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A partir da onda neoliberal dos anos 1980/90, uma série de reformas na 

estrutura do Estado brasileiro foi efetivada em várias áreas, sob a justificativa 

da “modernização do aparelho estatal”. A pressão privatista que se seguiu 

desde então, tem ocorrido de múltiplas formas, com atores privados atuando 

sobre governos, influenciando debates nacionais e internacionais, construindo 

consensos sobre a privatização e impulsionando a atuação do setor privado na 

máquina pública.  

No Brasil, como em vários outros países, essas reformas repercutiram 

nas políticas educacionais, com a presença do setor privado na educação 

ganhando cada vez mais espaço, o que movimentou pesquisadoras/es a 

investigarem como a atuação desses atores privados tem incidido sobre o 

Estado e a sociedade, redesenhando as relações entre o público e o privado e, 

consequentemente, reconfigurando o setor educacional. 

É nesse quadro geral que a obra Currículo, gestão e oferta da 

educação básica brasileira: incidência de atores privados nos sistemas 

estaduais das regiões Nordeste e Sudeste (2005-2018) (VENCO, 

BERTAGNA, GARCIA; 2021)2, coletânea de textos que compõe o 

terceirovolume da  “Coleção Estudos sobre a privatização no 

Brasil”organizados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional 

(GREPPE), sob a responsabilidade das professoras Selma Venco, Regiane 

Helena Bertagnae Teise Garcia,.nos apresenta de forma sistematizada como o 

                                       
1 Mestranda em Educação, Universidade Estadual Paulista (UNESP), membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Política Educacional (GREPPE). Email: andresa.costola@unesp.br; 
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<https://pedroejoaoeditores.com.br/site/curriculo-gestao-e-oferta-da-educacao-basica-
brasileira-incidencia-de-atores-privados-nos-sistemas-estaduais-das-regioes-nordeste-e-
sudeste-2005-2018-colecao-estudos-sobre-a-privatizacao-no-brasi/>. 
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processo privatista tem se difundido na educação pública, focalizando sua 

investigação nos anos de 2005 à 2018. Esse período de análise foi selecionado 

considerando uma década de vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

(Lei Complementar nº 101/2000) tomando-se por referência o prazo máximo 

para que os entes federados se adaptassem às exigências do texto legal e se 

estendendo até o final dos mandatos dos governadores dos estados.  

A pesquisa é um importante estudo sobre o direito humano à educação 

e os impactos que este direito social tem sofrido nas últimas décadas pela 

pressão privatista. O volume três da coletânea, conta com a organização das 

professoras Selma Venco da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Regiane Helena Bertagna da Universidade Estadual Paulista (UNESP) e Teise 

Garcia da Universidade de São Paulo (USP), docentes e pesquisadoras 

integrantes do GREPPE, grupo que tem construído um percurso investigativo 

sobre o processo de privatização no Brasil nas diferentes dimensões da 

política educativa há mais de uma década. 

Com objetivo de identificar as possíveis consequências da atuação de 

atores privados na efetivação da educação como direito humano, o grupo de 

pesquisadoras e pesquisadores do GREPPE se propõe a analisar a incidência 

destes atores nas redes estaduais de educação dos estados brasileiros e do 

Distrito Federal, nas três dimensões da política educativa – currículo, gestão e 

oferta. Nesse volume em questão, os dados apresentados são relativos aos 

estudos das regiões Nordeste e Sudeste, dividindo assim a obra em duas 

partes, que ao todo reúne treze capítulos.  

Todos os capítulos, antes de apresentarem por meio de critérios de 

capilaridade e vigências os programas com maior potencial político-ideológico 

na perspectiva privatizante evidenciando, também, os atores privados que 

tem maior atuação na educação pública dos referidos estados da região 

Nordeste e Sudeste do Brasil, expõem um compilado de informações sobre 

cada estado, trazendo a situação geográfica, político-econômica e da 

educação escolar pública. Essas informações são abordadas, pois se 

compreende essencial entender as inter-relações político-econômicas e 
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ideológicas, além das governamentais – incluindo a análise de quem são os 

governadores e secretários de educação –, com vista a destacar os elementos 

da realidade socioeconômica, que estão, como coloca Souza (2021, p. 229) 

“diretamente imbricados na definição e implementação da política 

educacional”. 

Ao longo da leitura, a obra evidencia a atuação dos atores privados, 

junto aos sistemas estaduais de educação, na definição, indução, implantação 

de políticas e programas no âmbito da educação, identificando o crescimento 

dessas “parcerias” entre o setor público e o setor privado. E, apesar da Região 

Nordeste e da Região Sudeste possuírem características político-econômicas e 

culturais vastamente diferentes, observa-se através do mapeamento 

similaridades quanto aos programas privatizadores aplicados na educação 

básica, que tem sido, em sua maioria, voltados para a dimensão curricular, 

principalmente,com foco nos estudantes do Ensino Médio. Verifica-se assim 

que o setor privado possui intenção de direcionamento de suas ações, 

atuando sob o segmento de jovens “cuja faixa etária é exatamente aquela 

que se encontra na antessala do mundo do trabalho, ou mesmo ingressando 

na população considerada pelos órgãos oficiais como sendo economicamente 

ativa” (SOUZA, p. 252- 253). 

A obra, portanto, nos apresenta demasiados elementos analíticos para 

compreender que vivenciamos tentativas e materialidades de privatização da 

educação pública. O setor privado tem construído programas com estratégias 

discursivas, de viés persuasivo e com convencimento ideológico, que reflete 

diretamente no direito à educação. A capacidade de influência desses atores 

pode ser comprovada pela institucionalização de suas propostas e programas 

como políticas públicas em diversos setores, transformando-os em indutores 

de políticas educacionais que constroem diagnósticos e soluções sob uma 

lógica mercadológica e gerencialista de controle, monitoramento e avaliação, 

expressando o esvaziamento político-pedagógico da administração pública em 

atender as demandas populares/coletivas, além da perda de autonomia 

pedagógica e da precarização do trabalho docente.  
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Isso exposto, a atuação do setor privado na esfera pública, e aqui 

especificamente, no direito à educação, concretiza a educação como um novo 

mercado lucrativo, caracterizando um recuo civilizatório (FREITAS, 2020), 

“trata-se da destruição do sistema público de educação, por meio de sua 

conversão em uma organização empresarial inserida no livre mercado” 

(FREITAS, 2018, p. 56); em outras palavras, é a privatização de um direito 

social (BORGHI, 2018).  
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