
Revista Educação Básica em Foco, v.2, n.2, abril a junho de 2021 

1 

Associação Nacional de Política e Administração da Educação 

 

 

RESENHA: CURRÍCULO, GESTÃO E OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

BRASILEIRA: INCIDÊNCIA DE ATORES PRIVADOS NOS SISTEMAS NOS 

SISTEMAS ESTADUAIS (2005-2015) 

 

Felipe Araujo1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de privatização da educação básica no Brasil tem 

demonstrado um movimento contínuo no qual atores privados buscam 

constantemente ampliar o seu espaço de atuação. Nas últimas décadas esse 

processo tem assumido diferentes formas de incidir sobre as políticas públicas 

educacionais e as redes de ensino (ADRIÃO, 2017). Mais do que nunca 

recursos públicos estão sob a ameaça de sofrer desvio de finalidade, desde a 

pré-escola até o ensino médio é possível constatar a presença de atores 

privados que atuam nos sistemas públicos de ensino tendo suas ações 

financiadas com recursos públicos. 

O setor privado tem sido tomado como parâmetro na tentativa de 

reinventar a administração pública, ao ponto que práticas gerencialistas e 

lógicas de mercado são postas em cena nas políticas públicas educacionais. 

Assim, políticas de accountability, avaliação em larga escala estandardizada, 

competição, ranqueamento dos resultados, cerceamento da autonomia de 

gestores e professores se constituem nas práticas defendidas e 

implementadas pelos atores privados na educação pública, no Brasil e outros 

países (LIMA, 2018). 

No seu volume um a coletânea “Currículo, gestão e oferta da educação 

básica brasileira: incidência de atores privados nos sistemas estaduais (2005-

2015)” apresenta um conjunto importante de produções acadêmicas sobre a 
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privatização da educação. Os artigos são resultantes de pesquisa2 

interinstitucional (UNICAMP, USP, UNESP-RC e UFRJ) coordenada pela Prof.ª 

Dr.ª Theresa Adrião (2005) que buscou mapear e caracterizar as tendências 

de privatização da educação básica no Brasil. Vale destacar que a referida 

pesquisa contou com o financiamento do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e complementarmente da 

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A 

coletânea é organizada pelas professoras Dr.ª Teise Garcia da Universidade de 

São Paulo de Ribeirão Preto (USP-RP) e Dr.ª Theresa Adrião da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). 

O prefácio é escrito por Luiz Carlos de Freitas, professor titular 

(aposentado) da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas (FE-UNICAMP). Freitas sinaliza de maneira precisa que até a 

publicação da presente coletânea não havia no Brasil um estudo que ajudasse 

na compreensão global do processo de reforma empresarial da educação no 

país. A coletânea, assim, colabora no preenchimento dessa lacuna, de modo 

que permite ao leitor compreender os meandros que se dão no embate entre 

os setores público e privado no contexto educacional. 

A estrutura da coletânea está organizada dividindo os seus nove 

capítulos em duas partes distintas: na primeira parte os artigos tratam sobre 

o “mapeamento das tendências de privatização em redes estaduais de ensino 

e no distrito federal”; na segunda parte apresenta-se os artigos que foram 

considerados pela pesquisa como “caso em destaque”, é abordado o tema da 

privatização nas redes estaduais de ensino de Minas Gerais, Pernambuco e Rio 

de Janeiro. 

Partindo do pressuposto teórico de que a privatização é caracterizada 

pela transferência de bens e de responsabilidade de instituições públicas, para 

instituições e organizações privadas com ou sem fim de lucro (LEVIN, 2010; 

ADRIÃO, 2017), os artigos que compõem a presente coletânea buscam 
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identificar e explicitar a atuação de atores privados na celebração de 

parcerias/convênios/contratos, ou mesmo na comercialização de produtos 

pedagógicos com as redes públicas estaduais de ensino, olhando 

precisamente para os processos privatizantes que se apresentam nas 

dimensões do currículo, oferta e gestão da política educativa.  

No decorrer da leitura é possível compreender a densidade do trabalho 

realizado pelo GREPPE e seus pesquisadores em suas diferentes seções 

(UNICAMP, USP-RP, UNESP-RC, UFMT - Rondonópolis), bem como ter um 

panorama da incidência de atores privados nas redes estaduais de ensino, dos 

26 estados, 19 e o Distrito Federal possuem Sistemas Privados de Avaliação. 

Ao olhar para os dados do Censo Escolar (2005-2015) a pesquisa 

mostra a existência de um movimento de retração na oferta estatal de vagas 

na rede pública de ensino na maior parte das regiões brasileiras, e faz o alerta 

de como esse movimento contribui e agrava o aumento da desigualdade no 

acesso à educação pública e obrigatória em todas as etapas. 

A pesquisa evidenciou que nas diferentes redes estaduais de ensino a 

gestão educacional é realizada por meio da contratação de assessorias com a 

finalidade de desenvolver programas e softwares de organização e 

monitoramento da gestão, formação e capacitação de professores e gestores, 

o que implica diretamente no cerceamento da autonomia pedagógica dos 

professores e gestores escolares.  

Outro aspecto que merece destaque é o elevado número de programas 

e de instituições privadas encontrados pela pesquisa que incidem nas cinco 

regiões do Brasil. Foram identificados 243 programas e 395 instituições 

privadas que incidem na dimensão da gestão. Com relação a incidência na 

dimensão do currículo foram identificados 85 programas e 154 instituições 

privadas. Já na dimensão da oferta foram identificados a incidência de 66 

programas e 128 instituições privadas que atuam nas redes públicas 

estaduais. 

Analisando a educação no Estado de Minas Gerais a pesquisa mostra, 

com base nos planos plurianuais de governo e de normativas da secretaria de 
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educação, o incentivo para a realização de parcerias com o setor privado, 

instituições com e sem fins de lucro, organizações e fundações ligadas a 

grupos financeiros que formam diferentes programas e incidem sobre a 

gestão do ensino moldando as formas e os procedimentos para o ensino 

público no estado. Chama atenção a identificação da segmentação realizada 

pelos atores privados nas escolas aos dividi-las em grupos de intervenção e 

controle, como se o processo educacional se assemelhasse a gestão da 

produção de mercadorias e o setor privado fosse quem tem respostas sobre 

as melhorias que necessitam ser realizadas. 

O Caso de Pernambuco se destaca, pois a pesquisa identificou que o 

estado servia como uma espécie de “portfólio de negócios” para os atores 

privados que lá atuavam. A oferta educacional continuava gratuita, financiada 

com recursos públicos, porém a gestão era realizada por um ator privado, 

modelo semelhante ao charter school do EUA. Nesse contexto a gestão 

democrática das escolas ficou limitada de modo que as ações eram 

subordinadas a atender as demandas burocráticas da secretaria de educação, 

aos indicadores de desempenho educacional dos alunos e a alcançar as metas 

que também eram definidas pela secretaria. 

Outro caso de destaque na coletânea foi o Estado do Rio de Janeiro, a 

pesquisa evidenciou um total de 22 programas incidindo sobre a rede pública 

de ensino, dos quais 19 eram voltados para a dimensão do currículo. A maior 

parte dos programas eram voltados diretamente aos alunos, mais 

especificamente do ensino médio. Das 33 instituições privadas que atuavam 

na rede estadual, 9 eram instituições com fins de lucro, outras 28 ainda que 

fossem sem fins de lucro se encontravam associadas a instituições lucrativas, 

o que aponta uma relação que merece atenção, já que muitas vezes essa 

relação pode ter barreiras obscuras e o público ser confundido com o privado 

e vice-versa.  

Diante do exposto, recomenda-se a leitura dessa coletânea, haja a vista 

a contribuição significativa que a mesma traz para o campo acadêmico 

educacional, especialmente servindo como referencial teórico e analítico nas 
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áreas da privatização da educação básica, do financiamento da educação e 

das políticas públicas educativas. Esta coletânea contribui ainda como uma 

forma de subsidiar o pensamento crítico acerca da privatização do direito 

social a educação. Por meio da apresentação de evidencias fica exposto a 

atuação de atores privados sobre as redes públicas de ensino em todo o país, 

trazendo a tona a eminente necessidade de os movimentos sociais se 

organizarem em prol de defender uma educação pública, socialmente 

referenciada, gratuita, laica e de qualidade.  
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