNESCO, 
a Parceria Global para a Educação (PGE) e o Banco Mundial. 

A UNESCO é, em geral, o órgão de supervisão para a educação e 
ODS4; enquanto corpo democrático cujos 195 membros variam 
na sua visão sobre privatização, é difícil caraterizar a sua posição 
explicitamente. A UNESCO expressou preocupações sobre a 
privatização, mas também manifestou algum apoio e participou 
em parcerias com prestadores privados com fins lucrativos em 
diferentes contextos.

 Encontre a informação: Encontre a página 
do seu país - com um link para o documento 
‘Programação País’ - em http://en.unesco.org/
countries.  

A PGE é o principal mecanismo através do qual os doadores, 
governos do Sul, a sociedade civil e outras partes interessadas 
discutem e coordenam a ajuda para a educação em países de 
rendimento baixo; se o seu país recebe recursos da PGE, as 
discussões e as políticas da PGE podem ser relevantes. A grande 
maioria dos fundos da PGE dirige-se aos sistemas de ensino 
públicos, apoiando os planos do sector nacional de educação. Se 
esses planos incluírem prestadores privados (como, por exemplo, 
no Haiti), os fundos da PGE também os apoiam. A maioria dos 
membros do Conselho e do Comité estão comprometidos com 
a educação pública; existem alguns pró-privatização como Df ID, 
Fundação Vitol e o Banco Mundial, mas estes são em grande 
medida mantidos em cheque pelos representantes das OSC, 
incluindo a Education International. O financiamento privado 
na educação pode ser um problema muito disputado na PGE 
nos próximos anos, especialmente com o seu novo quadro de 
financiamento e de recolha de fundos.

 Encontre a informação:  Encontre a página 
do seu país, incluindo quaisquer acordos de 
subvenção da PGE, no site do PGE em: http://
www.globalpartnership.org/about-us/developing-
countries . Se deseja envolver-se mais ou aprofundar 
mais, pode fazê-lo através dos dois membros do 
Conselho da PGE que representam a sociedade 
civil do Sul no Conselho PGE, o eleitorado ‘CSO 
2’. A CGE pode pô-lo em contato com os/as atuais 
representantes CSO 2.

O Banco Mundial é de longe o maior doador para o ensino 
primário e secundário a nível mundial; é também um defensor 
ativo da privatização. Isso não é necessariamente visível na 
proporção de financiamento direto a programas relacionados 
com a privatização – a maioria do seu financiamento ainda 
é atribuída à educação pública – mas esse apoio é claro em 
publicações e em assessoria política, bem como na programação. 

http://en.unesco.org/countries
http://en.unesco.org/countries
http://www.globalpartnership.org/about-us/developing-countries 
http://www.globalpartnership.org/about-us/developing-countries 
http://www.globalpartnership.org/about-us/developing-countries 
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Por exemplo, o Banco tem uma história de promoção e defesa 
da provisão privada de serviços públicos em geral e continua 
a repetir afirmações sobre as escolas privadas de ‘propina 
reduzida’ “tendencialmente” fazerem melhor do que as escolas 
públicas, mesmo que isso seja desmascarado por estudos 
independentes. Um número relevante de programas do BM 
apoiam os operadores privados, esquemas de cheque-ensino, 
etc. Estes factos tornam-no num importante influenciador 
a favor da privatização, particularmente em países onde tem 
programas de educação de grande escala. O seu braço no sector 
do investimento privado, a IFC, está a investir ativamente em 
operadores privados de educação em particular em países de 
rendimento médio.

 Encontre a informação:  Para encontrar 
documentos sobre qualquer programa educacional 
em curso do Banco Mundial no seu país, visite a 
homepage dos Programas e Projetos de Educação 
do Banco Mundial em http://www.worldbank.org/
en/topic/education/projects, e procure o nome 
do seu país. Pode procurar por projetos da IFC, 
visitando https://disclosures.ifc.org, ou ir para a sua 
página inicial, e procure em ‘Solutions’, depois em 
‘Saúde e Educação’, e então navegue para projetos 
de educação para encontrar descrições de alguns 
‘projetos em destaque’.

Agências doadoras bilaterais
Os doadores bilaterais são naturalmente mais relevantes 
em países de baixo rendimento e dependentes de doadores, 
geralmente na proporção da escala do seu financiamento, apesar 
de o doador que assumir o papel de ‘agência coordenadora’ para 
a educação também ser influente. Mas note-se que, mesmo em 
países com um envolvimento mínimo dos doadores no sector 
da educação, estes podem ter um efeito sobredimensionado, 
por exemplo, através do financiamento de um programa de 
privatização de elevado perfil. Dos principais doadores bilaterais, 
o Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino 
Unido (Df ID) é um dos mais ativos defensores de formas de 
privatização da educação. Embora a maioria dos Programas de 
Educação do Df ID continuem a apoiar a educação pública, há 
uma tendência preocupante de apoio à privatização, incluindo 
escolas privadas de ‘propina reduzida’  e esquemas de cheque-
ensino - apesar de ter encomendado um estudo de análise 
independente que concluiu que existe pouco ou nenhum 
benefício nas escolas privadas de ‘propina reduzida’. A USAID 
tem um longo historial de envolvimento com o sector privado e 
mostra algum interesse no estabelecimento de parcerias público-
privadas dentro do sector da educação. Outros doadores bilaterais 
são menos óbvios no seu apoio, embora valha a pena notar que 
as entidades apoiadas pelo governo que suportam o investimento 
privado em países de médio e baixo rendimento (tal como a 
inglesa CDC) apoiam cada vez mais o investimento no sector da 
educação.

 Encontre a informação: Veja os dados 
referentes ao seu país no Creditor Reporting 
System da OCDE. Em https://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=CRS1, pode ficar a saber que 
doadores são mais ativos na educação no seu país. 
Pode ter contacto com informação relativa aos 
representantes do doador no seu país, visitando 
a página do seu país no site deles, ou - quando 
relevante - ligar-se através da CGE com a coligação 
no país doador, a qual poderá ajudar a encontrar 
informações.

Operadores privados multinacionais e 
investidores
Inevitavelmente, as empresas privadas multinacionais – 
incluindo cadeias de escolas – cuja operação está em expansão 
no Sul global, e os seus investidores são defensores ativos da 
privatização e são intervenientes-chave nos países onde operam. 
Um artigo recente da PGE indicava 28 investidores privados 
ou fundos ativos neste campo, alguns dos quais estão a investir 
no mesmo conjunto de operadores privados (estão listados na 
Tabela 4A abaixo). Algumas das mais proeminentes cadeias com 
fins lucrativos são a Bridge International Academies, a Omega 
Schools e a APEC. Muitas dessas empresas são cada vez mais 
globais nas suas ambições de se expandirem em toda a gama de 
serviços de educação. A Pearson, por exemplo, a maior empresa 
de educação multinacional do mundo, investe agora e procura o 
lucro através da produção de testes padronizados utilizados para 
avaliar  estudantes, a classificação dos testes, software, materiais e 
também as próprias escolas, desde a qualificação do professorado 
aos curricula, tomando cada vez mais a propriedade e assumindo 
a operação das suas instituições de aprendizagem. Na verdade, a 
própria Pearson, através do seu Fundo de Aprendizagem Acessível 
(PALF) fez investimentos financeiros num substancial número 
de cadeias de ‘propina reduzida’, cadeias de escolas particulares 
com fins lucrativos, dizendo que a educação é uma das “grandes 
indústrias em crescimento do século XXI”. Outras empresas 
podem também ter atividade no seu país, talvez em parceria com 
as empresas locais. 

 Encontre a informação:  Pode pesquisar 
escolas individuais, e rever relatórios dos meios 
de comunicação para ter uma noção de quais são 
os operadores que estão ativos, e de que modo 
fazem parte de cadeias maiores.  

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CRS1 
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Tabela 4A: uma lista de alguns dos atores privados que investem em educação no Sul Global

Fundações privadas
(Atenção: poderia incluir 

investimentos privados ou 
públicos em educação)

Os investidores privados ou 
fundos mais focados em retorno 

financeiro

Os investidores privados 
ou fundos mais focados em 

‘impacto’

• Fundação Dell
• Fundação Ford
• Corporação Carnegie
• Fundações Open Society
• Fundações Deutsche Bank
• Fondation MacArthur
• Fundação Hewlett 
•  Parceria para o Ensino Superior 

em África
• Fundação 

• Emerging Capital Partners
• Oasis Capital Ghana
• Metier
• New Enterprise Associates
• Fanisi Capital
• AfricInvest
• Schulze Global Investments
• Grupo Abraaj 
• TPG
• Actis
• MITC Capital
•  Parceiros de Desenvolvimento 

Internacional
• Kaizen PE
• Richard Chandler Corporation
• GroFin Fundo África
• Gray Ghost Ventures
• Sequoia Capital
• Spark Capital
•  Pearson Affordable Learning 

Fund 

• Novastar Ventures
• Echoing Green
• Fundo Omidyar Network 
•  Schools and Education Impact 

Investment Fund of South 
Africa

• Learn Capital
•  Song Investment Management 

Company
• Fundo Acumen
• XSML
• Educate Global Fund

Organismos de direitos globais e 
regionais
Os organismos das Nações Unidas e os organismos regionais 
de direitos humanos possuem comissões de pessoas expertas 
independentes, que acompanham a implementação dos 
principais tratados internacionais de direitos humanos. Os 
Estados têm a responsabilidade de respeitar, proteger e cumprir 
os direitos enunciados nos Tratados que assinaram e devem 
relatar periodicamente o seu progresso aos órgãos pertinentes. 
As Comissões da ONU que demonstraram preocupação sobre 
o impacto dos direitos de privatização da educação incluem a 
Comissão para os Direitos da Criança (CRC) e a Comissão dos 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC).  O anterior 
Relator especial da ONU sobre o Direito à Educação – que é 
nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos e é mandatado 
para visitar países, investigar as denúncias e apresentar relatórios 
anuais – manifestou pontos de vista críticos sobre a privatização, 
tanto em relatórios específicos de cada país, como de forma 
geral em relatórios anuais. A Tabela 5B, no próximo Capítulo, 
fornece mais detalhes sobre estas  Comissões. Se estas Comissões 
questionam ou fazem recomendações ao seu governo sobre a 
privatização da educação no seu país, tal pode ser um importante 
impulso para uma campanha ou para catalisar a ação. 

 

 Encontre a informação: A Tabela 5B no próximo 
capítulo apresenta uma lista abrangente de 
organismos regionais e globais, texto de tratados 
relevantes e detalhes de websites.  

Ativistas globais pelo direito à educação
Sem surpresa, a CGE, EI e os seus aliados, como a Iniciativa pelo 
Direito à Educação (RTE) e a Iniciativa Global sobre Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais (GIESCR), têm tido uma voz 
ativa e clara na oposição aos esforços de privatização que violam 
o direito à educação ou ameaçam o progresso na direção da 
plena realização desse direito. Embora de por si próprios não 
tenham muito provavelmente uma influência determinante sobre 
o governo, todos produziram relatórios e declarações que pode 
usar na sua ação de defesa e, em alguns casos, podem prestar 
assistência concreta na sua campanha nacional.

 Encontre a informação: Pode estabelecer um 
contato diretamente com esses aliados se já os 
conhecer, ou pedir à CGE ou à sua rede regional de 
educação para o ajudar a entrar em contato com 
organizações relevantes.
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Figura 4B: alguns dos atores e apoio global para 
a privatização da educação 

Nota: esta tabela mostra alguns dos doadores e 
intervenientes internacionais mais ativos em relação à 
sua posição sobre a privatização da educação.  

Promovem 
ativamente a 
privatização

• Banco Mundial
• DfID (Reino Unido)
•  Ministério dos Negócios 

Estrangeiros (Holanda) j 
•  Banco Asiático de 

Desenvolvimento 
(BAsD) 

•  Os operadores privados 
e investidores

Apoiam a 
privatização

•  USAID (EUA)

Neutros ou divididos • PGE
• BMZ (Alemanha)
• UNESCO

Cépticos em relação 
à privatização

Ativamente 
preocupados com a 
privatização  

• CRC ONU
• CESCR ONU
•  Relator especial da 

ONU e CDH ONU 
•  CGE, EI, RTE, GIESCR

j)   Um pedido de acesso à  informação revelou um investimento de 
quase 1,6 milhões de euros na Bridge International entre 2015 e 2016 
através de contribuições para o Fundo África Oriental Novastar. O 
ministro Ploumen afirmou que este “apoio indireto complementa os 
fracos sistemas de educação pública nesses países”.

Mapa de Poder 
Uma maneira muito útil para compreender os diferentes atores 
que são influentes na tomada de decisões sobre a privatização da 
educação no seu país – e para usar essa compreensão para planear 
defesa e promoção da causa – é produzir um mapa do poder. 
Existem maneiras diferentes de o fazer, e esta secção apresenta uma 
abordagem que visa capturar quer o poder direto sobre a tomada 
de decisão, quer o poder relacional que advém do facto de um 
grupo ter influência sobre outro. É importante lembrar que (pelo 
menos numa campanha bem sucedida) o mapa de poder não deve 
ser um documento estático, mas sim dinâmico. Ou seja, como a 
campanha gera poder e exerce influência, os seus aliados devem 
também tornar-se mais influentes, e os seus alvos e influenciadores 
deveriam alterar o seu posicionamento – pensar sobre como fazer 
com que isso aconteça é o tema dos Capítulos 5 e 6. 

Faça uma lista dos seus atores
Observando as categorias acima, e em consulta com a sua rede, 
verificar quem é ativo e potencialmente influente no sector da 
educação, e, particularmente, em relação à privatização. Nesta 
primeira etapa não é necessário pensar sobre a extensão ou a 
natureza da sua influência, ou em que ponto se encontra – mas 
apenas qual pode ser. Deve pensar-se, por exemplo, sobre:

•  Quem, no governo, toma as decisões que virão a produzir 
impacto sobre políticas relacionadas com a privatização e com 
as finanças?

•  Quais são os atores – dentro ou fora do governo ou instituições 
formais – que têm maior influência nas decisões relacionadas 
com a educação do governo?

•  Quem na Assembleia nacional ou parlamento nacional se 
envolve com o tema da educação?

•  Quais são os atores no plano multilateral que são ativos ou estão 
visíveis no seu país?

•  Que doadores e que operadores privados estão presentes no 
sector da educação?

•  Que grupos de reflexão, académicos/as, grupos da sociedade 
civil, e meios de comunicação relevantes estão comprometidos 
com as questões relacionadas com a educação, privatização, ou 
com o envolvimento do governo com o sector privado? 

•  Quem são as pessoas mais afetadas pela privatização da 
educação no seu país?
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Faça o seu mapa 
Veja a Figura 4D na página 52, exemplo de mapa de poder que foi  
preenchido. Basicamente, é um quadrado com duas linhas – uma 
horizontal e outra vertical – que se cruzam no centro, criando 
quatro quadrados. A linha vertical representa o aumento de poder, 
movendo-se através dos seguintes graus de poder, de cima para 
baixo:

•  Topo: tem total poder de decisão  
•  Participa ativamente na tomada de decisões 
•  Influência significativa sobre os tomadores de decisão 
•  Alguma influência sobre os decisores 
•  É escutado em debates 
•  Na base: não é ouvido

A linha horizontal representa o grau de apoio potencial para a sua 
posição, movendo-se através das seguintes posições, da esquerda 
para a direita:

•  À esquerda: oposição firme e ativa 
•  Oposição 
•  Inclinado para se opor 
•  Inclinado para apoiar 
•  Apoiante 
•  À direita: Firme e ativamente apoiante. 

Mapear os seus atores
Uma vez que seu mapa esteja criado, pode mapear a sua lista de 
atores, colocando-os de acordo com o grau de apoio à sua posição, 
e de acordo com o grau de influência. Se não sabe qual é a posição 
sobre o problema de um ator em particular, tente o seu melhor 
palpite, ou então (para já) posicione-o de forma neutra na linha 
central. Pode ser útil mapear os seguintes grupos separadamente, 
talvez fazendo uma distinção com diferentes símbolos ou cores.
1.  Os tomadores de decisão:  Dependendo do problema, podem 

ser nacionais, regionais, locais ou alguma mistura entre estes 
planos. Se possível, tente ir ao detalhe passando das instituições 
para os indivíduos e pense em quem tem poder real, não apenas 
o poder teórico, para tomar decisões relevantes no que respeita 
aos seus objectivos de defesa e promoção. Se um ator tem o 
poder de tomar uma decisão sozinho, independentemente dos 
outros, isso significa que tem o total poder de decisão; caso 
contrário, pode estar perante um grupo de atores que partilham 
uma decisão. 

2.  Grupos organizados: em seguida, precisa de considerar quem 
tem poder ou influência sobre os decisores. Grupos organizados 
podem ser a favor ou contra a sua posição, ou neutros. Quem 
exerce alguma – ou mesmo uma forte – influência? Que vozes 
são ouvidas e que vozes não são ouvidas? 

3.  Grupos desorganizados: os grupos relevantes ‘desorganizados’ 
são os que são afetados pela questão da privatização que o 
interessa. Tais grupos poderiam ser familiares, crianças e jovens 
ou grupos particularmente afectados. Estes grupos, enquanto 
desorganizados, são provavelmente menos influentes – mas têm a 
capacidade de se tornar muito mais influentes, se se organizarem. 
Este aspeto é discutido mais adiante, no Capítulo 6.

Quando conhecer os atores, poderá também ser muito útil mapear 
as conexões fortes (alianças) entre diferentes grupos, desenhando 
linhas entre eles.

Escolha os seus alvos, aliados e 
‘influenciadores’
Este é o momento de se concentrar em quem precisa de influenciar, 
e com quem quer trabalhar – o que está intimamente ligado à sua 
táctica, por isso, na prática, pode recuar e avançar um pouco ao 
mesmo tempo que determina o QUEM e o COMO em conjunto 
(veja também o Capítulo 5). Num mundo perfeito, teríamos um 
canto superior direito cheio de atores que são muito influentes e 
apoiam muito a sua posição! No mundo real, é pouco provável que 
isso aconteça. Observar onde os atores estão posicionados no seu 
mapa, pode determinar:

•  Alvo(s)  – Estes são os decisores que precisa de influenciar de modo 
a conseguir alcançar os seus objetivos; devem ter poder de decisão, 
mesmo se a posição deles não lhe for muito favorável.

•  Aliados – Estes são os grupos com que trabalhará desde o início; 
como tal, devem estar completamente alinhados com a sua posição 
– ou pelo menos devem ser-lhe favoráveis, se considerar que a sua 
influência é forte e que isso os torna valiosos e poderiam, assim, ser 
encorajados a alinhar ainda mais de perto. 

•  Bloqueadores ou oponentes  – de que oposição precisa de estar 
o mais consciente possível? Ou seja, quem é que se opõe e tem 
influência ao mesmo tempo?

•  ‘Influenciadores’ e apoiantes  – Se tiver alvos que sejam bastante 
apoiantes, e/ou aliados que sejam muito influentes, estes grupos 
podem ser menos importantes. Mas, caso contrário, você vai 
querer identificar grupos – estejam ou não já organizados – 
que realisticamente você e os seus aliados possam alcançar (e 
possivelmente organizar), e que, por sua vez, possam ajudar a 
influenciar os seus alvos escolhidos. Na prática, esta questão está 
muito fortemente ligada à questão das táticas, de modo que pode até 
considerar que pode recuar e avançar nesta questão e nas questões 
estabelecidas no Capítulo 5.

Também pode ser útil marcar no seu mapa quem pode ser movido 
e para onde – quem precisa de se tornar mais favorável, ou mais 
influente, para que você possa alcançar seus objetivos? Se considerar 
que é útil, pode periodicamente revisitar, ou refazer o seu mapa 
de poder durante a campanha, para ver quem se moveu, e se está 
conseguir fazer as alterações que desejava. 
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Tabela 4C: Resumo dos passos para identificar alvos, aliados e outros atores

Passo Detalhes

Lista e estudo dos 
atores relevantes

Usando as informações fornecidas neste Capítulo como um guia, faça uma lista 
dos atores mais relevantes (no plano doméstico e no plano global) em relação 
à questão da privatização e às mudanças desejadas que foram identificadas. Se 
necessário, pode elaborar mais estudos para verificar as suas posições (prováveis) 
sobre as mudanças que deseja alcançar.

Mapear os atores
Coloque num mapa os atores, de acordo com a sua influência e o grau atual de 
apoio à mudança que está a procurar (notando porém que ambos podem mudar). 
Também pode querer mapear as relações entre elas.

Decidir os alvos Determine quem precisa de ter como alvo de modo a conseguir a mudança que 
deseja.

Identificar aliados 
centrais

Decida quem devem ser os seus aliados principais, em termos dos atores que 
estão muito alinhados com as suas posições e que são capazes de exercer 
influência e/ou de alcançar públicos importantes.

Identificar potenciais 
apoiantes e 
bloqueadores

Identifique grupos de apoio (potenciais) – aqueles cujo apoio seria benéfico, que 
potencialmente você poderia alcançar e com os quais se poderia envolver – e 
também os grupos oponentes-chave que precisa de estar consciente que existem.

Está pronto a pensar COMO pode influenciar as suas metas e alcançar os seus objetivos.

O estudo conduzido pelo membro da CGE E-Net 
Filipinas e a rede regional ASPBAE mostra 
uma forte influência do Banco Asiático de 
Desenvolvimento (BAsD) no avanço das parcerias 
público-privadas (PPP) no sector da educação das 
Filipinas. 

Tal como o Banco Mundial e outros bancos 
de desenvolvimento regional, o BAsD, através 
dos países onde opera, tem usado os seus 
programas para apoiar as PPP através de vários 
meios, incluindo: exigir PPP como condição 
de empréstimos (condicionalidade); fornecer 
aconselhamento político e assistência técnica que 
promovem as PPP; e utilização de fundos públicos 
para apoiar as empresas do sector privado que 
participam em projetos PPP13. A Estratégia 2020 do 
BAsD nota que “através de todas estas áreas, o BAsD 
irá explorar oportunidades para novas abordagens 
e instrumentos que envolvam parcerias público-
privadas” (p.20). Nas Filipinas – que tem uma das 
maiores e mais antigas PPP na educação – este 

13     Ver referências em Romero, MJ (2015). What Lies Beneath? A critical assessment of PPPs and their impact on sustainable development. http://www.
eurodad.org/files/pdf/1546450-what-lies-beneath-acritical-assessment-of-ppps-and-their-impact-on-sustainable-development-1450105297.pdf

14    Banco Mundial (2011). Philippines: Private Provision, Public Purpose, a review of the government’s Education Service Contracting Program, Banco Mun-
dial 

apoio tem sido muito marcado.

As Filipinas estabeleceram primeiro um esquema 
de cheques-ensino PPP, na década de 1970, que 
atribui fundos públicos a estudantes do secundário 
que frequentem escolas privadas e é conhecido 
como o Programa ‘Education Service Contracting’ 
(ESC - Contratação de Serviços de Educação). Ao 
longo das últimas duas décadas, nomeadamente 
em 2010, o governo ampliou de forma significativa 
a cobertura do ESC, que agora tem como alvo mais 
de um milhão de estudantes. Os dados sugerem 
que o ESC levou a uma reforçada segregação 
e discriminação na educação. Uma avaliação 
do Banco Mundial fez notar “deficiências ... 
relacionadas com a equidade” e demonstrou que o 
ESC não consegue atingir as pessoas mais pobres, 
e as famílias relativamente ricas usam fundos 
próprios para completar os cheques-ensino de 
financiamento público.14 Apesar desta preocupante 
denúncia, o governo continuou a sua via rumo 
a uma maior participação do sector privado no 

Estudo de caso  4A : 
Banco Asiático de Desenvolvimento promove a privatização nas Filipinas
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sistema de ensino público e, em 2013, estabeleceu 
o regime de cheques-ensino SHS para subsidiar 
estudiantes do secundário em escolas privadas.

O BAsD, um dos principais parceiros de 
financiamento para a educação básica nas 
Filipinas, tornou largamente possível a expansão 
cheques-ensino SHS. O apoio do BAsD ao cheques-
ensino PPP incluiu o acordo, em 2011, de um 
Programa de Assistência Técnica no valor de 1,5 
milhão de dólares para o sector da educação e, 
em 2014, um pacote de empréstimo do BAsD 
no valor de 300 milhões de dólares centrado no 

ensino secundário que inclui o financiamento do 
programa cheques-ensino SHS. Estes pacotes de 
aconselhamento e de empréstimo fazem parte 
de uma política explícita do BAsD para apoiar o 
envolvimento do sector privado na educação, tal 
como expresso no articulado dos seus documentos 
de política. Infelizmente, é o sistema escolar das 
Filipinas que continua a suportar os resultados 
destas experiências, mesmo que as evidências 
provem que esta política está a criar desigualdade 
e segregação.

Fonte: ASPBAE (em preparação, 2017) 

EXERCÍCIO 4A: 

Criação de um mapa de poder
1.  Desenhar um mapa de poder em branco, como descrito neste Capítulo (ver também o mapa exemplo no 

Exercício 4B).
2.  Leia o cenário descrito abaixo (este é um exemplo fictício que se baseia em muitos aspectos da situação real 

de um país). A sua coligação identificou um possível empréstimo do Banco de Desenvolvimento Regional e, 
em particular, os elementos de privatização como uma preocupação. e está a planear defender a remoção ou 
alteração dos requisitos fundamentais da privatização nesse empréstimo.

3.  Use as informações deste caso para criar um mapa de poder inicial para a sua campanha. Se a informação não 
for suficiente para situar alguns atores, indique o leque de posições que estes poderiam ter.

4. Acrescentar atores-chave ao mapa, distinguindo entre :
• alvos
• grupos organizados
• grupos não-organizados.

5. Faça uma anotação do seguinte :
•  As perguntas adicionais para as quais precisa de resposta para poder colocar com exatidão no mapa todas as 

partes interessadas ;
•  Quaisquer potenciais interessados que não são mencionados na simulação, mas que poderiam ser 

relevantes.

Adaptação a uma oficina 
•  Num contexto de oficina, pode usar o cenário acima indicado OU aproveitar a oportunidade para explorar o seu 

próprio contexto nacional e começar a planear.
•  Dividir os/as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas, e pedir a cada grupo para preparar um mapa 

de poder em branco (passo 1).
•  Se estiver a trabalhar com o cenário acima, apresente-o ao grupo, e peça-lhes para trabalhar nos passos de 2 a 5.
•  Se você estiver a usar esta ferramenta para explorar o seu próprio contexto, primeira peça aos grupos para 

identificarem todas as partes interessadas relevantes para adicionar ao mapa; pode voltar a reunir o grupo neste 
ponto para compilar uma lista com a qual todos estejam de acordo.

•  Os grupos podem depois trabalhar os passos 3 e 4, tomando nota de quaisquer questões adicionais que tenham 
(passo 5, ponto 1) para completar totalmente o mapa.

•  Quando voltarem a reunir, peça aos vários grupos para adicionar diferentes partes interessadas ao mapa; o grupo 
como um todo pode discutir se está de acordo.

•  Quando o mapa estiver completo (tanto quanto possível), discuta as questões do passo 5, salientando quaisquer 
novas áreas de pesquisa de forma a criar um mapa de poder inicial fiável.



O bem público 
sobre o lucro privado

50
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO  

Cenário para o Exercício  4B:
A educação básica no País J é supervisionada pelo Ministério da Educação, o qual tem a responsabilidade pela 
educação do básico, secundário e não-formal. O Ministério tem a responsabilidade oficial de controlar, regular e 
supervisionar 40.336 escolas públicas primárias e secundárias no país, e de regular e supervisionar 7.444 escolas 
particulares.
O Banco de Desenvolvimento Regional (BDR) propõe-se conceder ao País J um grande empréstimo para o 
sector do ensino básico, que é vinculado à introdução de ‘reformas’ significativas no sentido da privatização 
(PPP, a gestão privada de escolas públicas, expansão da ‘concorrência’), ao qual a sua coligação procura opor-se. 
Os termos do empréstimo estão a ser decididos pelo BDR, pelo Ministério das Finanças e Planeamento, e pelo 
Ministério da Educação. Vai ser apresentado para discussão e aconselhamento ao Grupo de Coordenação dos 
Doadores, que é copresidido pelo UNICEF e pela Austrália. O UNICEF recentemente copublicou um estudo em 
que o BDR elogia o papel das PPP na educação. A Agência de Desenvolvimento Australiana afirmou a sua intenção 
de continuar a aplicar os fundos dos doadores para apoiar as escolas públicas e o desenvolvimento de capacidades 
no Ministério da Educação.
Num momento inicial do processo de preparações para o empréstimo, o BDR e o Ministério das Finanças e 
Planeamento atraíram o apoio do Centro de Parcerias Público-Privadas, um órgão sem fins lucrativos financiado 
por empresas privadas. O Centro PPP emitiu relatórios que suportam as propostas.
A União Nacional de Docentes tem uma relação razoável, mas não forte com o Ministério da Educação; 
manifestaram-se ativamente contra as propostas. O Conselho Nacional de Ensino é o órgão oficial que desenvolve 
normas e supervisiona as qualificações do professorado; é consultado com frequência pelo Ministério em muitas 
reformas educacionais, e ainda não expressou uma posição.
A União Nacional de Estudantes é um organismo bem organizado, com uma voz forte nos meios de comunicação 
e influência no Ministério da Educação. Não se pronunciou sobre esta proposta de empréstimo, mas opôs-se aos 
esforços de privatização em três universidades públicas no ano passado.
Pesquisa precedente feita pela sua coligação e por ONG nacionais de direitos humanos mostraram várias 
comunidades que foram fortemente afetadas, pela negativa, por PPP anteriores na educação. Esta pesquisa 
conseguiu alguma atenção por parte dos meios de comunicação, especialmente da rede de estações de rádio 
comunitárias. A principal emissora nacional tende a ser solidária com as posições do Ministério das Finanças e 
Planeamento.
Outras ONG nacionais relevantes incluem a Rede Nacional de Educação Não Formal (NNEW), cujos membros 
operam centros de educação não-formal, sob contrato do governo, bem como o Funding Watch Network, que 
cresceu a partir da campanha original de cancelamento da dívida, e tem um historial de campanha contra a 
privatização e condicionalidade.
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4. Quem tem o poder?
Construir o mapa das suas metas e aliados

EXERCÍCIO 4B: 

Identificação de oportunidades
A Figura 4D mostra um exemplo de mapa de poder que foi concluído para o país Y, no contexto de uma 
campanha contra um contrato governamental com um operador privado para administrar até quinze escolas 
primárias na capital do país Y. A tabela situa as várias partes interessadas de acordo com a sua influência e 
posição favorável ATUAL em relação aos seus objetivos de campanha. A roxo estão os decisores primários. 
A verde os grupos organizados (alguns dos quais podem também estar envolvidos na tomada de decisão). A 
laranja estão os grupos desorganizados.

1. Familiarize-se com o mapa. 
2. Marque no mapa:

• Metas prioritárias para a campanha, 1 ou 2. Pode também adicionar uma meta secundária. 
• Aliados prioritários, 1 ou 2. Por que estes? 
• Os opositores chave. Por que estes? 
•  Influenciadores e simpatizantes, até 3. Pode incluir até um grupo que você e os seus aliados teriam de 

organizar. Por que estes? 
3.  Para cada uma das metas, aliados-chave e influenciadores/apoiantes, pensar se quer que eles se 

movimentem no mapa até ao final da sua campanha, e marque esse movimento com setas.

Adaptação a uma oficina:  
•  Pode usar o mapa de poder da amostra (Figura 4D) ou, se estiver a usar a oficina como um exercício de 

planeamento de campanha, pode usar um dos seus mapas, criado durante a oficina. 
•  Divida os/as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas.
•  Peça a cada grupo em primeiro lugar para pensar sobre os primeiros três pontos do passo 2: metas 

prioritárias, aliados prioritários, e os adversários principais. Voltar a reunir e partilhar os comentários para ver 
se há um amplo consenso. 

•  Peça aos grupos para se dividirem novamente e discutirem o último ponto do passo 2: influenciadores e 
apoiantes, incluindo que grupo organizar (se for o caso). Podem surgir mais pontos de vista. Peça a cada grupo 
para apresentar as suas opiniões, discutir em plenário, e realize depois uma votação sobre as diferentes 
opções.
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Figura 4D: Amostra de Mapa de Poder 
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Depois de ter determinado O QUE quer alcançar e QUEM 
vai ter como alvo e com quem vai trabalhar, já terá começado a 
pensar (em termos de identificar os seus potenciais apoiantes e 
influenciadores) sobre COMO alcançar os seus objetivos. Uma 
vez que tenha determinado qual a mudança que procura (seja na 
legislação, políticas, contratos ou decisões de financiamento que 
põem em risco os direitos de educação, favorecendo a privatização, 
ou no comportamento ou situação de prestadores privados) ainda 
existem, em teoria, muitas vias que pode seguir para alcançar os seus 
objetivos. A diversidade de abordagens dentro do movimento CGE, 
na campanha sobre a privatização e outras, é prova disto. 

Este Capítulo apresenta alguns passos fundamentais a ter em conta à 
medida que determina a ação da sua estratégia, isto é, ‘o que vai fazer 
para transformar o que tem no que precisa para obter o que quer’. Este 
Capítulo apresenta alguma informação sobre os princípios básicos 
de planeamento de campanha (mapeamento dos recursos, equilibrio 
da pressão ‘interna’e a’externa’), que são aspetos relacionados com 
campanhas de resistência à privatização. De seguida destaca algumas 
táticas que provaram ser de especial valor para campanhas contra a 
privatização; discute como construir a base de provas; e apresenta 
reflexões sobre a forma de comunicar a sua mensagem.

Mapear os seus recursos
Antes de começar a planear o que vai fazer, pense no que já tem, 
assim como no que têm os seus aliados. Pode ser útil fazer uma lista 
e dispor os seus recursos relevantes por categoria. Pense em: 

•  Informação – reveja o Capítulo 1 se necessário, pense sobre o 
que sabe, e que informações e provas pode recolher facilmente.

•  Redes e relacionamentos  – olhando para o mapa de poder que 
criou, e pensando para além desses intervenientes principais, 
pense em quem conhece, e em quem pode alcançar. Podem ser 
membros do governo, parlamentares, jornalistas, académicos/as, 
etc. De que grupos consultivos ou parlamentares fazem parte, e 
quanto poder têm? Com quantas escolas tem ligações pessoais? 
Quantas comunidades estão ligadas à sua rede?

•  Recursos práticos  – a disponibilidade de recursos práticos 
como viaturas, salas de reuniões, acesso a bibliotecas (online), 
etc., pode ajudar a determinar que táticas estão mais disponíveis. 
O seu orçamento também é importante, mas um orçamento 
reduzido não significa que não possa ter grandes planos.

Equilibrar a pressão ‘interna’ e a 
pressão ‘externa’  
Sempre que possível – tendo em conta a abertura do governo, 
espaço para a dissidência pública, etc. – as suas campanhas devem 
incluir:  

•  Alvos de pressão direta  – Dependendo do espaço dado à 
sociedade civil e dos seus relacionamentos, poderia incluir desde 
envio de cartas, por exemplo, a organizar uma série de reuniões 
entre representantes do governo e as partes interessadas ; 

•  Exercer pressão do exterior  – por parte de indivíduos 
influentes, comunidades particulares, ou em massa.  

Decidir a extensão de cada um, e o equilíbrio, é uma questão-
chave para a sua campanha. Em campanhas para resistir contra 
a privatização, a natureza da ‘oposição’ com que se pode deparar 
é uma parte importante do contexto que irá determinar a sua 
decisão. Como estabelecido nos Capítulos 1 e 4, há atores muito 
poderosos e bem ligados em rede que promovem a privatização. 
Eles têm facilidade de acesso e credibilidade junto dos decisores, 
e têm enormes recursos financeiros. Para se opor a esta posição 
em favor da privatização, irá precisar de tirar o máximo partido 
das suas próprias relações com o governo, e demonstrar que a 
sua posição também tem um grande e significativo suporte para 
combater a influência dos que fazem a privatização. Analisar as 
relações no seu mapa de poder entre os adversários (a favor da 
privatização), você e os seus aliados e alvos, vai ajudá-lo/a a pensar 
sobre o equilíbrio entre pressão interna e externa. 

5. Como vamos alcançar 
os nossos objetivos?  
Compreendendo e escolhendo táticas
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Construir e partilhar as suas provas  
Qualquer campanha de defesa eficaz deve ter uma base 
de evidências clara e bem comunicada que apoie as suas 
reivindicações e exigências. Este aspeto pode ser particularmente 
importante para campanhas contra a privatização: um dos 
principais argumentos apresentados contra ativistas dos direitos da 
educação que protestam contra a privatização nas suas campanhas 
são argumentos ‘ideológicos’, enraizados na desconfiança do sector 
privado , e não na realidade. Isto é hipócrita quando se considera 
– como discutido no Capítulo 1 – até que ponto a ideologia 
desacreditada e a crença equivocada no ‘mercado’ desempenham 
um papel na justificação da privatização da educação. Mas 
continua a ser importante corrigir esta percepção, e ter uma base 
de evidências bem apresentadas e credíveis é essencial para esse 
esforço. As primeiros perguntas, cruciais, são:

•  Que ponto está a tentar apresentar, e para quem?  As táticas 
que usar irão ajudá-lo/a a determinar que tipo de evidência é mais 
relevante para apresentar o seu caso. Está a tentar apresentar um 
caso ao governo defendendo que as escolas privadas de ‘propina 
reduzida’ não estão a oferecer uma educação de qualidade 
acessível; ou defender junto de um/a parlamentar ou organismo 
governamental de supervisão que um contrato PPP é negligente; 
ou defender junto de uma comissão de direitos humanos, ou 
do público, que a privatização está a originar desigualdades? 
Responder a esta pergunta irá ajudá-lo/a a esclarecer se, por 
exemplo, precisa de análise de documentos e políticas, ou de 
informações sobre a aplicação ou impacto destas políticas.

•  Que informação já está disponível e que possa ser usada para 
defender este caso?  A delimitação do âmbito de trabalho que 
fez no início do seu planeamento de campanha (ver Capítulo 2) 
deve dizer-lhe muito sobre o que já se sabe sobre a privatização no 
seu país, e onde encontrar mais informações. Levar a cabo a sua 
própria investigação preliminar pode despender muitos recursos e 
ser frustrante, e pode precisar de justificação cuidadosa em termos 
de métodos, etc. Apesar de novas informações poderem ter muita 
força, dados de fontes terceiras fiáveis podem trazer importante 
credibilidade. Dito isto, muitas vezes, a via mais fácil e fiável 
para si será usar os dados e informação já disponíveis de fontes 
oficiais ou independentes, a fim de apoiar a sua posição; mesmo 
que existam lacunas, a utilização de informações disponíveis – 
talvez com informação comparativa de outros países – pode ser o 
suficiente para apoiar uma mensagem e campanha fortes. E se, por 
exemplo, o seu caso depender de análise de políticas ou contratos 
governamentais, o que vai precisar é basicamente desses textos. 
Se, no entanto, as informações-chave não estiverem disponíveis, 
ou se tiver razões para acreditar que um argumento convincente 
pode ser feito através da recolha de novos dados, então vai querer 
pensar em recolher a sua própria informação.  

Mulheres participam numa oficina de pesquisa organizada pela campanha, com o objetivo de envolver 
os jovens na campanha pelos direitos à educação, Índia, 2017.

Imagem cortesia da National Coalition for Education, Índia.



55
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO

5. Como vamos alcançar os nossos objetivos ?  
Compreender e escolher táticas

Tabela 5A: Passos para levar a cabo e apresentar pesquisa

USAR DADOS EXISTENTES
Reveja as fontes de informação no Capítulo 2 para ver que 
informação disponível pode aproveitar.

RECOLHA OS SEUS PRÓPRIOS DADOS
Use as perguntas de orientação abaixo para ajudar a planear a 
sua própria investigação.

 
 

Quem levará a cabo 
(liderar) a pesquisa?

Pense se a sua organização tem a capacidade e o tempo para fazer este trabalho diretamente, ou se 
pode ou deve externalizar a pesquisa, para um/a pesquisador/a experiente, por exemplo, através 
de uma parceria com uma universidade ou instituto de investigação, ou se deve contratar uma 
consultoria.

Que tipo de dados 
está a recolher?

Está a reunir dados quantitativos ou qualitativos? Ou uma mistura? A recolha de dados numéricos 
ou de informação qualitativa efetua-se de forma diferente e irá também afetar, provavelmente, o 
tamanho da sua amostra.

Como irá recolher os 
dados?

Por exemplo, o método de pesquisa pode envolver levar a cabo um inquérito, a monitorização e 
observação diretas, levar a cabo consultas comunitárias, convocar grupos de referência ou entrevistar 
pessoas. Para dados quantitativos, mecanismos como inquéritos e monitorização/observação, nos 
quais pode reunir uma quantidade razoavelmente grande de dados, podem ser úteis. Para dados 
qualitativos, abordagens mais intensivas, como consultas, grupos de referência ou entrevistas podem 
ser mais úteis. 

Qual será a sua 
amostra?

Está centrado num grupo especial de crianças, por exemplo, ou crianças de uma área particular? 
Pense na forma como poderá garantir que as pessoas que respondem ao inquérito ou que fazem a 
entrevista são representativas do grupo que a sua pesquisa quer analisar – quem são e em que número 
– e como poderá garantir que elas participam livremente e com uma posição informada.

Quem vai recolher os 
dados?

Uma pequena equipa de pesquisadores/as é mais fácil de gerir e de manter o controle de qualidade, 
mas pode ter um alcance limitado. A equipa maior pode recolher mais dados, e se, por exemplo, usar 
membros da comunidade, pode levar a uma participação mais livre – mas precisa de um processo 
simples (por exemplo, uma pesquisa), instruções claras e uma orientação inicial. Os inquéritos 
autoadministrados, partilhados via mensagem de texto ou através das redes sociais, podem alcançar 
grandes audiências, mas precisam de ser simples e oferecem menos controlo de representatividade 
da amostra.

O seu processo pode 
ser uma ferramenta 
para a mudança?

Algumas formas de recolha de dados, quando a cidadania está envolvida na recolha de dados ou 
na criação de análise através de consultas ou outros processos facilitados, podem elas próprias ser 
uma parte importante da sensibilização e organização, e desenvolver diretamente capacidade para 
um ativismo futuro. As auditorias sociais de nível comunitário, por exemplo, envolvem a revisão de 
registos oficiais e a determinação se as despesas reportadas estão refletidas no desempenho no 
terreno. As auditorias sociais desencadeiam diálogo, funcionam como uma ferramenta de capacitação 
da comunidade e podem catalisar uma mudança imediata.

 
 

Como é que vai analisar 
e apresentar as 
informações? 

Para os poder usar como ação de defesa, os seus dados brutos precisam de ser analisados e apresentados 
convincentemente, juntamente com as conclusões e recomendações que deles tirar. Ao fazê-lo, pense qual é o seu 
público principal (governo? os meios de comunicação? organismos de direitos humanos?) para o ajudar a determinar 
o tom e a abordagem. Considere também durante quanto tempo quer que eles sejam relevantes. Vai apresentar o 
relatório apenas como um resumo da situação atual, ou acha que as conclusões e recomendações serão relevantes 
durante vários anos?

Como é que vai validar e 
garantir a qualidade? 

Irá precisar de utilizar pontos de vista externos para sentir segurança em relação à validade e relevância dos seus 
dados e conclusões. Consoante o seu tipo de pesquisa, poderá querer reunir um grupo de partes interessadas 
afetadas, por exemplo, ou pedir a uma pessoa especialista que faça uma avaliação (por exemplo, um/a académico/a, 
ou alguém de uma organização regional ou global).

Como vai comunicar os 
seus resultados?

Pense sobre a forma como vai comunicar a sua pesquisa, e como esse aspeto deve estar incluído nos seus planos 
desde o início! O lançamento é importante (quer seja nos meios de comunicação, junto de alvos principais, etc.), mas 
a sua estratégia deve ir além deste passo. Deve pensar, por exemplo, em toda a lista de pessoas ou entidades junto de 
quem os quererá divulgar. Como os irá usar e promover para provocar o debate? Os resultados irão fazer parte de uma 
estratégia de pressão? Como os vai tornar publicamente disponíveis (por exemplo, online)?
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Possíveis táticas para campanhas 
contra a privatização 
A seguir apresentamos algumas táticas que podem ser usadas 
em campanhas contra a privatização. Algumas podem ser 
familiares de outras campanhas de educação, e algumas podem 
ser mais específicas às questões da privatização. Nalguns casos, 
a abordagem que tomar pode envolver voltar um pouco atrás 
e reformular os seus objectivos globais ou intermédios (se já 
assumiu o COMO originar a mudança que quer). O importante 
é pensar como maximizar a pressão sobre o alvo escolhido, quer 
seja o governo, operadores privados, ou outros. 

Usar os processos de planeamento e 
orçamento do sector
Em países que recebem financiamento da PGE espera-se que 
a sociedade civil esteja envolvida de forma significativa no 
planeamento nacional para o sector da educação. Esta é também 
a realidade em muitos outros países. Se você ou outros aliados da 
sociedade civil fizerem parte destes processos de planeamento 
e avaliação, esta pode ser a altura para levantar preocupações 
sobre os mecanismos pró-privatização e apresentar evidências 
relevantes que tenha sobre os danos causados pela privatização. 
O sector privado também pode estar envolvido nestes processos, 
sendo assim importante contrariar o seu poder e levantar 
quaisquer preocupações sobre conflitos de interesse. Mesmo que 
esteja excluído destes processos, ou se sentir que sua participação 
é simbólica, momentos chave no ciclo de planeamento podem ser 
úteis para chamar a atenção para o que está a acontecer, e para pôr 
em evidência preocupações, publicamente, sobre a exclusão da 
sociedade civil e/ou o papel inapropriado dado ao sector privado, 
ao fazer estes planos. Em relação aos planos de privatização que 
envolvem gastos governamentais, especialmente qualquer tipo de 
PPP, o envolvimento com o processo orçamental pode, da mesma 
forma, ser uma maneira essencial de influenciar os planos. 

 Encontre a informação: Detalhes 
pormenorizados sobre como se envolver nestes 
processos estão disponíveis em kits de ferramentas 
da CGE ‘Planificar é importante’ e ‘O financiamento é 
importante’, ambos disponíveis na página web da CGE. 

Envolver parlamentares na legislação e 
de forma mais ampla
Se tiver um acesso razoável a legisladores, e se forem razoavelmente 
independentes do governo e abertos ao envolvimento com a 
sua campanha, pode considerar se os seus objetivos podem ser 
alcançados através de recomendação e apoio à aprovação de 
legislação pertinente. Por exemplo, pode pensar em legislação para 
reforçar a regulamentação de escolas privadas, ou para impor certas 
exigências sobre as parcerias público-privadas. Ver as Tabelas 3A e 
3B no Capítulo 3 para exemplos dos tipos de problemas que devem 
interessar a representantes legislativos. Mesmo que não esteja a 
tentar fazer aprovar nova legislação ou à espera que isso ocorra, 
estes representantes podem ser influenciadores poderosos/as. As 
Comissões podem lançar consultas ou comentários parlamentares, 
que podem aumentar a visibilidade da sua campanha e colocar 

pressão sobre a ação. As campanhas eleitorais são um momento 
importante para chamar a atenção de representantes políticos 
eleitos. Com pressão suficiente, conseguirá obter compromissos 
por parte de candidatos e candidatas e por parte daqueles e 
daquelas que querem ser reeleitos para que investiguem questões e 
apoiem a legislação.

 Encontre a informação: identificar e trabalhar 
com comissões competentes pode ser uma maneira 
útil para aumentar a sua influência e o seu acesso 
à informação. Se não houver nenhuma comissão 
competente, pode trabalhar individualmente com 
parlamentares solidários, e/ou pensar em ajudar a 
criação de uma comissão. Em alguns lugares, pode 
haver redes regionais de parlamentares interessados/
as na educação pública, como aquela com quem a 
CLADE trabalha na América Latina e nas Caraíbas.

Instituições de supervisão doméstica 
para os direitos humanos, educação, 
transparência,  etc.
Pode haver uma variedade de instituições no seu país com a 
responsabilidade de monitorizar os direitos humanos, a educação 
ou a transparência, e pode procurar opiniões ou comentários 
por parte delas ou, dependendo dos estatutos, pode procurar 
ordens que o governo ou os operadores de escolas privadas têm 
que respeitar. Estes poderiam incluir, por exemplo, instituições 
nacionais de direitos humanos, órgãos competentes em matéria 
de licenciamento ou monitorização de escolas privadas, 
conselhos de educação locais ou organismos como as comissões 
de auditoria que examinam as contratações do governo. Assim, 
se estiver interessado/a, por exemplo, em saber se a operações 
de um ator específico do sector privado estão a violar aspectos 
do direito à educação, ou se não cumprem padrões mínimos da 
educação, pode apresentar uma contestação ou um pedido de 
inquérito junto da instituição que monitoriza o direito à educação 
e/ou normas escolares.

 Encontre a informação: É importante entender 
tanto que organismos existem como a forma como a 
sociedade civil pode trabalhar com eles. A Iniciativa 
pelo Direito à Educação (www.right-to-education.
org) tem recursos úteis sobre a ligação a organismos 
de controlo.

Desafios legais domésticos
Dependendo da clareza com que o direito à educação está 
articulado na sua constituição nacional e/ou outra legislação, 
assim como da independência e consciência dos direitos do 
poder judiciário, você pode conseguir contestar certos aspectos 
da privatização nos tribunais nacionais, quer seja contestando 
diretamente os fornecedores privados ou contestando o governo 
sobre o incumprimento dos seus deveres constitucionais. 
Esta poderia ser uma maneira de conseguir uma sentença 
condenatória contra uma ação ou política do governo, ou contra 
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um operador do sector privado, ou como um passo estratégico 
para criar pressão para originar uma mudança nas políticas 
governamentais existentes. Apesar de alguns membros da CGE 
terem contestado violações ao direito à educação nos tribunais, 
vale a pena considerar os custos significativos e o tempo 
que implica levar o seu próprio caso a tribunal. Juntando ou 
fornecendo evidências de um caso existente, ou pressionando 
uma revisão judicial, pode ser uma opção eficaz que aproveita 
melhor os recursos disponíveis. 

 Encontre a informação: A Iniciativa pelo Direito 
à Educação (www.right-to-education.org) tem 
uma base de dados extremamente útil sobre as 
constituições e legislações nacionais, relacionadas 
com o direito à educação, assim como considerações 
e táticas sobre o uso dos tribunais. Pode também 
procurar a ajuda de grupos de advogados/as sem 
fins lucrativos relevantes. A Federação Internacional 
de Mulheres Juristas  (FIDA, www.fidafederation.
org) poderia oferecer apoio em contestações que 
envolvam uma dimensão de género.

Apelos a tratado globais e regionais  
Nos últimos anos, várias organizações da sociedade civil, 
muitas vezes apoiadas pelo GIESCR, tiveram sucesso em 
atrair a atenção de tratados regionais e globais sobre direitos 
– incluindo a Comissão para os Direitos da Criança (CDC) 
e a Comissão de Assuntos Económicos, Sociais e Culturais 
(CDESC) (ver também Capítulo 4) – para as violações do direito 
à educação criadas pela privatização da educação em vários 

países. O seu governo deve apresentar relatórios aos órgãos 
competentes pelos tratados de direitos humanos dos quais seja 
signatário. Como ator da sociedade civil, você também tem a 
possibilidade de apresentar relatórios ‘paralelos’, destacando 
quaisquer preocupações que tenha. Em resposta, os órgãos de 
tratados podem colocar aos seus governos mais perguntas sobre 
a privatização, ou até incluir observações e recomendações 
para ação. Esta pode ser uma maneira útil para conseguir 
ganhar atenção e para colocar pressão sobre o governo vindo 
de uma fonte respeitada. Para preparar o terreno antes da sua 
apresentação, certifique-se que se envolve e defende pontos junto 
dos principais decisores, antes das reuniões.

 Encontre a informação:  A Tabela 5B abaixo 
apresenta uma lista de alguns dos principais 
órgãos de tratados, regionais e internacionais que 
poderá abordar. A Iniciativa pelo Direito à Educação  
(www.right-to-education.org) tem informação 
pormenorizada sobre tratados, órgãos de tratados 
e mecanismos de reclamação relevantes, e a 
GIESCR (http://globalinitiative-escr.org/advocacy/
privatization-in-education-research-initiative) tem 
também estudos de caso e informações úteis sobre 
como usar esses órgãos. 

Em 2014 e 2015, o membro da CGE Ghana National 
Education Campaign Coalition (GNECC), a trabalhar 
com a GIESCR, elaborou relatórios essenciais sobre 
o estado e impacto da privatização da educação 
no país. Apresentaram os seus resultados à 
Comissão da ONU sobre os Direitos da Criança, 
durante a revisão da implementação no Gana da 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança. A sua apresentação revelou o rápido 
crescimento da educação privada no país ao 
longo dos últimos dez anos, com muito pouca 
regulamentação governamental. Esta apresentação 
levou a Comissão a questionar o governo do Gana 
sobre a situação, e o vice-presidente da CDC 
denunciou o crescimento de escolas privadas no 
Gana, crescimento que “cria segregação entre as 
crianças pobres e as de famílias ricas... [e] piora as 
disparidades existentes nas comunidades do Gana”. 

Outros membros da Comissão insistiram também que 
muitas das escolas privadas “estão em más condições” 
e empregam docentes sem formação. A Comissão 
emitiu uma recomendação para que o governo 
tome medidas para resolver a privatização da 
educação no país. A GNECC emitiu um comunicado 
à imprensa sobre a preocupação da Comissão, que 
foi amplamente divulgado. Apesar de o governo 
ter inicialmente negado que a sua abordagem em 
relação à privatização ou a própria privatização 
tivessem sido problemáticas, admitiu haver falta de 
informação partilhada pelas escolas privadas e, em 
última análise, o Ministro da Educação determinou 
que a lei sobre a participação privada na educação 
deve ser revista.

Fonte: Ghana National Education Campaign Coalition 

Estudo de caso 5A: Captar a atenção de um organismo global de direitos humanos para a 
privatização no Gana
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Região Órgão do Tratado Artigos-chave dos tratados que monitorizam e website

International Comissão sobre os Direitos 
da Criança 

Art. 28º: Educação primária obrigatória e gratuita para todos e 
progressivamente educação secundária gratuita 
Art. 29º: Objectivos da educação e liberdade de escolha em 
conformidade com padrões mínimos estatais 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/

Global Comissão de Direitos 
Económicos, Sociais e 
Culturais

Art. 13º: Direito universal à educação, sem discriminação e com 
um quadro detalhado
 Art. 14º: Obrigação do Estado de adotar um plano de ação para 
garantir a educação primária gratuita e obrigatória
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR

Global Relator Especial da ONU 
sobre Educação 

Este é um escritório com a responsabilidade de monitorizar o direito 
à educação em geral, em vez de verificar a conformidade com um 
tratado específico.
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation

Global Comissão para a Eliminação 
da Discriminação Contra as 
Mulheres

Art. 10º: Direito à educação igual para todas as mulheres e 
raparigas, e eliminação de estereótipos de género na educação.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/
CEDAWIndex.aspx

África Comissão Africana dos 
Direitos Humanos e dos 
Povos

Art. 2º: O direito à liberdade de qualquer tipo de discriminação 
no gozo dos direitos e liberdades garantidos na Carta
Art. 17º: O direito à educação, e de participar livremente na vida 
cultural do seu país  
http://www.achpr.org/communications/ 

Africa Comissão Africana de 
Peritos sobre os Direitos e 
Bem-Estar da Criança
 

Art. 3º: O princípio da não discriminação
Artigo 11º: O direito à educação
http://www.acerwc.org/ 

América Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos

Artigo 19º: Os direitos da criança
Protocolo arte. 3º: O princípio da não-discriminação no exercício 
dos direitos previstos no Protocolo
Protocolo arte. 13º: O direito à educação 
Protocolo art. 16º: Os direitos da criança 
http://www.oas.org/en/iachr/  

Europa Tribunal Europeu dos 
Direitos Humanos

Art. 14º: Proibição de discriminação
Protocolo n.º 1, Artigo 2º: O direito à educação
http://www.echr.coe.int/

Tabela 5B: Principais tratados de direitos humanos e artigos de tratados relevantes 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
http://www.achpr.org/communications/
http://www.acerwc.org/
http://www.oas.org/en/iachr/
http://www.echr.coe.int/
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Protestos em massa  
Se a sua organização ou os seus aliados tiverem as redes certas 
e/ou se puder tornar a sua campanha de interesse urgente para 
o público, poderá ser capaz de mobilizar as pessoas em massa, 
colocando enorme pressão sobre o governo. Muitas vezes isto 
pode funcionar bem em momentos de ‘crise’, quando o governo 
está a ponto de assinar um grande contrato, por exemplo, ou 
quando está em vias de fazer alterações à lei, abrindo-se a novas 
privatizações. Haverá também mais possibilidades de sucesso 
quando ativistas contra a privatização da educação estiverem a 
trabalhar com outros grupos de ativistas contra outras formas de 
privatização, aumentando o interesse da campanha e os possíveis 
públicos. 

 Encontre a informação : A sua rede regional de 
educação – ACEA, ANCEFA, ASPBAE, CLADE – muito 
provavelmente terá lições úteis sobre mobilização 
de massas. Pode também rever informações da CGE 
de outras Semanas de Ação Global sobre Educação. 
Greenpeace, CIVICUS, ou organizações no seu país 
que façam muita mobilização popular também terão 
ferramentas úteis. 

Estudo de caso 5B : 
Protestos em massa contra as PPP em El 
Salvador

Em El Salvador, uma mobilização em massa obrigou 
o governo a limitar a nova legislação que iria fazer 
avançar as parcerias público-privadas (PPP), em 
particular excluindo a educação do âmbito de 
aplicação da lei. A nova lei tinha sido exigida por 
um acordo comercial assinado pelo governo de El 
Salvador com os EUA em 2011, e pelos termos de um 
empréstimo do FMI. Originado em parte devido a 
revelações de corrupção massiva em negócios PPP 
anteriores, uma enorme campanha de oposição 
mobilizou 80.000 pessoas que participaram numa 
marcha anti-PPP no dia do trabalhador, a 1 de maio 
de 2012, bem como em protestos em massa à frente 
do Parlamento. Apesar de a lei ter sido aprovada, 
a campanha resultou em limitações significativas 
e num maior escrutínio: saúde pública, educação, 
água, segurança pública e prisões foram excluídas 
do âmbito de aplicação da lei PPP, e foram incluídas 
provisões sobre auditoria e supervisão parlamentar.  

Fonte: Hall, D (2013) ¿Por qué las asociaciones público-
privadas (APPS) no funcionan? Las numerosas ventajas de la 
alternativa pública, Public Services International

Caixa 4: Enfrentar os desafios imediatos
Em alguns casos, as comunidades ou as redes 
nacionais de ativistas enfrentam inesperadamente 
os desafios de enorme mudanças (aparentemente) 
repentinas a favor da privatização, com pouco 
tempo para agir para evitar que ocorram 
alterações potencialmente desastrosa. Este foi 
o caso, por exemplo, em 2014 quando familiares 
e estudantes da Escola de Dearborn, em Boston, 
EUA, descobriram com um aviso de dois meses que 
a sua escola – incluindo um edifício novo – ia ser 
entregue a um operador privado. Eles opuseram-se, 
com sucesso, à privatização.15 É o que está agora 
a acontecer na Libéria, onde ativistas se viram 
confrontados com o anúncio por parte do ministro 
da Educação de que o governo planeia entregar 
todas as escolas a operadores privados – um plano 
que as campanhas até agora conseguiram abrandar 
e tornar mais aberto, mas a que os e as ativistas 
ainda resistem.16 Se estiver a enfrentar esta situação, 

15  https://www.bostonglobe.com/metro/2014/09/04/boston-pulls-back-plan-convert-new-dearborn-school-into-charter-school/Jjo0W-
8iQy68KQZfMZlVVjJ/story.html 

16 Ver estudo de caso no Capítulo 2. 

ainda vai precisar de passar pela maioria dos passos 
descritos neste kit de ferramentas (compreender o 
problema, identificar a mudança que quer, pensar 
sobre as metas, aliados e táticas) mas, é claro, que 
precisa de avançar muito rapidamente. Pode ser 
útil pensar nos seguinte aspectos quando tiver que 
gerir campanhas de resposta rápida contra planos de 
privatização:

•  Tenha como objetivo chegar rapidamente a um 
consenso e confiança numa equipa principal.  
Pela sua natureza, as campanhas de resposta 
rápida contra a privatização serão conflituosas 
(se não controversas). Vai querer certificar-se de 
que, na medida do possível, a sua coligação está 
de acordo, evitando ao mesmo tempo o processo 
longo de assinaturas que tornariam impossível 
uma ação rápida. Defina o mais cedo possível 
o seu caso junto dos seus membros ou aliados 
centrais, explicando porque precisa de agir sobre 

https://www.bostonglobe.com/metro/2014/09/04/boston-pulls-back-plan-convert-new-dearborn-school-into-charter-school/Jjo0W8iQy68KQZfMZlVVjJ/story.html
https://www.bostonglobe.com/metro/2014/09/04/boston-pulls-back-plan-convert-new-dearborn-school-into-charter-school/Jjo0W8iQy68KQZfMZlVVjJ/story.html
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esta questão, e chegue a acordo que uma equipa 
pequena e bem informada – que inclua membros 
da comunidade afetada ou especialistas externos, 
se possível – irá avançar com decisões políticas do 
dia-a-dia. 

•  Decida e comunique uma mensagem/exigência 
simples e clara: campanhas de resposta rápida não 
têm tempo para recomendações políticas longas 
e detalhadas. Vai precisar de uma mensagem 
simples sobre qual é a ameaça (uma transferência 
de escola que corre o risco de cortar o acesso a 
algumas crianças, por exemplo, ou um projeto 
de PPP que ameaça maior desigualdade, etc.) 
e precisará de uma exigência clara relativa à 
suspensão dessa ameaça através da interrupção 
desse projeto de privatização. Certifique-se que a 
sua mensagem é divulgada amplamente dentro da 
sua própria rede – se a situação for nova, os seus 
membros podem precisar de pontos de discussão 
claros – assim como junto de audiências externas. 

•  Aponte para a mobilização de audiências 
solidárias e para uma comunicação generalizada:  
uma maior coligação e uma base pública mais 
forte terão sempre um impacto maior, mas numa 
campanha de resposta rápida, possivelmente 
controversa, não terá tempo para construir as 
alianças detalhadas que faria numa campanha 
de privatização com mais tempo. Pense em 
trabalhar estreitamente com os aliados que já são 
solidários com a causa e que podem facilmente 
ser mobilizados e, em conjunto, divulgue o mais 
amplamente possível a sua mensagem clara, de 
modo a construir um contexto mais favorável. Em 
contextos onde seja relevante, as redes sociais 
podem ser uma ferramenta poderosa para alcançar 
grandes audiências e potencialmente solidárias.

•  Pense em introduzir capacidade adicional 
de curto prazo: se precisa de mobilizar o seu 
movimento e um público mais vasto, e influenciar 
o seu alvo, muito rapidamente, pode precisar de 
capacidade adicional ou experiente. Algumas 
organizações internacionais que trabalham com a 
privatização (por exemplo, a sua rede regional de 
educação, CGE, Education International, ActionAid 
ou GIESCR) podem ser capazes de oferecer uma 
capacidade adicional numa base temporária, 
especialmente se a sua campanha tem o potencial 
de ser significativa e emblemática na luta mais 
ampla para resistir à privatização. 

•  Prioritizar receber atenção imediata: quando 
considerar as táticas, pense nas que podem ter 
um impacto imediato e chamar a atenção do 
seu alvo e do público em geral. Poderia incluir a 
adaptação de uma estratégia de mais longo prazo. 
Cartas de reclamação enviadas a Comissões de 
Planeamento do Sector ou a Organismos Gerais 
de Direitos Humanos, por exemplo, podem não 
ter a coordenação temporal necessária ou não ser 
suficientemente detalhadas para influenciar estes 
atores da forma envolvida que você gostaria. Mas 
enviar estas cartas pode ser uma maneira útil para 
obter a atenção dos meios de comunicação ou do 
governo. 

•  Procure estratégias para ganhar tempo: 
se estiver eminente um contrato PPP perigoso 
ou uma ação de desregulamentação do governo, 
pense nas táticas que poderão atrasar a ação e 
fazer ganhar tempo. Inquéritos parlamentares, por 
exemplo, ou processos de revisão judicial, podem 
ajudar a retardar as coisas enquanto você tenta 
mudar a opinião pública e vontade política. 

•  Aproveite a oportunidade ! Os momentos de crise 
podem oferecer excelentes oportunidades para 
levar potenciais aliados e o público a dar atenção 
e a tomar medidas. Pode ser difícil inspirar à ação 
em relação, por exemplo, a um processo lento 
e técnico sobre a desregulamentação do sector 
da educação, mas é muito mais fácil aproveitar a 
indignação quando o governo propõe entregar uma 
dúzia de escolas públicas a uma empresa com fins 
lucrativos. Assim, apesar de estas situações serem 
ameaças, elas também podem ser oportunidades 
para rejeitar a narrativa da privatização e construir 
a base para campanhas de longo prazo sobre o 
direito à educação.
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Comunicar a sua mensagem

Adequar a mensagem e o tom aos 
destinatários  
Como acontece com qualquer campanha, paralelamente a saber 
o que apresentar é preciso saber como apresentar: se há uma 
aspeto que quer que os decisores e potenciais apoiantes ouçam e 
compreendam, qual é ele? Este não será o mesmo para todos os 
públicos. Experiências de envolvimento de coligações CGE com 
diferentes públicos sobre a privatização produziram as seguintes 
sugestões, em termos de tom e apresentação:

•  Comunidades, familiares e público: centrar-se no impacto 
potencial para as crianças e famílias individualmente, destacando 
a precariedade de depender de fornecedores privados; as 
mensagens e histórias pessoais têm uma ressonância especial. Veja 
também o Capítulo 6. Para os meios de comunicação e quaisquer 
fontes não-especializadas, pense em apresentar as principais 
conclusões de forma tão clara e acessível quanto possível, em vez 
de apresentar detalhes técnicos.

•  Tratados internacionais, OSC e ONG: centrar-se na violação 
dos direitos numa escala mais ampla e destacar problemas 
sistémicos; para os organismos oficiais, vai precisar de apresentar 
relatórios com detalhes e fontes claras.

•  Governos e doadores: centrar-se na forma como as evidências 
mostram que o ensino privado não cumpre as suas promessas 
e não leva à concretização do ODS4. Poderia incluir centrar-se 
em áreas de debilidades conhecidas, tais como ‘acessibilidade’ e 
impactos na igualdade, e questionar aqueles que os prestadores 
privados afirmam ser fortes, como a qualidade.

Se o seu alvo for o governo, dependendo do seu relacionamento 
com ele e da capacidade de resposta, pode adoptar um tom 
mais ‘interno’ (por exemplo, destacando preocupações sobre 

a privatização num espírito de parceria)– ou um tom mais 
‘externo’ ou de confronto (por exemplo, desafiando-os pela sua 
cumplicidade na privatização). Será você a decidir o que funciona 
melhor no seu contexto político. 

Fazer passar a sua mensagem de forma 
mais ampla
Juntamente com outras táticas e atividades, é provável que queira 
pensar sobre como fazer chegar a sua mensagem ao público 
pretendido, de uma forma que maximize a pressão sobre os 
seus alvos. Estas mensagens públicas podem até ser uma tática 
primária. Como e porque fazer pode ter razões diferentes: se está 
a conseguir progredir através de pressão (lobby), por exemplo, 
pode querer divulgar esse avanço, a fim de encorajar o governo a 
continuar. Se o governo é resistente, você pode querer construir 
consciência, sensibilização, apoio e envolvimento através das 
redes sociais, o que poderia levar a ação pública. A escolha dos 
meios de comunicação para transmitir a sua mensagem irá variar 
de acordo com o seu objetivo e contexto. As opções incluem:

•  Os meios de comunicação tradicionais: TV, rádio ou 
impressos. Pense na influência que possam ter. Em particular no 
facto de os meios de comunicação tradicional serem, sobretudo, 
pagos, daí haver a questão da credibilidade.

•  Meios de comunicação mais acessíveis, como a rádio ou 
webcasts – membros da CGE como CAMPE Bangladeche 
produzem o seu próprio canal de televisão e os seus programas 
de rádio que são distribuídos on-line.

•  Redes sociais, como mensagens, partilha de vídeo, partilha de 
fotografias ou sites e aplicativos de rede, por exemplo. 

•  Organização de base: algumas campanhas espalham a sua 
mensagem e as suas preocupações através de muitos encontros 
presenciais onde ativistas e membros da comunidade se 
encontram face a face. Veja mais no Capítulo 6.

Tabela 5C: Resumo dos passos para escolher a sua abordagem e táticas

Passo Detalhes

Mapeie os seus 
recursos

Pense na informação, redes, relacionamentos e recursos concretos que estão à sua 
disposição.

Decida sobre o 
equilíbrio interno/ 
externo

Pense no seu contexto e análise de poder, decida o melhor equilíbrio entre pressão 
'interna' com metas e pressão ‘externa’ com mais público.

Decida sobre as suas 
táticas

Pense sobre as táticas e atividades que podem ajudar a conseguir a mudança que quer 
concretizar.

Desenvolva a sua 
base de evidências

Reveja a informação que tem (recolhendo mais se necessário) e pense sobre a melhor 
forma de a apresentar e comunicar para influenciar os seus alvos e público.

Comunique a sua 
mensagem

Escolha o melhor meio de comunicação para fazer passar a sua mensagem-chave, 
resultados e perguntas para o público que pode influenciar os seus alvos.
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EXERCÍCIO 5A: 

Explorar táticas
Cenário: está a levar a cabo uma campanha da coligação que se opõe a um contrato do governo, secreto 
e caro, com um operador privado para administrar até quinze escolas públicas primárias e secundárias. O 
operador privado é uma empresa europeia com fins lucrativos com investidores americanos. Antes do mais, 
você está a pedir que a Assembleia Nacional faça um inquérito sobre o contrato. Como parte da campanha, 
você e os seus aliados elaboraram um estudo de pesquisa que encontrou provas de uma educação de má 
qualidade e fracas infraestruturas nas cinco escolas já administradas pelo operador privado, levantando 
questões sobre a forma como os fundos do governo estão a ser usados.

1.  Rever as táticas descritas neste Capítulo, apresentar três maneiras possíveis para lançar e usar a pesquisa, 
incluindo um conjunto relacionado de atividades para realizar durante o período de até um ano. 

2.  Para cada tática, pensar em:

• Que tipo de público é mais provável influenciar 

• Que tipo de aliados ou recursos necessitará para ser mais eficaz 

• Vantagens e desvantagens

3.  Para cada tática, apresente uma mensagem de primeira linha (uma ou duas frases que resumem a sua 
preocupação e a solução proposta). Estas podem ser a mesma para diferentes táticas, ou podem variar. 
Pense na maneira de adaptar estas mensagens de forma a serem mais ‘internas’ ou ‘externas’.

4.  Analise se estas diferentes táticas poderiam ser usadas de forma consistente como parte da mesma 
campanha, ou seja, será que elas se iriam reforçar ou prejudicar? Será que depende da forma como as 
aborda?

Adaptação a uma oficina: 
• Divida os e as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas e apresente-lhes o cenário acima.

• Se tiver tempo, pode pedir a cada grupo para trabalhar os passos 1 a 3. 

•  Em alternativa, pode atribuir a cada grupo um tipo diferente de tática (por exemplo, ações de pressão, o 
trabalho com os meios de comunicação, organizar a comunidade, desafio judicial). Os grupos podem depois 
trabalhar os passos de 1 a 3 e apresentar UM conjunto de atividades para essa abordagem tática. 

•  Depois de comentários, pode discutir o passo 4 em plenário. 
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5. Como vamos alcançar os nossos objetivos ?  
Compreender e escolher táticas

EXERCÍCIO 5B: 

Planear uma abordagem global para esta campanha 
Atenção: Este exercício só deve ser feito se já tiver concluído o Exercício 4B.

Cenário: O cenário é o mesmo que no Exercício 5A acima. Além disso, a sua campanha já realizou um mapa 
de poder, que elaborou o mapa, metas, aliados, influenciadores etc. identificados no Exercício 4B (consulte a 
sua versão marcada da Figura 4D).

1.  Liste os recursos (não monetários) que você e os seus aliados prioritários têm, incluindo a pesquisa descrita 
no cenário. Aqui pode incluir os recursos reais da sua organização (por exemplo, os membros), juntamente 
com a perícia, redes, etc., que seria de esperar que o tipo de organizações que escolheu como aliados 
tivessem (por exemplo, uma universidade teria especialistas académicos, credibilidade junto dos decisores 
políticos, salas de reuniões de diferentes dimensões). 

2.  Reveja as suas metas, aliados, etc., os seus recursos, e as táticas descritas neste Capítulo, decida sobre 
uma possível abordagem tática (ou conjunto de táticas) para alcançar o seu objetivo imediato de 
campanha. 
Pense sobre o momento de cada etapa da sua campanha. Vai  haver uma reunião ou evento 
governamental à volta do qual possa planear atividades? O que poderá fazer antes, durante e depois desse 
evento ou reunião? Se não houver um evento, o que poderá fazer para criar um momento que galvanize a 
ação? 

3. Decida sobre uma mensagem central para a sua campanha.  

4. Reveja as suas táticas e mensagem e considere se:

•  As táticas que escolheu são susceptíveis de atingir e influenciar as suas metas de ação de defesa? 

• As táticas que escolheu irão atingir o público adicional que deseja envolver e incluir? 

• As táticas que escolheu fazem bom uso dos recursos que você e os seus aliados têm disponíveis? 

Se não, pense no que mudaria ou incluiria nos seus planos.

Adaptação a uma oficina:
•  Pode usar os cenários de exemplo aqui apresentados ou, se estiver a usar a oficina como uma oportunidade 

de planeamento da campanha, use o seu cenário e mapa de poder elaborados como parte do Exercício 4B. 
Neste caso, pode também, se for possível nesta fase, dar às pessoas participantes uma noção da escala de 
recursos financeiros que estão disponíveis para a campanha. 

• Divida os e as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas. 

•  Peça a cada grupo para trabalhar os passos de 1 a 3. Se tiver mais tempo, poderia reunir após o passo 1 para 
partilhar comentários e construir uma lista conjunta de recursos. 

•  Depois do passo 3, reúna os e as participantes e partilhe os comentários. Em plenário, discuta propostas e 
tente chegar a um consenso sobre ações e táticas prioritárias. Trabalhe o passo 4 em plenário como parte 
deste processo. 
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6. Como construir 
o poder local?   
Construir ligações a partir 
da base para o nível mundial   

Até agora este conjunto de ferramentas assumiu que em grande 
parte você está a criar uma campanha de defesa e promoção com 
uma perspectiva nacional. Mas as campanhas de maior sucesso 
frequentemente começam nas bases, e as comunidades individuais 
ameaçadas pela privatização planeada ou já existente podem estar 
à procura de apoio para resistir a esse plano. Com a privatização, 
as comunidades podem enfrentar ameaças imediatas ou de longo 
prazo: o governo pode anunciar planos para entregar a escola 
pública a um operador privado para ser gerida através de um 
contrato opaco de PPP; um esquema de cheques-ensino pode, ao 
longo do tempo, fazer drenar recursos das escolas públicas locais; 
a expansão das escolas privadas de ‘propina reduzida’ pode, com 
o tempo, levar à negligência e ao declínio no financiamento das 
escolas públicas que estão atualmente a trabalhar para educar as 
crianças mais pobres e marginalizadas. Na comunidade liberiana de 
Kollita Wah, por exemplo, a comunidade construiu a sua própria 
escola de modo a que todas as crianças locais possam ser educadas. 
Mas quando o governo entregou a gestão desta escola à Bridge 
Internacional Academies para gerirem como parte de um acordo 
de PPP, a empresa privada disse que não tinha espaço para educar 
todas as crianças, e um grande número de crianças da comunidade 
ficou sem escola local para estudar.17 

Lutar e derrubar este tipo de desenvolvimento através da resistência 
local pode ser uma parte importante da construção de uma 
campanha nacional contra a privatização, bem como da criação de 
uma dinâmica e de experiência para mudar a política nacional. Uma 
luta no plano local poderá tornar-se icónica para o seu movimento 
nacional, inspirando outros e agindo como um ponto de referência 
para o debate nacional. Esse facto pode também oferecer uma 
poderosa história humana – uma história de crianças e famílias 
reais – que pode capturar a imaginação e ser de interesse para os 
meios de comunicação.

Muitas das abordagens, ferramentas e considerações delineadas 
já neste kit de ferramentas são relevantes a qualquer nível. Uma 
campanha na comunidade ainda precisa:

• Compreender o contexto 
• Decidir os objetivos 
•  Mapear as principais partes interessadas e determinar alvos e 

aliados 
• Desenvolver uma estratégia e determinar mensagem e táticas.

17     Mukpo A. (2017). In Liberia, a town struggles to adjust to its new charter school, Blog Mundial de Educação do Relatório de Monitorização da 
Educação Global da UNESCO, https://gemreportunesco.wordpress.com/2017/04/12/in-liberia-a-town-struggles-to-adjust-to-its-new-charter-
school/ - Acedido em maio de 2017

Há, no entanto, algumas considerações específicas a ter em conta 
para as campanhas a nível das comunidades em termos de, por 
exemplo, como o planeamento e as ações deverão ser geridos, 
como pensar sobre o poder, abordagens sobre como passar a 
mensagem, a educação da comunidade, etc. Esta seção faz um 
mapa destas considerações, juntamente com alguns exemplos de 
sucesso, e pensamentos sobre como interligar-se a nível nacional, 
regional e global.

Como trabalhamos: a propriedade 
comunitária e compromissos
Qualquer ação comunitária eficaz tem que estar enraizada na 
comunidade. A longo prazo, e especialmente tendo em conta 
as poderosas forças a favor da privatização que enfrentamos, 
os e as ativistas pelo direito à educação não podem ganhar em 
comunidades de todo o país e sustentar essas vitórias baseando-
se em defensores e defensoras profissionais que chegam a essas 
comunidades somente para dirigir uma campanha. Em vez disso, 
precisamos de concentrar os nossos esforços em algumas lutas que 
poderão gerar implicações mais amplas, porque  exemplificam as 
principais questões na resistência contra a privatização, e pensar 
sobre como apoiar estudantes, familiares e outros a organizarem-
se, ou seja, a unirem-se em conjunto e agirem de formas que lhes 
deem o poder coletivo de fazer retroceder as privatizações nas 
suas próprias comunidades. Estão disponíveis muitos guias úteis 
para organizar as comunidades (ver também o Anexo B). Uma 
consideração importante a ter em conta é o envolvimento e a 
participação: os próprios membros da comunidade deveriam ser 
capacitados para levar a cabo a sua própria campanha. Isso pode 
incluir, por exemplo:

•  Planeamento participativo  – desde o início, os membros 
da comunidade devem usar os seus próprios conhecimentos 
e recursos para compreender o contexto e as principais 
preocupações da privatização, para mapear os principais 
intervenientes e desenvolver estratégias criativas, criadas sob 
medida. 



65
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO

6.  Como construir o poder local? 
Criar ligações a partir das bases e avançar para o nível mundial

•  A pesquisa participativa – se o seu planeamento envolver a 
necessidade de mais investigação sobre os desenvolvimentos 
da privatização local, considere o uso de métodos de pesquisa 
participativa para envolver as próprias comunidades na recolha e 
análise de informação.

•  Tomada de decisão distribuída  – campanhas eficazes voltadas 
para a comunidade não são de cima para baixo. Os membros da 
comunidade devem ser estimulados a criar estruturas que lhes 
permitam partilhar responsabilidade pela tomada de decisões.

O que sabemos: avaliar o contexto 
a nível local
Se uma comunidade local quer ajuda para resistir à privatização, 
a preocupação central já está explícita. No entanto, haverá ainda 
a necessidade de aprofundar a situação para compreender os 
principais problemas, alguns dos quais talvez a comunidade ainda 
nem esteja consciente. A Tabela 2A, no Capítulo 2 deste kit de 
ferramentas, define os tipos de perguntas iniciais que você gostaria 
de colocar ao planear uma campanha a nível nacional para resistir 
à privatização, cobrindo a provisão em geral, o financiamento, a 
equidade e acesso, qualidade e governança. Adaptar estes aspetos 
ao nível local, e aprofundar ainda mais experiências localmente 
específicas em todas estas áreas, pode orientar as suas conversas 
iniciais. Além disso, perguntas específicas a nível local, como as da 
Tabela 6A abaixo, podem ser úteis para obter informação para uma 
campanha popular.

Quando tiver recolhido a informação, a comunidade 
pode (re)formular a sua declaração do problema e definir 
claramente qual a mudança que quer que ocorra – consulte o 
Capítulo 3 para mais informação sobre este processo.

Quem considerar: papel das partes 
interessadas locais
A abordagem de mapeamento de poder apresentada no Capítulo 
4 é um exercício útil para levar a cabo com uma comunidade 
de forma a pensar sobre os atores locais relevantes. Em muitos 
países, a gestão da educação é descentralizada para o nível local. 
Em alguns casos, é decentralizada na teoria, mas não na prática. 
A própria comunidade terá que discutir não só quem deve ter o 
poder de decisão, de acordo com as estruturas formais, mas quem 
verdadeiramente o tem. Alguns destes aspetos podem ser opacos, 
particularmente a burocracia da educação, mas muitas vezes as 
comunidades podem ter uma boa ideia de quem verdadeiramente 
detém o poder e influência.  

Tabela 6A: Perguntas adicionais para obter informação para a organização local em torno da 
privatização

Acessibilidade e 
disponibilidade

Há (ou haverá, após a implementação de quaisquer planos em curso) escolas de 
boa qualidade, sem pagamento de propinas e de administração pública na área? Ou 
seja, as famílias têm uma verdadeira escolha de escola pública?  Se os pais e mães 
escolheram escolas privadas com pagamento de propinas, o que acontece com 
as crianças de famílias que deixaram de ter capacidade para continuar a pagar as 
propinas?

Relações locais

Localmente, quem está envolvido ou ligado às pessoas envolvidas na (propostas para 
a) administração ou  direção das escolas privadas ou escolas públicas administradas 
por privados? Qual é o seu relacionamento com as autoridades locais? Foram 
apoiadas, política ou financeiramente por representantes políticos locais?

Supervisão da 
comunidade

Como é que a comunidade esteve envolvida e se manteve informada sobre os acordos 
entre o governo (local ou nacional) e os prestadores privados?  A comunidade teve 
alguma palavra a dizer sobre que escolas privadas abririam e onde ou sobre o que está 
a acontecer com as escolas públicas locais?

A opinião local

Se as famílias estão a escolher escolas privadas, qual é a razão que as comunidades 
encontram para tal? Quais são as maiores preocupações da comunidade sobre 
a educação privada e o seu impacto localmente, e sobre a educação pública 
localmente?
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Tabela 6B: Questões a pensar para compreender os atores locais na privatização

Tomada de decisão 
geral e autoridade 
orçamental

Que autoridades governamentais devem ter (e têm) poder de decisão sobre as 
escolas públicas e/ou privadas na área, incluindo abertura e encerramento e 
orçamentos? Há qualquer poder detido localmente? Há, por exemplo, autoridades 
locais com um mandato de educação e/ou provisão para planos de educação 
determinados localmente?

Licenciamento e 
monitorização

Quem monitoriza as escolas públicas? Quem licencia e monitoriza as escolas 
privadas na área? A informação está disponível ao público? A gestão é feita a nível 
nacional, regional ou local?

Autoridade nas 
escolas

Quem tem autoridade dentro das escolas, incluindo as escolas privadas? Por 
exemplo: é o/a diretor/a, gerente, proprietário/a? Quais são os relacionamentos 
entre as diferentes escolas privadas na área?

Participação de 
estudantes, famílias 
e comunidades

Que associações de estudantes ou de familiares existem no sector público ou 
privado, e que influência têm? Qual é o envolvimento de líderes tradicionais com 
a educação, formal ou informalmente? Existem associações de moradores/as ou 
outros grupos cívicos que estejam atualmente (ou potencialmente) envolvidas com 
a educação? Se sim, como?

Reclamações e 
reparação

A comunidade sabe onde apresentar reclamações sobre as escolas públicas ou 
privadas e onde se dirigir se as reclamações não forem reconhecidas ou se não 
obtiverem resposta?

Este exercício deve permitir-lhe pensar nas atuais estruturas de 
poder, reais e não teóricas, mas também no poder potencial. 
Qualquer esforço de campanha popular deve pensar seriamente 
sobre o poder potencial da comunidade. Através da organização 
de familiares, estudantes e membros da comunidade pode 
conseguir-se uma poderosa força coletiva.  

O que dizemos: debates  sobre 
educação pública e privada junto 
do público, nas bases
Se uma comunidade, ou pelo menos um grupo de pessoas dentro 
de uma comunidade, estiver desejosa de tomar medidas para 
resistir à privatização, atual ou proposta, terão já certamente 
algumas preocupações sobre a privatização e os seus impactos, 
mesmo que tenham preocupações com a educação pública. 
Noutros casos, no entanto, você pode tentar sensibilizar a 
comunidade para os perigos da privatização, ou pode apoiar 
membros preocupados comunidade de modo a influenciarem 
e organizarem outros membros da comunidade que ainda não 
estão convencidos da necessidade de resistir à privatização. 
Para muitas famílias, a sua experiência de debates em torno da 
educação pública vs. educação privada pode dever-se ao facto 
de a escola pública local ser má, ou estar a piorar, ou encerrar, e 
uma escola privada próxima estar a reivindicar que oferece uma 
educação muito melhor pelo que parece ser um preço muito 
reduzido. Eles não têm necessariamente informações para julgar 
plenamente a verdade dessas alegações, ou não conhecem as 

decisões políticas que ligam os destinos das escolas públicas 
e privadas. Para estes contextos apresentamos conselhos que 
podem ser úteis para a apresentação do seu caso.

A coisa mais importante a lembrar é que você e a comunidade 
não estão a basear a vossa organização na questão de as 
escolas públicas ou privadas serem melhores. E menos ainda 
se qualquer escola pública específica é melhor (ou pior) do que 
uma alternativa privada. Pelo contrário, pode ser importante 
reconhecer quaisquer problemas com a educação pública a nível 
local, e que estes precisam de ser solucionados. Mas é necessário 
enfatizar os perigos da privatização, para a comunidade como um 
todo e para as crianças como indivíduos dentro da comunidade, e 
as maneiras pelas quais lutar para garantir uma educação pública 
decente vai servir melhor a comunidade como um todo.

Use histórias pessoais detalhadas para ilustrar e reforçar o 
seu caso. Sempre que possível, histórias na primeira pessoa. As 
questões-chave a abranger estão nas Tabelas 1B e 1C, no Capítulo 
1, sobre viabilidade, qualidade, equidade, segregação vs. coesão 
da comunidade, etc., extraindo as implicações para os indivíduos 
e as suas famílias. 

Pode ser importante lembrar as pessoas da precariedade do 
ensino privado ou de gestão privada.  As escolas pagas podem 
aumentar as propinas a qualquer momento, ou um abalo pode 
fazer com que as famílias sejam incapazes de pagar. Isto pode ser 
particularmente problemático se a opção pública e gratuita local 
se extinguiu. Há muitas, muitas histórias, da Libéria aos EUA, de 
empresas privadas a conseguir contratos para administrar escolas 
públicas, e depois a não aceitar crianças porque querem limitam o 
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número de estudantes18, ou não leccionar determinados anos,19,20 
ou não permitir o ingresso a  crianças que possivelmente não irão 
obter bons resultados nos testes. 

Apresente uma visão positiva da educação pública de 
qualidade que possa ser conseguida através da ação 
colectiva. Pode ser um desafio se uma comunidade tem tido más 
experiências com a educação pública. Mas é importante lembrar 
que, de acordo com tratados e acordos internacionais, as crianças 
têm o direito a uma educação gratuita de boa qualidade, e os 
governos têm o dever de a oferecer. Regularizar uma oferta de 
educação privada que tenta fazer lucro, a partir de propinas ou 
contratos com o governo, significa muitas vezes contentarmo-nos 
com algo um pouco melhor do que mau. 

Como podemos ganhar: 
construindo as nossas redes e 
poder
Três elementos-chave da organização da comunidade para resistir 
à privatização ou noutros contextos, são: histórias, estrutura e 
estratégia.

O poder das histórias
A maneira mais poderosa de mover as pessoas e criar compreensão 
sobre as preocupações em relação à privatização ao nível da 
comunidade é através de histórias pessoais. Sobre a forma como 
as famílias e crianças foram afetadas pela privatização ou pela 
educação pública. Ao apresentar os seguintes pontos, tente por 
isso encontrar exemplos ou, melhor ainda, indivíduos que possam 
contar suas próprias histórias, para ilustrar como, por exemplo, as 
propinas escolares privadas aumentaram de forma descontrolada 
(especialmente quando não havia alternativa pública), ou como 
escolas de gestão privada não ofereceram o que era necessário 
para suprir as necessidades dos seus filhos e filhas. Pode contactar 
a sua rede regional de educação – ACEA, ANCEFA, ASPBAE ou 
CLADE – para obter exemplos de histórias de outros países.  

Estrutura
Deberá apoiar a comunidade na elaboração de comissões e 
formas de discutir, consultar e decidir, que darão estrutura e 
sustentabilidade às campanhas. Isto pode envolver olhar para os 
tipos de aliados indicados no Capítulo 4 (por exemplo, sindicatos 
docentes ou grupos de jovens), bem como fortalecer o sentido de 
propósito comum dentro da comunidade. Se outras comunidades 
na área estão a viver ameaças semelhantes, pode ser muito efetivo 
juntar forças, especialmente se o poder de decisão sobre contratos 
de licenciamento ou contratos com prestadores privados for 
externo à comunidade.

18  Mukpo A. (2017). In Liberia, a town struggles to adjust to its new charter school, Blog Mundial de Educação do Relatório de Monitorização da 
Educação Global da UNESCO, https://gemreportunesco.wordpress.com/2017/04/12/in-liberia-a-town-struggles-to-adjust-to-its-new-charter-
school/- Acedido em maio de 2017

19  NBC 10 (2014). Philly charter suddenly closes middle school, http://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Embattled-Philly-Charter-Suddenly-
Closes-Middle-School-286943191.html, acedido em maio de 2017

20 Leung et al (2016). Unequal access: how some California charter schools illegally restrict enrollment, ACLU- Califórnia

Estratégia
Os processos referidos anteriormente neste kit de ferramentas 
(compreender a situação, estabelecer objetivos, mapa de 
poder, desenvolver táticas) ainda se aplicam. Alguns dos 
relacionamentos e táticas apresentados nos Capítulos 4 e 5 
podem ser adaptados a campanhas de nível comunitário para 
resistir à privatização da seguinte forma:  

•  Fazer pressão junto de representantes políticos tanto nacionais 
como locais, com foco nas eleições locais ou nacionais, bem 
como nos processos de planeamento local, como momentos-
chave para construir impulso e exercer influência; 

•  Construir relacionamentos com as autoridades locais como, por 
exemplo, as pessoas responsáveis pela monitorização; 

•  Quando possível, encorajar a competição local, apresentando 
exemplos de outras áreas com muito mais êxito na gestão do 
ensino público; 

•  Trabalhar com pessoas influentes locais para ganhar o seu apoio 
e impacto; 

•  Usar sistemas locais de reparação, também nas próprias 
autoridades tradicionais, para conseguir atenção e influência.

Além disso, também pode apoiar campanhas locais para ganhar 
muito maior tração, ligando-as à ação nacional, regional ou global, 
conforme descrito abaixo. 

Ligar o local ao nacional, ao 
regional e ao global
As campanhas nacionais que lutam contra a privatização da 
educação ficam muito mais fortes quando relacionadas com as 
bases – e vice-versa. Além disso, a rede de ativistas tanto a nível 
global como regional acrescenta muito à credibilidade e alcance das 
campanhas contra a privatização.

Ligar o local ao estatal/nacional
Muitos membros da CGE conseguem alcançar este nível através 
do trabalho dos membros de base comunitária ou através de 
estruturas regionais. As ligações devem ser nos dois sentidos e 
poderiam envolver o seguinte:  

•  Trabalhar em colaboração na recolha de informações as 
próprias comunidades são as mais bem colocadas para saber 
o que está a acontecer com o ensino privado onde elas estão 
inseridas e para descobrir o que está escondido. Se estiver a 
fazer uma campanha sobre as propinas em escolas privadas, por 
exemplo, pode trabalhar diretamente com a comunidade para 
reunir informações sobre propinas oficiais e ‘ocultas’.
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•  Ligações de apoio e aprendizagem: as campanhas a nível da 
comunidade são mais fortes quando são fundamentadas por 
uma compreensão das tendências mais amplas em torno de 
privatização no país e até mesmo no estrangeiro. Pode partilhar 
informação e apoiar ligações entre as comunidades com as 
quais trabalha (e partilhar histórias de resistência) como parte 
do esforço para construir liderança e fortalecer um sentido de 
propósito comum. 

•  Leve as campanhas locais para processos nacionais: uma 
luta a nível da comunidade irá ganhar muito mais legitimidade 
e força se conseguir envolver-se com os processos nacionais. 
Por exemplo, ser apoiados para fazer ou contribuir para 
a apresentação de propostas às assembleias nacionais ou 
órgãos de supervisão, elaborar relatórios paralelos e posições 
partilhadas no planeamento ou revisão do sector, ou divulgar 
informação via meios de comunicação nacional. Isto tem a 
vantagem adicional de garantir que o seu trabalho nacional está 
firmemente enraizado na realidade no terreno. 

•  Agir como uma ponte para os decisores: como organização 
da sociedade civil ou como coligação, pode usar a sua 
posição única para reunir pessoas que são decisoras e aquelas 
afetadas pela privatização. Os testemunhos diretos podem ser 
extremamente poderosos. 

•  Abra o seu processo de tomada de decisão: apesar de ter 
que haver uma estrutura clara para a tomada de decisões, 
estar aberto/a para debates e consultas com as comunidades 
sobre a direção da sua campanha pode permitir-lhe aproveitar 
perspectivas locais sobre como a privatização está a funcionar. 

Ligações regionais
As coligações membro da CGE estão bem conscientes do poder 
das ligações regionais para reforçar a sua própria capacidade 
e o impacto das suas campanhas, inclusivamente através da 
partilha de experiências e aprendizagens, e elaborando relatórios 
e declarações conjuntas. No contexto de campanhas contra 
a privatização da educação, algumas possibilidades relevante 
incluem:

•  Apelos coordenados aos órgãos regionais de direitos 
humanos: o Capítulo 5 destacou os organismos regionais 
dos direitos humanos ativos em relação ao direito à 
educação.  rRelatórios paralelos ou propostas feitas a estes 
organismos podem ser reforçados pelas experiências locais. 
Além disso, trabalhar com campanhas de outros Estados da 
região, coordenar a pressão e promover relatórios que serão 
apresentados ao mesmo tempo poderão dar mais força e perfil à 
sua campanha. 

•  Apresentar preocupações aos organismos de coordenação 
regional: As uniões políticas ou económicas regionais podem 
ser de alto perfil e ter uma influência significativa no rumo 
da política nacional de países membros. Pode aproveitar as 
reuniões destes órgãos para lançar relatórios conjuntos sobre 
a privatização, realizar conferências de imprensa conjuntas 
ou chamar a atenção para as suas preocupações em torno da 
privatização da educação. Órgãos competentes poderiam 
ser a União Africana, ASEAN, a Liga dos Estados Árabes, a 
Organização dos Estados Americanos ou a União Europeia. 

•  Fazer campanha contra as políticas de bancos de 
desenvolvimento regionais a favor do privado: em algumas 
regiões, os bancos de desenvolvimento regionais são um motor 
importante para a privatização da educação. O Banco Asiático 
de Desenvolvimento, por exemplo, era um forte defensor das 
PPP e das ‘reformas’ a favor do privado no sector de educação 
nas Filipinas. Assim, desafiar as políticas e abordagens desses 
bancos poderia ter um impacto significativo na política 
nacional, mas poderia ser muito mais influente como parte 
de uma campanha coordenada a nível transnacional. As redes 
regionais de educação terão mais informações sobre como se 
envolver e como influenciar estes órgãos. 

Ligações globais
Algumas das maneiras como as campanhas locais e nacionais se 
podem ligar à ação global são semelhantes às discutidos em relação 
às ligações regionais, incluindo, por exemplo, declarações ou 
relatórios conjuntos. A seguir apresentamos algumas possibilidades 
de ligações globais:

•  Alianças entre campanhas do Sul e países doadores: em 
alguns países, a expansão da privatização está a ser levada a 
cabo, ou pelo menos incentivada, através dos programas e 
financiamento de doadores bilaterais, como o Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (Df ID). 
Alianças entre países em campanha onde essas iniciativas de 
privatização estão a ocorrer e campanhas no país doador podem 
ter um efeito de reforço muito forte. Pode pedir à CGE para o 
ajudar a criar ligações relevantes. 

•  Campanhas conjuntas contra atores globais: como discutido 
nos Capítulos 1 e 4, um número crescente de operadores 
privados fazem agora parte de empresas corporativas 
transnacionais, que estão a tentar ter lucros em diferentes 
países e regiões do mundo. Campanhas contra as práticas 
destas empresas podem ser reforçadas pela coordenação entre 
os países onde essas empresas atuam e através dos países onde 
eles e os seus acionistas estão sediados. Da mesma forma, 
as campanhas globais contra os apoiantes da privatização, 
como o Banco Mundial, serão mais facilmente informadas e 
impulsionadas por ativistas de diferentes países que agem em 
conjunto para apresentar as suas experiências e apresentar o seu 
caso. Momentos-chave irão incluir eventos como as reuniões 
de primavera e reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI 
e reuniões de acionistas de empresas privadas. Discuta estas 
questões com as redes regionais de educação e com a CGE se 
estiver interessado/a nestas abordagens. 

•  Utilização coordenada do sistema das Nações Unidas: 
como discutido no Capítulo 5, algumas campanhas nacionais 
de educação destacaram recentemente problemas com 
a privatização da educação nos seus países em relatórios 
apresentados a órgãos de tratados no sistema da ONU e, como 
resultado, estes órgãos apresentaram aos governos preocupações 
ou críticas. Coordenar queixas transnacionais pode ajudar a 
elevar consideravelmente o perfil da privatização como uma 
questão de direitos. 
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Tabela 6C: Resumo das considerações para campanhas a nível comunitário

Passo Detalhes

Passo Garanta que os processos participativos são incluídos em cada passo do seu 
planeamento e implementação.

Rever o contexto e objetivos Construa um entendimento comunitário partilhado das questões e 
preocupações; ver também os Capítulos 2 e 3.

Mapear o poder local Trabalhe com a comunidade para construir um mapa de poder local; ver 
também o Capítulo 4.

Esclarecer mensagens
Trabalhe com os membros comprometidos da comunidade explicando 
questões centrais a outros, com foco em preocupações locais; ver também o 
Capítulo 1.

Concentre-se em histórias, 
estrutura e estratégia

Use histórias pessoais para criar um sentido partilhado de propósitos e 
valores. Garanta que as campanhas locais tenham em vigor uma estrutura 
para tomar decisões e agir. Determine uma estratégia para alcançar os seus 
objetivos.

Reforçar através de ligações
Pense em como fortalecer mutuamente as campanhas locais e nacionais 
através da criação de ligações entre as comunidades, nível nacional/estatal, 
nível regionale atividades globais.

Cidadania a exigir a expansão da educação pública na Tanzânia durante a 
Semana de Ação Global pela Educação da CGE em 2017.

Imagem cortesia da Tanzania Education Network/Mtandao Wa Elimu 
Tanzania (TEN/MET)  



O bem público 
sobre o lucro privado

70
O BEM PÚBLICO SOBRE O LUCRO PRIVADO • UM KIT DE FERRAMENTAS PARA A SOCIEDADE CIVIL RESISTIR À PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

A CAMPANHA GLOBAL PARA A EDUCAÇÃO  

As ‘escolas charter’ são uma  forma de PPP 
em que as entidades privadas assinam um 
contrato com o governo para administrar 
uma ou mais escolas públicas. Expandiram-
se rapidamente nos EUA nos últimos anos. 
Cada vez mais tem havido resistência séria 
por parte das comunidades em todo o país. 
Centenas de campanhas locais em todo o país 
tiveram o apoio de familiares, estudantes, 
docentes e outros membros da comunidade 
que se reuniram na tentativa de proteger as 
suas escolas públicas de ser ocupadas por 
inúmeras entidades privadas, muitas vezes 
com fins lucrativos, que estão a levar a cabo 
o seu próprio plano e muitas vezes excluíram 
crianças que são ‘mais difíceis de educar’, 
incluindo crianças com deficiência ou aquelas 
que têm resultados académicos mais baixos. 
Muitas vezes eles enfrentaram operações 
a favor das escolas charter, extremamente 
bem financiadas, com ligações a importantes 
doadores políticos.

No final de 2011, em Somerville, 
Massachusetts, EUA, por exemplo, os pais 
e mães formaram rapidamente um grupo 
chamado de ‘Progress Together for Somerville’ 
para opor os planos de uma nova escola 
charter. Em três semanas, mobilizaram 
300 familiares e membros da comunidade 
para participar numa reunião pública com o 
Secretário de Estado da Educação e expressar 
a sua oposição aos planos. Os integrantes do 
grupo, muitos com camisetas da campanha, 
mostraram a sua força pelos números e 
apresentaram preocupações claras, incluindo 
que os planos charter iriam minar a educação 
para todas as crianças de Somerville, e iriam 
utilizar até um décimo do orçamento da cidade 
para as escolas, forçando a cortes incluindo 
o encerramento de uma escola primária. 
Durante o mês seguinte, várias organizações 
que anteriormente tinham querido associar-se 

à proposta da escola charter retiraram o seu 
apoio quando ficaram conscientes da oposição 
das famílias e dos seus argumentos. O grupo 
organizou os membros da comunidade, 
incluindo estudantes que tinham acabado o 
liceu recentemente, para escreverem cartas 
ao governo do estado expressando as suas 
preocupações, particularmente de a escola 
contribuir potencialmente para a segregação.

Dois meses após a reunião pública inicial, o 
Estado decidiu contra a proposta da escola 
charter. Os defensores da escola charter 
apresentaram a proposta novamente no final 
daquele ano, mas foi novamente derrotada.

Enquanto isso, ‘Progresso Together for 
Somerville’ apercebeu-se que a sua campanha 
inicial despertou um entusiasmo local para 
apoiar e organizar uma melhoria do ensino 
público local.  Depois da luta contra a escola 
charter, o movimento continuou como uma 
campanha de base pela educação. Poucos 
meses após a fundação do grupo, um pai 
comentou: “estou espantado com o nível de 
atividade ao longo dos últimos 3 meses. Pais, 
professores e a cidade estão a colaborar para 
encontrar novas abordagens para enfrentar os 
desafios nas nossas escolas.”

Fontes:  Citizens for Public Schools (http://www.
citizensforpublicschools.org/editions-of-the-backpack/
winter-2011-12-backpack/somerville-families-unite-to-
resist-planned-charter/) ; Somerville Patch (https://patch.
com/massachusetts/somerville/support-for-charter-school-
crumbling-says-opposition-group et https://patch.com/
massachusetts/somerville/somerville-progressive-charter-
school-passed-over-by-state) ; Ward 5 online (http://www.
ward5online.com/2012/02/press-release-new-energy-drives-
change.html) – todos acedidos em maio de 2017

Estudo de caso 6A: 
Organizar a base tem sucesso e desenvolve poder
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Exercício 6A: 

Construir o apoio da comunidade   
Cenário:  Você representa uma coligação pelo direito à educação no País Q. Um projeto-piloto de grande 
escala, financiado pelo Banco Mundial e pela Agência de Desenvolvimento do País Doador D, está a oferecer 
cheques-ensino para subsidiar em parte as crianças de um bairro mais pobre da capital para frequentarem 
uma escola primária privada de ‘propina reduzida’: o cheque-ensino paga atualmente cerca de dois terços 
das propinas, não incluindo os custos não-oficiais. O financiamento à escola pública vizinha já foi reduzido, 
com a diminuição das subvenções de capitação, mesmo tendo as crianças que frequentam essa escola 
necessidades proporcionalmente maiores (menor rendimento, mais crianças com deficiência). No final do 
período de 18 meses do projeto piloto, o governo deve assumir o financiamento, reduzindo ainda mais os 
fundos para a educação pública. O valor do cheque-ensino por estudante é superior ao custo atual per capita 
nas escolas públicas. A única informação sobre a qualidade da educação na escola de ‘propina reduzida’ vem 
dos proprietários da escola, uma empresa internacional com fins lucrativos, com sede no País P. Algumas 
famílias têm agora os filhos e filhas na escola de ‘propina reduzida’, alguns na escola pública, alguns nas duas 
escolas, e algumas têm crianças que frequentam e outras que não frequentam a escola. Cerca de 9% das 
crianças em idade escolar primária na zona não frequentam a escola.

1.    Alguns moradores e moradoras locais pediram-lhe que fosse anfitrião/ã de uma reunião da comunidade 
com cerca de 20 horas, incluindo uma secção transversal de pais e mães, docentes, autoridades locais e 
líderes religiosos locais. Pense em quem mais poderia convidar para a reunião..

2.   Faça o plano da agenda dessa reunião da comunidade, pensando em quem deve apresentar ou liderar as 
discussões e que núcleo de questões precisam de ser discutidas.

3.   Anote duas mensagens-chave que gostaria que os e as participantes na reunião se lembrasse 
posteriormente.

4.  Supondo-se que a reunião resultasse num acordo – pelo menos por parte de algumas pessoas 
participantes – para protestar contra o programa-piloto, defina quais os passos iniciais necessários, a nível 
comunitário nos próximos dois meses, incluindo

• construir apoio da comunidade, 
• planificar, 
• reunir informações. 

Adaptação a um ambiente de oficina:
• Explique o cenário e divida os e as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas.

•  Cada grupo pode representar um tipo diferente de participantes locais: pais e mães de crianças emescolas 
privadas de ‘propina reduzida’, pais e mães de crianças na escola pública, pais e mães de crianças que não 
frequentam a escola, figura de autoridade local, de líder religioso local, docentes, etc. Se tiver mais grupos, 
alguns podem também representar pais e mães com crianças em ambas as escolas, ou com crianças que 
frequentam e que não frequentam a escola. 

•  Peça a cada grupo que discuta separadamente o que poderia ser a sua reação ao programa-piloto e o que 
querem que venha a acontecer. Reúna e peça a cada grupo para partilhar a sua reação principal e a sua 
reivindicação. 

•  Separe cada grupo novamente; agora representam um/a ativista pela educação que argumenta que o 
programa-piloto é insustentável e corre o risco de deixar algumas crianças de fora da escola. O grupo deve 
pensar nas etapas 2, 3 e 4, à luz dos argumentos da primeira parte em comum. 

•  Reúna e partilhe impressões dos grupos mais difíceis de convencer, e que argumentos ou que abordagens 
são mais ou menos convincentes. 

• Se ainda tiver tempo, divida novamente os grupos e discuta o passo 5.
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Bien public contre 
profits privés

Exercício 6B: 

Fazer ligações
1. Leia o cenário acima.
2.  A comunidade onde o programa-piloto está a ser aplicado decidiu opor-se. Como numa campanha 

nacional, identifique :

•   duas maneiras de poder reforçar a campanha da comunidade através de ligações ao trabalho no plano 
nacional;

•  uma maneira de poder reforçar a campanha da comunidade através de ligações ao trabalho regional;

• uma maneira de poder reforçar a campanha comunitária através de ligações ao trabalho global.

3. O que é preciso que aconteça ao nível da comunidade para que estas ligações funcionem de forma eficaz?

Adaptação a um ambiente de oficina:
• Divida os e as participantes em grupos de cerca de quatro pessoas.

• Peça a cada grupo para trabalhar as etapas de 1 a 3. 

•  Numa sessão com todos, peça a cada grupo que se dedique a UMA única proposta destinada ao trabalho 
nacional, regional e global, e que explique por que consideram  que a proposta poderá ser útil. 

• Continue até que todas as opções tenham sido apresentadas.

Mulheres participam numa oficina de pesquisa organizada pela campanha, com 
o objetivo de envolver os jovens na campanha pelos direitos à educação, Índia, 

2017.

Imagem cortesia da National Coalition for Education, Índia.
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No final dos anos de 1990 e 2000, as 
organizações da sociedade civil (desde as 
mais pequenas, passando pelas redes locais 
nos países do Sul, até às grandes ONG 
internacionais) faziam campanhas alinhadas 
contra o modo como se considerava ser nociva 
a ‘condicionalidade’ de empréstimos do Banco 
Mundial e do FMI. A prática comum de ambos 
na época era a de estabelecer condições 
rigorosas para os países sob empréstimo 
seguirem como condição de obtenção de 
empréstimos ou de alívio da dívida. Estas 
condições, muitas focadas em cortes nos 
gastos do governo, muitas vezes tomaram a 
forma de exigências não democráticas para 
ações políticas ou orçamentais específicas – e 
prejudiciais – como a introdução de propinas 
escolares ou o corte nos orçamentos do 
governo de tal forma que exigia também o 
encerramento das instituições de formação 
docente, e exigia o despedimento de 
profissionais da saúde e da educação. Os 
efeitos ao nível do país eram muitas vezes 
catastróficos.

A oposição da sociedade civil não foi 
gerida centralmente  (muitas organizações 
contribuíram em consonância com seus 
próprios planos e prioridades), mas, para 
maximizar a pressão, foi frequentemente 
conectada e coordenada em rede. Grande parte 
da coordenação geral realizou-se através das 
estruturas da campanha pelo cancelamento 
da dívida ‘Jubileu 2000’, com ativistas locais 

muitas vezes a dirigirem uma luta local contra 
a condicionalidade, e pondo em ligação atores 
regionais e globais. As ONG internacionais, 
tais como a Oxfam e a ActionAid, trabalharam 
diretamente com parceiros dos países do Sul, 
apoiando a sua campanha financeiramente 
e com conhecimentos técnicos. Chegaram a 
trazer porta-voz, como ativistas da causa da 
educação do Malawi, para se encontrarem 
pessoalmente com diretores do Banco Mundial 
e do FMI em Washington DC, ou com governos 
doadores nas suas capitais.

Passados alguns anos, as duas instituições 
voltaram publicamente atrás, em particular 
em relação à condicionalidade relacionada 
com a educação e saúde, e, posteriormente, 
repensaram toda a abordagem da 
condicionalidade. Em 2005, uma revisão 
sobre a condicionalidade feita pelo Banco 
Mundial expressou dúvidas substanciais 
sobre a abordagem tradicional, afirmando, por 
exemplo, que “não podemos continuar com a 
mesma linha de questionamento que tivemos 
no passado sobre que reformas compramos 
com este ou aquele empréstimo” propondo 
‘humildade’ e observando que “o controlo 
público dos conselhos que damos, das escolhas 
que encorajamos, é um forte elemento 
dissuasor”.

Fontes:  Jubilee Debt Campaign, Oxfam, ActionAid, Koeberle 
et al (eds) (2005) Conditionality Revisited: concepts, lessons 
and experiences, Banco Mundial.

Estudo de caso  6B : 
Organização do plano local ao plano global gera mudança no Banco Mundial e 
abordagem do FMI
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A Campanha Global para a 
Educação (CGE), fundada em 
1999, é um movimento global 
da sociedade civil que defende 
o direito à educação através 
de campanhas públicas de 
sensibilização. A CGE é uma 
rede de organizações-membro, 
redes e coligações, presentes em 
mais de 100 países. Os nossos 
membros reúnem organizações 
da sociedade civil, ONG, 
sindicatos docentes, ativistas 
dos direitos das crianças, 
associações de pais e mães, 
jovens e grupos comunitários.
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Annexos

ANEXO A: 
Notas sobre os 
Abaixo, algumas breves reflexões e orientação para os exercícios. 
Note que muitos destes exercícios não têm respostas ‘corretas’ e 
destinam-se a provocar o debate. Os utilizadores devem sentir-se 
à vontade para se acercarem da CGE para uma discussão mais 
aprofundada.

Exercício 1A 
•  Financiamento privado, provisão privada: b, d 
•  Financiamento privado, provisão pública: a 
•  Financiamento público, provisão privada: e 
•  Financiamento público, provisão pública: c, f

C, F e A cumpririam a normal definição de público. E é uma 
PPP que alguns poderiam chamam de ‘escola pública’, embora 
tenha diferenças importantes em relação a uma escola pública 
tradicional; a terminologia pode variar conforme o contexto. B e 
D são privados.  

Exercício 1B 
Disponibilidade, acessibilidade, adaptabilidade (no Nevada), 
prestação de contas e equidade, todos levantam preocupações 
claras. Seria necessário olhar mais aprofundadamente para as 
operações da escola para saber se há preocupações em relação à 
aceitabilidade (qualidade) e também com a adaptabilidade. 

Exercício 1C
Grande parte do exercício é sobre julgamento e preferência 
pessoal. Com as etapas 2 e 3, os pontos-chave a ter em mente 
são que qualquer solução privada DEVE incluir regulação 
eficiente, o que limita os fundos disponíveis para eventuais 
ampliações da escola. Em última análise, não é acessível investir 
na regulamentação necessária, na escala necessária, assegurando 
ao mesmo tempo qualidade nas escolas existentes. Com 
uma abordagem de reforma da escola pública, há uma maior 
possibilidade de combinar expansão e melhoria, mas se os 
recursos são limitados significa que há compensações a serem 
feitas entre alcançar a mais alta qualidade e garantir a educação 
para todos e todas. 

Exercício 2A
Este exercício vai refletir o julgamento pessoal e/ou discussões 
evolutivas em grupo. Conforme o foco da sua campanha quererá 
incluir perguntas sobre finanças, equidade e transparência e, em 
particular, o impacto do financiamento da escola e o impacto na 
igualdade dos cheque-ensino propostos – mas os detalhes do seu 
foco poderiam variar.

Exercício 2B
É importante pensar nas percentagens e variações percentuais e 
não apenas nos números globais. Fazendo isso, algumas questões-
chave e preocupações que devem emergir a partir dos dados são:

•  Diferenças socioeconómicas aparentes entre crianças das 
escolas públicas e privadas (desigualdade e estratificação), bem 
como uma inscrição muito mais elevada no ensino privado nas 
áreas urbanas. 

•  Uma proporção muito maior de docentes com qualificação nas 
escolas públicas (preocupações de qualidade). 

•  Um aumento bastante rápido das matrículas privada entre 2013 
e 2015 (aumento de 22%, 92.000 crianças). Mas note-se que 
não há uma diminuição correspondente no número de crianças 
que não frequentam a escola (32.500 crianças). 

• Muitos outros que poderá identificar!  

Uma área importante para uma investigação mais aprofundada 
é o tipo de escolas privadas e diferenças entre elas: estes dados 
tratam todas as escolas particulares como um grupo.

Exercício 4A
Mais uma vez, as respostas vão variar de acordo com o 
julgamento pessoal. O Ministério deveria estar incluído 
como uma meta. Também poderá querer incluir o ‘Banco de 
Desenvolvimento Regional’ (BDR) e/ou o governo da Austrália, 
dependendo de como pensa abordar o ativismo. (O ‘BDR’ é 
uma meta mais poderosa, mas ‘mais difícil’.) A União Nacional 
de Docentes é o aliado mais óbvio, mas outros têm também 
potencial de organização.

Exercício 4B
Apesar de poder ter menos espaço com as metas, Ministério 
das Finanças, Ministério da Educação e Bilateral 1 são os mais 
prováveis. Pode fazer as suas alianças centrado/a naqueles já 
razoavelmente alinhados consigo e com alguma influência 
(sindicato de docentes, por exemplo) OU misturar-se com 
aqueles que têm influência maior, mas têm que ser alinhados 
consigo (por exemplo, Instituto de Investigação em Educação, 
Associação de pais), OU misturar-se com aqueles que estão 
muito alinhados mas com influência limitada de momento e que 
poderiam ganhar maior influência se expandirem as suas vozes 
e alcance (por exemplo, associação de juventude que chegam a 
estudantes). Estas são decisões estratégicas!

Exercices 5A, 5B, 6A et 6B
Estes são fundamentalmente sobre as suas decisões estratégicas. 
Sinta-se à vontade para discutir mais aprofundadamente com 
redes regionais com e/ou com o pessoal da CGE se achar que 
estas questões que lhe ocorrem com base nesses cenários são 
interessantes e não estão resolvidas. 
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Bien public contre 
profits privés

ANEXO B:
Seleção de Recursos 
Adicionais

Seleção de recursos sobre questões 
de política de privatização
•  Escolas privadas de ‘propina reduzida’: Walker et al (2016) 

Lucro Privado, Prejuízos Públicos - Porque razão a tendência 
para as escolas privadas de propina reduzida está a pôr em causa a 
educação de qualidade - Campanha Global pela Educação www.
campaignforeducation.org/docs/reports/PPPL_FINAL%20
EDITION_15%20SEPT%202016_A4_WEB.pdf

•  Parcerias Público-Privadas:  Raya et al (2013) Gain or Drain: 
understanding Public Private Partnerships in Education, ASPBAE 
–www.aspbae.org/userfiles/jan15/PPP_Primer_Gain_or_Drain.
pdf

•  Tendências e fatores da privatização: Verger & Fontdevila 
(2017) The privatisation of education: a political economy of 
global education reform, Internationale de l’Éducation –https://
worldsofeducation.org/en/woe_homepage/woe_detail/14868/
the-privatisation-of-education-a-political-economy-of-global-
education-reform  

•  O papel da Instituição Financeira Internacional do Banco 
Mundial: Smith & Baker (2017) From free to fee: are fee-
charging, for-profit private schools the solution for the world’s 
poor?, Results Educational Fund – www.results.org/uploads/
files/From_Free_to_Fee.pdf 

•  A privatização da Educação em situações de Emergência 
(foco específico na Síria): Menashy & Zakaria (2017) Investing 
in the crisis: Private participation in the education of Syrian 
refugees, Internationale de l’Éducation – http://bit.ly/2oUFqSB

 

Seleção de recursos nas abordagens 
de campanha e defesa
•  Planeamento do sector: Kit de ferramentas da CGE Planificar 

é importante: www.campaignforeducation.org/docs/csef/
Planning%20Matters%20In%20Education_WEB_EN.pdf 

•  Ação de defesa de Orçamento e Despesa: Kit de 
ferramentas da CGE o Financiamento é importante - www.
campaignforeducation.org/docs/resources/GCE%20Financing_
Matters_EN_WEB.pdf 

•  Pesquisa sobre a Privatização e uso dos mecanismos gerais 
de direitos humanos: Iniciativa Global para os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais http://globalinitiative-escr.org/
advocacy/privatisation. -in-education-research-initiative/ 

•  Estatuto e uso em ações de defesa do direito à educação: 
Iniciativa pelo Direito à Educação - http://www.right-to-
education.org/ 

•  Mobilização e campanhas públicas, incluindo organização a 
nível local e campanhas de resposta rápida: The Mobilisation 
Lab – https://mobilisationlab.org/ 

 

Seleção de recursos com estudos 
de caso e exemplos de privatização 
e resistência
•  A Iniciativa Pesquisa sobre a Privatização na Educação 

(PERI) tem um banco de dados de estudos focados em aspectos 
da privatização, incluindo muitos em países específicos ou em 
iniciativas individuais: www.periglobal.org 

•  O blog da Education Internacional “Unite 4 Quality 
Education” inclui uma série de histórias sobre privatização em 
diferentes países, campanhas contra a privatização assim como 
reflexões sobre estas questões - www.unite4education.org/blog/ 

•  A Education International publicou uma série de relatórios 
que analisam aspectos da privatização no Quénia, Uganda, 
Índia, Filipinas, etc. Disponível no site da EI em https://
worldsofeducation.org/en/woe_homepage/publications/ei-
publications

 








