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Este trabalho é parte da pesquisa intitulada

Novos Contornos da Parceria Público/Privado na

Gestão da Escola Pública, coordenada pela

professora Vera Maria Vidal Peroni. Projeto

integrante da Pesquisa Nacional: Análise das

Conseqüências de Parcerias Firmadas entre

Municípios Brasileiros e a Fundação Ayrton

Senna para a Oferta Educacional. A pesquisa

analisou as mudanças educacionais realizadas

nas redes de ensino municipal de Sapiranga e

Campo Bom por meio da parceria com o Instituto

Ayrton Senna. Foram estudados os Programas

Acelera Brasil, Gestão Nota 10 e Circuito

Campeão e as suas implicações para a gestão

da educação. O estudo de caso de Campo Bom

já estava concluído quando passei a integrar o

grupo, assim participei apenas do estudo de

caso em Sapiranga. A minha contribuição na

pesquisa foi principalmente a de caracterizar o

município de Sapiranga/RS (a partir análise de

documentos, dados e legislação do município) e

a colaboração na organização dos relatórios

parciais do grupo para a versão final. Constatei

que a adoção de programas de caráter privado

por órgãos públicos acaba por influenciar a

sistemática da escola em relação à organização,

planejamento e acompanhamento dos dados

escolares, o que interferiria nas conquistas de

uma gestão democrática, devido ao controle

rigoroso de resultados e metas, desconsiderando

a participação de todos os segmentos da

comunidade educacional nas decisões sobre as

formas de atuar na sua realidade.
.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO: 

Caracterização do Município de Sapiranga/RS.

Análise das entrevistas

Análise de documentos, dados e legislação do

Município.

Análise de materiais pedagógicos do Instituto

Ayrton Senna
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