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No contexto de constantes ameaças à educação como direito humano, 

de expansão da lógica neoliberal, com forte incidência dos atores privados na 

educação pública, foi escrito o volume 2 do livro Currículo, Gestão e Oferta da 

Educação Básica Brasileira: Incidência de atores privados nos sistemas 

estaduais das Regiões Norte, Centro-oeste, Sul e Distrito Federal (2005-

2018)3. 

A obra é parte integrante da pesquisa coletiva realizada pelo Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Políticas Educacionais (GREPPE), em um esforço de 

compreender a incidência e atuação desses atores. A investigação foi feita em 

duas fases: a primeira- financiada pelo CNPQ e FAPESP-, diz respeito ao 

mapeamento da incidência de atores privados na educação pública brasileira, 

durante o período de 2005 a 2015; a segunda- com financiamento da FAPESP 

e apoio da Fundação Friedrich Ebert-, teve por objetivo atualizar os dados até 

2018, bem como aprofundar a análise em cada um dos estados e Distrito 

Federal.  

Importante ressaltar o GREPPE como um coletivo interinstitucional que 

conta com quatro seções instituídas nas universidades públicas Universidade 

                                       
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação da FFCLRP-USP, membro do Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Política Educacional (GREPPE), professora na rede municipal de 
ensino de Jundiaí, São Paulo. E-mail: alineg.nascimento@hotmail.com. 
2 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da FFCLRP-US,P 
membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional (GREPPE), professora na 
rede municipal de ensino de Ribeirão Preto E-mail: prityrod@gmail.com. 
3 O livro se encontra disponível gratuitamente para leitura e dowload em: 
<https://pedroejoaoeditores.com.br/site/curriculo-gestao-e-oferta-da-educacao-basica-
brasileira-incidencia-de-atores-privados-nos-sistemas-estaduais-das-regioes-norte-centro-
oeste-sul-e-distrito-federal-2005-2018-colecao-estudos-sobr/>. 
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de São Paulo (USP, Ribeirão Preto), Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Universidade Estadual Paulista (UNESP, Rio Claro) e Universidade 

Federal do Mato Grosso (Rondonópolis), composto por docentes, 

pesquisadores, graduandos, pós-graduandos e educadores.  

Dentre as pesquisadoras do GREPPE estão as professoras doutoras 

Regiane Helena Bertagna, Selma Borghi Venco e Teise de Oliveira Guaranha 

Garcia, que têm ampla experiência na análise de políticas públicas 

educacionais, relações entre o público e o privado, e são organizadoras do 

volume 2 do livro CURRÍCULO, GESTÃO E OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

BRASILEIRA: Incidência de atores privados nos sistemas estaduais das 

Regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Distrito Federal (2005-2018). 

A obra reúne 14 artigos, distribuídos de acordo com as regiões, sendo 7 

artigos da Região Norte, 4 artigos da Região Centro-Oeste e Distrito Federal; 

e 3 artigos na Região Sul. Cada artigo traz uma breve contextualização 

política e da educação pública do estado, seguida da apresentação dos 

diversos atores da iniciativa privada que desenvolvem programas nas redes 

públicas de ensino, enfocando a análise mais detidamente em programas que 

apresentam maior tempo de vigência e capilaridade. 

No artigo “A rede estadual de educação no Acre: privatização da 

Educação Básica?” Cintia Magno Brazorotto apresenta análises que 

contribuem significativamente para a compreensão dos mecanismos de 

privatização da educação pública no Estado do Acre. A autora analisa com 

mais detalhes o Programa Jovens Embaixadores, o programa Escolas de 

Ensino Médio em Tempo Integral e o Projeto Especial de Ensino Médio – Novo 

Telecurso. Tal análise demonstrou uma participação reduzida dos atores 

privados no Estado. O que não significa uma perspectiva divergente dos 

princípios da nova gestão pública, notada em outros aspectos, como na 

precarização do trabalho docente a partir da política de redução de concursos 

públicos e aumento de contratos temporários. 

O artigo “Atuação de atores privados na educação pública no Estado do 

Amapá”, também de autoria de Cintia Magno Brazorotto, demonstra que a 
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atuação do setor privado na educação pública do estado se dá, 

principalmente, nas dimensões currículo e oferta. Analisando com mais 

detalhes os programas Projeto Escola Conectada, Escrevendo o Futuro e 

Florestabilidade, por apresentarem maior tempo de vigência e capilaridade. 

Cumpre observar que a análise identificou uma redução da atuação do estado 

na educação básica, e que, em comparação com outros Estados, o Amapá não 

atraiu um número significativo de atores privados. 

No artigo “Estratégias de privatização da educação básica na rede 

estadual do Amazonas”, Raquel Fontes Borghi, nos aponta uma realidade 

diferenciada de parcerias público-privadas para a educação básica pública. 

Isso porque, no Estado do Amazonas há uma forte presença de um ator, a 

Google, que atua na dimensão currículo, lidando com alunos e professores por 

intermédio de ferramentas tecnológicas que são empregadas na atividade 

pedagógica. A autora nos indica a necessidade de fortalecer a gestão 

democrática e a participação coletiva no processo educativo, em detrimento 

da mercadorização da educação e o direito individual, visto que este tem 

ganhado relevância em nosso contexto político atual. 

O artigo “Atores e programas privados na educação básica paraense: 

intervenção e resultados”, de Maria Lúcia Lemos Ceccon, traz uma análise 

sobre a questão da privatização no Estado do Pará. Dentre os 30 programas 

identificados, a autora observou mais cuidadosamente três programas: o 

Contrato de Financiamento da Educação Básica Paraense, o Pacto pela 

Educação do Pará e o Programa Mundiar. Um traço específico na observação 

dos três programas foi a inter-relação entre eles. E, apesar da realização dos 

programas ter sido vinculada à promessa de melhorias nos resultados do 

IDEB da educação pública, o acompanhamento do índice no período mostrou 

resultados irrisórios.   

Sobre o Estado de Rondônia, o livro traz o artigo “Rede Estadual de 

Ensino de Rondônia e as Incidências de Privatização entre 2005 e 2018”, 

escrito por Danielle Batista Cardoso e Teise de Oliveira Guaranha Garcia. O 

artigo caracteriza a rede estadual de ensino, identifica as estratégias de 
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privatização e apresenta três programas de maior vigência e capilaridade no 

Estado. Destaca-se a análise de dois programas desenvolvidos pelo Instituto 

Ayrton Senna, que são Acelera Brasil e Se liga; ambos os programas têm 

enfoque na distorção idade/ano e na correção do fluxo escolar. As autoras 

demonstram que a inserção vai além do currículo, alterando inclusive 

legislações educacionais estaduais. 

O artigo “A Ação Privada na Educação Básica Roraimense”, de Maria 

Vieira Silva, Ursula Adelaide de Lélis e Edirleine dos Santos Pereira, apresenta 

uma contextualização dos dados educacionais do Estado, seguida de uma 

análise do programa Circuito Campeão, realizado em parceria com  Instituto 

Ayrton Senna. Apesar de não haver dados claros sobre a participação do 

Estado de Roraima no programa, as autoras demonstram a incidência do 

projeto nas atividades fim. Assim, apontam a necessidade de maior 

transparência nos dados, a ausência de mecanismos de controle da parceria. 

Roraima apresenta características específicas, visto a quantidade de escolas 

rurais, muito acima da média de escolas rurais nos outros estados brasileiros, 

e uma significativa parcela de alunos indígenas, as autoras enfatizam os 

riscos da homogeneização de realidades tão diferenciadas. 

Encerrando a Região Norte, temos o artigo “Tendências de privatização 

na educação pública: atores e programas privados no sistema educacional do 

estado do Tocantins”, que traz as reflexões de Regiane Helena Bertagna sobre 

as parcerias público privadas desenvolvidas no Estado do Tocantins entre 

2005 e 2018. A autora evidencia nesse artigo mecanismos ou ações que 

favorecem as estratégias de privatização na educação pública, destacando 

que a maior incidência de parcerias está no campo do currículo. Analisando 

com mais atenção dois programas: Se liga e Acelera Brasil, desenvolvidos no 

Estado em parceria com o Instituto Ayrton Senna, observa-se um controle 

sobre o processo educativo exercido pelo ator privado, e a disseminação de 

valores do setor privado para a educação pública, como eficiência, controle e 

monitoramento. 

Sobre a Região Centro-Oeste temos quatro artigos. No primeiro a 
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discussão versa sobre o Estado de Goiás com o artigo “Privatização Da 

Educação Básica No Estado De Goiás: mapeamento dos programas operados 

por atores privados (2015 – 2018)”. Cassiana Domiciano e Márcia Cossetin 

demonstram mais detidamente o projeto “Ser Pleno”, o Programa “Jovem do 

Futuro” e “Novo Futuro”, devido a capilaridade, perenidade e incidência dos 

mesmos. Na realidade do Estado de Goiás as parcerias se destacam no eixo 

currículo, sendo mais voltada para etapa ensino médio. As autoras identificam 

tanto um processo de precarização do trabalho docente, pelo aumento 

significativo de contratos temporários de trabalho, como um decréscimo das 

matrículas do ensino médio. 

No artigo “Privatização Da Educação Estadual Mato-grossense: 

programas e atores privados (2015 – 2018)”, Cassiana Domiciano apresenta 

uma contextualização do Estado do Mato Grosso, e analisa os programas com 

maior capilaridade que estão presentes na educação pública. A autora percebe 

que neste Estado, diferentemente dos outros, nenhum programa articula 

perenidade e capilaridade. Optando então pela capilaridade, analisa mais 

detidamente os programas Falconi Educação, Desenvolvimento de Liderança 

(Ensina Brasil) e Pró Escolas Digital. O programa analisado incide sobre a 

dimensão currículo abrangendo diferentes segmentos, como professores e 

alunos. 

A análise de Márcia Cossetin, demonstrada no artigo “Programas 

Presentes Na Rede Estadual De Ensino De Mato Grosso Do Sul Entre Os Anos 

De 2005 A 2018: evidências da privatização educacional”, aborda três 

programas “Educação integral e competências socioemocionais”, “Foco no 

estudante” e “Mira Educação” a partir dos critérios de perenidade e 

capilaridade. Na realidade do estado em questão nos últimos anos analisados, 

a partir de 2015 houve um maior avanço da privatização por meio das 

parcerias público-privadas.  

Encerrando a região Centro-Oeste Flávia Bezerra de Souza, no artigo 

“Educação Básica No Distrito Federal: tendências à privatização (2005-2018)”, 

apresenta uma contextualização da educação pública no Distrito Federal, bem 
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como uma análise dos três programas que atendem o critério de maior 

capilaridade e vigência. A autora pontua que a pesquisa identificou 27 

programas desenvolvidos em parceria com atores privados, e destes são 

analisados mais detidamente os programas “Jovens Embaixadores”, “Tim faz 

Ciência” e “Curso de Francês e Inglês”. Destaca-se no estado uma 

participação escamoteada de atores, que, no entanto, tem materializado uma 

perspectiva de educação pública que atende a uma lógica mercadológica de 

resultados. 

A região Sul inicia com a discussão do Estado do Paraná, no artigo 

“Estratégias De Privatização Da Educação Básica Na Rede Estadual Do 

Paraná”, de Adriana Dragone Silveira. Seguindo os critérios de vigência e 

capilaridade dos programas, a autora analisa os programas “Materiais 

didáticos ensino religioso”, Programa “Futuro Integral” e “Agrinho”. Dentre as 

considerações da autora, é interessante notar que os programas com maior 

tempo de vigência no Estado do Paraná foram firmados com associações e 

com o Sistema S. Os institutos ligados a grandes corporações mais ricas, se 

mostraram menos presentes ou não tão capilares como em outras realidades. 

No artigo “Privatização Na Rede Estadual De Ensino Do Rio Grande Do 

Sul: programas e parcerias com atores privados no período de 2005 a 2018”, 

Nadia Pedrotti Drabach analisa a presença dos atores privados no estado, 

bem como os programas que tiveram maior capilaridade e tempo de vigência. 

No estado foram identificados ao todo 29 programas realizados em parceria 

com atores privados, com maior incidência na dimensão currículo. Dos 

programas, a autora apresentou com maior detalhe os programas “Programa 

estruturante Boa Escola para todos” e o Programa "Escola Melhor: Sociedade 

Melhor”. O Estado do Rio Grande do Sul apresenta a descontinuidade dos 

programas associada a descontinuidade de governo como um traço específico. 

Entretanto, a autora enfatiza que nos dois programas analisados há a 

abertura das políticas sociais para a participação da iniciativa privada. 

O capítulo que encerra o livro apresenta uma análise do Estado de 

Santa Catarina. No artigo “Santa Catarina: rumo à privatização da educação 
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pública?” Selma Venco discorre sobre as estratégias de privatização 

observadas na educação pública catarinense, notando maior incidência dos 

programas na etapa do ensino médio. A autora chama a atenção para o 

movimento político que vem ocorrendo nos últimos anos no Estado. Isso 

porque, vem reduzindo o processo de eleições para gestores escolares, com 

concomitante aumento das indicações; somado a isso, observa-se também o 

aumento dos vínculos empregatícios temporários entre os docentes. Além dos 

aspectos citados fragilizar a gestão democrática no âmbito escolar, tem-se a 

perspectiva do empreendedorismo concorrendo pela formação dos jovens. 

É notável que a obra demonstra o aprofundamento da iniciativa privada 

na educação pública, como resultado de políticas indutoras que vem se 

consubstanciando desde os marcos legais da década de 1990. Não obstante, a 

realidade apresentada neste volume torna claro que o acesso dos atores 

privados apresenta maior ou menor incidência na educação pública, a 

depender do estado observado. Mas, não há hoje regiões geográficas 

brasileiras  um estado que não tenha, dentro do período abordado, tido a 

inserção organizada do setor privado.  

Mais do que atual, o livro CURRÍCULO, GESTÃO E OFERTA DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA: Incidência de atores privados nos sistemas 

estaduais das Regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Distrito Federal (2005-

2018), é uma obra fundamental para o debate da educação pública, em 

defesa de uma educação gratuita e com qualidade realizada a partir dos 

princípios daqueles que efetivamente compõe a escola. 


	RESENHA: CURRÍCULO, GESTÃO E OFERTA DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA: INCIDÊNCIA DE ATORES PRIVADOS NOS SISTEMAS ESTADUAIS DAS REGIÕES NORTE, CENTRO-OESTE, SUL E DISTRITO FEDERAL (2005-2018)

