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O foco principal é a relação público e privado na educação, tendo como norte 

conceitual as mudanças nos processos de regulação social, cujo eixo tem se voltado para 

a descentralização da administração das políticas sociais, particularmente as políticas 

educacionais, abrindo espaço para que o Estado estabeleça novas relações com o setor 

privado. De um modo geral, analisamos a participação das organizações empresariais na 

gestão das políticas educacionais em dois Estados do nordeste brasileiro. A pesquisa 

tem como base metodológica o estudo comparativo, a fim de identificar as similaridades 

e as diferenças naquele cenário. Apontamos ampliação da participação do setor privado 

nas políticas educacionais. 

Palavras-Chave: Público-Privado. Reforma educacional. Educação brasileira. 

Introdução 

As organizações do setor privado vêm ganhando cada vez mais espaço na esfera 

pública da educação brasileira, fortalecidas pela consolidação das políticas de 

descentralização e mudanças na governabilidade educativa no contexto pós-reforma 

educacional, em que a gestão tornou-se o foco principal. Embora a relação que o Estado 

mantém com o setor privado no campo da educação não inicie com as reformas dos 

anos de 1990 como retratam os estudos de Cury (1992) e Buffa (1979), mas constitui 

uma característica do Estado brasileiro, evidenciando-se de maneira distinta em 

diferentes momentos históricos, dependendo da posição que o setor privado ocupa na 

relação com o Estado. 

Nos anos de 1990, a escola tornou-se um espaço prioritário na gestão das 

políticas educacionais e a participação do setor privado na educação ocorre 

principalmente por meio das parcerias com o poder público na administração de 

programas e projetos, tal como demonstram os estudos de Guimarães (2003), Silva 

(2002) e Peroni (2007). Contudo, é no âmbito do poder público por meio do Ministério 
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da Educação (MEC) e das secretarias estaduais e municipais de educação que as 

decisões estão sendo tomadas. 

Nesse estudo, estamos analisando a participação das organizações do setor 

privado na educação pública por meio de um mapeamento das suas ações empreendidas 

no âmbito dos sistemas estaduais de ensino no Nordeste brasileiro. Para tanto, levamos 

em conta a realidade de um Estado com maior desenvolvimento econômico e com 

expressivo número de organizações do setor privado e, de outro com menor porte 

econômico na região Nordeste que, numa primeira vista, se configura de forma também 

significativa quando se trata das parcerias entre o poder público e o setor privado, 

expressando que, independente da região as ações na educação estão imbuídas pelo 

reformismo liberal que vem orientando as políticas educacionais a mais ou menos três 

décadas. Definimos, respectivamente, os Estados do Ceará (CE) e Piauí (PI) e as 

organizações que realizam parceria com as secretarias de educação situadas nesses dois 

estados. 

O recorte temporal da pesquisa são os anos de 2004 a 2010, cuja finalidade é 

retratar elementos de continuidade das reformas na gestão dos governos mais recentes. 

O texto está dividido em quatro partes. Na primeira apresentamos uma discussão 

sobre particularidades do pensamento reformista no contexto do liberalismo como 

forma de situar a participação do setor privado na gestão da educação pública. Na 

segunda descrevemos a atuação das organizações do setor privado na educação pública 

piauiense. Na terceira como ocorre esta participação no Ceará e em que se assemelha e 

distingue do Piauí. Por último, são feitas algumas considerações resultantes da 

comparação. 

Algumas particularidades do pensamento reformista no contexto do liberalismo 

Ao longo do século XX o pensamento liberal passou por revisões em vários 

momentos históricos, tendo em vista, sobretudo, mudanças na regulação social a partir 

do Estado. O confronto mais recente e que deu origem às reformas desde meados dos 

anos de 1980 ocorreu entre o modelo de Estado de Bem-Estar e o que ficou conhecido 

como neoliberalismo. 
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Este processo deve-se a uma transição nos padrões de produção do capitalismo, 

baseados no modelo fordista-keynesiano, para um de modo de acumulação flexível, em 

decorrência das transformações no campo das tecnologias e da autonomia do capital 

financeiro transnacional (HARVEY, 1992). O modelo anterior garantiu tanto a 

expansão do capitalismo como o desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social 

durante várias décadas e, ainda que parcialmente, garantiu a satisfação das demandas 

sociais dos trabalhadores. A partir da década de 1970, progressivamente o capitalismo 

foi diminuindo sua capacidade de acumulação e, consequentemente, diminuiu os 

investimentos que mantinham a lógica estabelecida de satisfação do capital e do 

trabalho, contribuindo para o desencadeamento de uma “crise fiscal” do Estado. Essas 

mudanças resultaram em “modificações radicais em processos de trabalhos, hábitos de 

consumo, configurações geográficas e geopolíticas, poder e práticas do Estado” 

(HARVEY, 1992, p. 117). 

Nesse processo, o Estado foi colocado diante da crise de regulação no conjunto 

dos problemas globais. Como afirma Offe (1984), o neoconservadorismo colocou tanto 

a crise econômica, financeira, de meio-ambiente como também a “crise de autoridade 

estatal” como um “problema” da governabilidade, em cujo centro se encontra também a 

problemática da “ingovernabilidade”. Essa perspectiva favoreceu uma condução 

uniformizante nos projetos de implementação das reformas tanto para o Estado como 

para a educação. Embora com um grau diferenciado de intervenção estatal na economia 

e no social nos distintos países e regiões, um argumento comum que deu lugar à crítica 

à centralidade do Estado foi uma suposta incapacidade de administrar com qualidade os 

serviços públicos e de manter a economia estável
1
. 

A disseminação de visões negativas do Estado e a valorização do mercado como 

espaço de coesão social
2
 influenciaram algumas tentativas de reestruturação do 

capitalismo. No campo prático, o neoliberalismo apresenta-se inicialmente como um 

receituário de orientações elaboradas pelas agências multilaterais de desenvolvimento 

como o Banco Mundial, o BID e a CEPAL que, a partir de diagnósticos sobre a crise, 

recomendavam como solução para sua superação a diminuição do papel do Estado na 

                                                           
1
Nesse sentido ver Hayek (1944) e Friedman (1977;1985) 

2
Conferir Rose & Miller (1992) 
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regulação da economia e dos recursos na área social, o que acabava por negar os 

princípios de regulação econômico-social da social-democracia (DRAIBE, 1993). 

No caso da América Latina, por exemplo, as reformas estiveram entrelaçadas 

com os processos de democratização política e de luta pela expansão dos direitos. Os 

mesmos processos vieram acompanhados de “profundos realinhamentos nas políticas 

globais” (ACUÑA, 1994, p. 17), em que as reformas são incluídas na institucionalidade 

do Estado e adequadas aos momentos de crises, transcendendo os mandatos 

governamentais, o que resultará também em crise de legitimidade política. 

Em contrapartida, na redefinição do papel do Estado implementam-se formas de 

governo que atuam por meio de entidades que conformam redes de poderes quase 

autônomas, num universo de organizações sociais, comunitárias, empresariais, 

profissionais, de voluntariado etc., assumindo funções, por exemplo, de serviços 

educativos até então vinculadas somente ao poder público. A reconfiguração do poder 

político que este processo supõe não pode ser entendida em termos de oposição entre o 

Estado e o mercado, mas na sua complementaridade, pois novos mecanismos são 

implementados e utilizados pelas autoridades políticas para vincular as ações de um 

heterogêneo conjunto de organizações, governando-as a distância através da 

instrumentalização de uma autonomia regulada (ROSE, 1997). 

É neste percurso que se disseminou mais uma vertente dentro do pensamento 

liberal durante os anos de 1990: a “Terceira Via”, que surgiu combinando vários 

elementos das racionalidades políticas anteriores, tendo como um principal mentor 

Anthony Giddens (1996; 2000), um dos assessores do governo trabalhista inglês. Essa 

vertente apresentou-se como uma versão “renovada” dos modelos de governos 

anteriores, colocando-se como intermediária entre o capitalismo e o socialismo e com 

pretensões de ir além das oposições entre direita e esquerda. 

Nesse sentido, as críticas são direcionadas ao “Estado mínimo”, à 

“desregulamentação da economia”, ao “individualismo econômico” e à 

“desconsideração do social”, mas também ao sistema de seguridade social e 

previdenciário baseado no “compromisso de classes” e no “excesso de burocracia 

administrativa” (GIDDENS, 1996). Ou seja, a Terceira Via tenta abafar tanto as 

hipóteses que deram origem ao pensamento neoliberal como as que deram origem ao 
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Estado de Bem-Estar Social, muito embora seus propósitos guardem similaridades com 

as políticas anteriores. Os adeptos da Terceira Via recomendam, por exemplo, que os 

governos centrem suas ações na redução da pobreza (GIDDENS, 1996), recomendações 

voltadas para a focalização das políticas sociais, tal como na racionalidade política 

neoliberal, que vai ser mais utilizada na tentativa de resolver a crise de sua fase anterior. 

No lugar da “sociedade de mercado”, a competitividade da economia de 

mercado, juntamente com uma política de valorização do “social” garantida pelo Estado 

(GIDDENS, 1996), é o eixo central de governabilidade proposto pela Terceira Via. Esta 

proposição se baseia no corolário de que as classes sociais não deixaram de existir, mas 

pressupõe que seus efeitos polarizadores devam possibilitar a aquisição do poder sem 

que este seja meramente “distribuído”, podendo preocupar-se com a reconstrução da 

“solidariedade social”, para que a distribuição dos benefícios não seja assumida 

“somente de cima para baixo” (GIDDENS, 1996). Isto supõe, por um lado, a busca de 

um equilíbrio entre regulação e desregulação da economia pelo Estado com o fim da 

preservação da competição e do monopólio do mercado e, por outro lado, a busca da 

legitimação das reformas por meio da estratégia de participação política e o incentivo à 

formação de comunidades solidárias (CHAUÍ, 1999). 

Particularmente, na relação entre Estado e sociedade civil, a reforma é pensada 

como um processo de aprofundamento da democracia, em que o governo pode agir em 

parceria com instituições da sociedade civil (GIDDENS, 2000). Nesse caso, as 

mudanças seriam regulamentadas a partir do governo, tendo os seguintes eixos 

definidores: a parceria entre Estado e sociedade civil; a renovação comunitária através 

do aproveitamento da iniciativa local; a proteção da esfera pública local; a prevenção do 

crime baseada na comunidade, como um meio de “regeneração” social através da 

“prevenção do risco” e da “desintegração da ordem civil”; a família democrática, tendo 

em vista as mudanças culturais e a superação da idéia tradicional de família; e o 

envolvimento do terceiro setor e associações voluntárias, a exemplo da atividade 

empresarial social e outras organizações “não-lucrativas” nas áreas de educação e saúde, 

com subsídios e regulação por meio do Estado (GIDDENS, 2000). 

Desse modo, esta vertente do liberalismo vem-se mostrando mais ajustada ao 

atual modelo de “governo educacional”. São vários os elementos que concorrem para 
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redimensionar muitas das ações governamentais, tendo em vista as “novas 

institucionalidades” das relações entre o público e o privado na educação. A noção de 

“sinergia entre o público e o privado” é muito similar ao que Pereira e Grau (1999) 

definiam como público não-estatal, com o fim de demarcar os espaços privados com 

funções de interesse público. Do mesmo modo que a Terceira Via concebe a sociedade 

civil como remodelada no plano estatal e definida sua atuação por meio do Estado, 

favorecendo a participação da iniciativa privada na esfera pública, mas estrategicamente 

sob controle do poder público. 

Nesse contexto, a regulamentação jurídico-política das relações entre público e 

privado tornou-se uma preocupação do poder público no sentido de redefinir os espaços 

de atuação dos atores e incorporá-los na gestão das políticas sociais. Isto se deve, além 

de outros fatores, à difusão de um pensamento “de que éramos herdeiros de um Estado 

endividado, burocrático e ineficiente em diversos aspectos” (TEIXEIRA, 2002, p. 105), 

razão pela qual caberia aos governos “buscarem aproximações com setores da sociedade 

considerados qualificados e eficientes” (TEIXEIRA, 2002, p. 105). Foi com este 

suposto que muitos atores do setor privado passaram a ser vistos como eficientes e 

capazes de gerir as ações públicas e foram regulamentados posteriormente dentro do 

universo definido como “organizações privadas sem fins lucrativos”. 

De outro modo, no processo das reformas foi dada bastante ênfase à 

regulamentação da participação do setor privado na gestão pública, em particular na 

esfera pública da educação. Citamos como exemplo o conjunto de leis sancionadas após 

a elaboração do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, o qual deu início a 

estruturação das reformas administrativas do Estado brasileiro a partir de 1995, 

particularmente com o intuito de definição dos atores, dos espaços intermediários de sua 

atuação e das formas de sua participação nas políticas sociais, tendo como parâmetro a 

noção de público não-estatal que vem orientando a perspectiva de governo denominada 

de Terceira Via. Nesse sentido, podemos tomar como base a Lei do Voluntariado (Lei 

9.608/1998), a Lei das Organizações Sociais (Lei 9.637/1998), a Lei das Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público (Lei 9.790/1999) e a Lei de Parceria Público-

Privada - PPP (Lei 11.079/2004). 
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Muito embora as leis por si só não modifiquem as relações entre Estado, setor 

privado e educação, a legislação brasileira, desde a década de 1990 vem contribuindo 

para institucionalizar e consolidar um “novo” ator no governo da educação, uma vez 

que cria uma estrutura jurídico-política para favorecer a participação das organizações 

do setor privado na gestão das políticas sociais e redefine a parceria entre o poder 

público e a iniciativa privada dentro das características do Estado brasileiro, em que a 

subvenção ao setor privado historicamente ocorre de forma indireta, amparada por 

determinados mecanismos jurídicos que possibilitam, por exemplo, a isenção de 

impostos, a subvenção de programas e os projetos da iniciativa privada etc. 

Particularmente, como tem ocorrido a participação do setor privado no âmbito 

educacional piauiense e cearense no contexto pós-reforma? 

Organizações do setor privado no âmbito educacional piauiense 

Em um levantamento que realizamos sobre as organizações do setor privado que 

atuam na educação pública piauiense em parceria com a Secretaria de Educação e 

Cultura (SEDUC-PI), identificamos uma média de 150 (cento e cinqüenta) organizações 

atuando nas distintas regiões do Estado entre 2004 e 2010, como mostra os dados 

contidos no quadro abaixo. 

Anos Organizações Convênios 

2004 17 17 

2005 15 15 

2006 22 23 

2007 11 11 

2008 26 27 

2009 42 44 

2010 24 28 
QUADRO 1: Organizações do setor privado no âmbito educacional piauiense, entre 2004-

2010 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI e 

CE (2010) 

Com relação à participação das organizações do setor privado no âmbito da 

educação piauiense, como o quadro acima revela, tem-se uma variação ascendente ou 

descente no número total, com destaque para o intervalo entre 2006 e 2010. É possível 

verificar aumentos em alguns anos e diminuição nos anos seguintes, sendo notória a 

forte inserção das organizações durante o ano de 2009, variando inclusive a quantidade 

de convênios estabelecidos, estes últimos em maior número absoluto do que o das 

organizações, naquele mesmo ano. Acredita-se que a explicação desse fato deva-se a 
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consolidação da política desenvolvimentista empreendida no Estado, desde 2004, com a 

eleição de um grupo político-partidário declaradamente progressista e ideologicamente 

de tendência esquerdista, a qual pretendia (re)estruturar economicamente o Estado, por 

meio de melhoramento da infra-estrutura local a fim de atrair maiores investimentos e 

promover o avanço econômico retirando o Estado da difícil situação de miserabilidade e 

pobreza. Aspirava-se que, por conseqüência, impulsionaria, desse modo, o incremento 

na realização das políticas sociais, como a Educação. Por outro lado, é possível admitir 

que os números tornem visível uma transferência de ações e responsabilidades por parte 

do Estado a setores da sociedade civil para execução das ações vinculadas à educação 

no Piauí. Soma-se ainda o fato de que o ano de 2009 foi antecedente às eleições para os 

cargos executivos e legislativos, especialmente em nível estadual, demandando a 

necessidade de o executivo efetivar políticas e ações a fim de garantir seu desempenho 

junto à população votante, o que demandaria a execução aligeirada, pontual e focalizada 

das ações. 

Ao olhar a atuação das organizações percebe-se que primordialmente se 

caracteriza pela implementação de projetos e programas direcionados à gestão das 

políticas educacionais por meio de parcerias com a SEDUC-PI. Esses programas e 

projetos contemplam em sua maioria à área de formação de professores, ações 

focalizadas na aprendizagem e na avaliação do desempenho dos alunos, por meio de 

fornecimento de material didático, equipamentos, manutenção na infra-estrutura, 

reforço escolar, dentre outras. Consideram-se ainda ações voltadas à profissionalização 

dos alunos e das famílias com a realização de cursos de informática e projetos de 

inclusão digital, além de cursos sobre empreendedorismo, associativismo e geração de 

renda, como descreve o quadro abaixo acerca das atividades empreendidas pelas 

organizações do setor privado na educação piauiense. 

Alimentação escolar 

Serviços voltados para Educação Especial (portadores de deficiência física, visual) 

Assistência estudantil 

Infra-estrutura (manutenção de bibliotecas, reformas de prédios, quadras esportivas) 

Atividades culturais (música, teatro, dança, atividades esportivas) 

Cursos profissionalizantes (cursos de informática, projetos de inclusão digital para crianças e 
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jovens em situações de risco) 

Fornecimento de material didático e de equipamentos (custeio com despesas de materiais 

didáticos) 

Pagamento de professores 

Reforço escolar 

Cursinhos populares 

Formação continuada de professores 

Cursos de empreendedorismo (associativismo, geração de renda) 

Organização estudantil (Grêmio Estudantil) 

Programas de alfabetização de jovens e adultos 

Bolsa auxílio para estudantes 

QUADRO 2: Tipos de ações desenvolvidas pelas organizações do setor privado no âmbito educacional piauiense, entre 2004-

2010 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI e CE (2010) 

A atuação das organizações do setor privado quando relacionada aos níveis e 

modalidades educacionais, entre 2004-2010, apresenta considerável pulverização, com 

certa concentração de ações e projetos na educação básica e não-formal, segundo as 

informações do quadro abaixo. Indica ainda os dados que não há grandes variações na 

quantidade de organizações empresariais atuantes no período pesquisado, 

permanecendo praticamente inalterada a quantidade absoluta em todos os níveis e 

modalidade educacionais. Fato que permite identificá-lo como conseqüência das 

reformas políticas na educação desde 1990, cujo objetivo, dentre outros, era o 

desenvolvimento de políticas sociais pautadas pela descentralização, focalização e 

fragmentação das ações junto à sociedade civil. 

Níveis e Modalidades 
Anos 

Total 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Educação Infantil 03 03 03 01 01 02 01 14 

Ensino Fundamental 09 01 04 01 03 02 02 22 

Ensino Médio 02 - - 01 01 - 02 06 

Educação Básica 01 07 09 06 08 09 10 50 

Educação de Jovens e Adultos 02 02 02 02 - 03 01 12 

Educação Especial - - 02 - - - 01 03 

Educação Profissional 02 - 03 01 04 03 - 13 

Educação Não-formal 02 - 02 01 15 27 12 59 
QUADRO 3: Organizações do setor privado quanto aos níveis e modalidades educacionais entre 2004-

2010 
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Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI e CE (2010) 

No que diz respeito ao financiamento e recursos que mantêm as ações e projetos 

objetos das parcerias entre as organizações empresariais e o setor público no Piauí, 

particularmente na Educação, observou-se, em primeiro lugar, que o maior aporte de 

recursos é oriundo de fontes públicas, seja estadual e/ou federal. Isto sugere que o 

percentual de recursos destinados às parcerias, por parte das organizações do setor 

privado, é diminuto em relação ao setor público, corroborando com a idéia de que o 

Estado ainda é a instituição com maior peso na manutenção financeira das parcerias, 

mesmo transferindo suas atribuições e responsabilidades para setores da sociedade civil. 

Em segundo notou-se uma oscilação no total de recursos utilizados na manutenção das 

parcerias durante o período de 2004 a 2010, com elevado aumento no ano de 2008, 

sendo onze vezes maior do que os recursos utilizados no ano anterior, e posterior 

decréscimo nos anos de 2009 e 2010, conforme demonstra os dados no quadro abaixo. 

Anos Recursos 

2004 627.490,75 

2005 675.000,14 

2006 759.150,00 

2007 672.820,00 

2008 7.363.863,58 

2009 3.186.204,69 

2010 2.409.632,27 
QUADRO 4: Recursos financeiros utilizados entre 2004-2010 no PI 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI e 

CE (2010) 

Convém lembrar ainda que o fenômeno acima descrito ao ser comparado com os 

dados no Quadro 1 induz a alguns questionamentos sobre a relação entre a expansão do 

número de organizações do setor privado atuantes no âmbito da educação pública no 

ano de 2009 com o decréscimo no volume de recursos utilizados na manutenção das 

parcerias no mesmo ano, quando comparado ao ano de 2008. O esclarecimento para a 

possível contradição está alicerçado em dois fatos que marcaram o período em foco. O 

primeiro diz respeito à explicação sobre o aumento de recursos no ano de 2008 já que 

foi neste ano que o Instituto Qualidade no Ensino (IQE) firmou parceria com a SEDUC-

PI e passou atuar no sistema estadual de ensino com o Programa QualiEscola no Ciclo I 

do Ensino Fundamental (até a 5ª série), ampliando ainda no mesmo ano sua atuação 

para o Ciclo II do Ensino Fundamental (da 6ª a 9ª série), contabilizando o valor de R$ 

5.840.951,10 (Cinco milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos cinqüenta e um 
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reais e dez centavos) correspondente a quase 80% do total dos recursos utilizados em 

2008. Já o segundo fato está associado ao contexto político no ano de 2009 e eleitoral 

no ano de 2010. Conforme mencionado anteriormente, 2009 foi o ano que antecedeu as 

eleições para o executivo e legislativo em 2010, em nível federal e estadual, 

demandando nos Estados o cumprimento de agenda política sob a responsabilidade do 

executivo. No Piauí, em 2009, sobretudo na educação pública, a estratégia escolhida 

para se dar conta das demandas em curto prazo de tempo frente às intenções político-

eleitorais foi a ampliação das parcerias e convênios (como revelam as informações no 

quadro 1), ao mesmo tempo em que se objetivava o atendimento do maior número 

possível das reivindicações da sociedade por meio da pulverização das ações e projetos, 

porém sem a necessidade de envolvimento de grande volume de recursos. 

Organizações do setor privado no âmbito educacional cearense 

As informações sobre a participação das organizações do setor privado na 

educação pública cearense, colhidas a partir de levantamento realizado junto a 

Secretaria de Educação do Estado (SEDUC-CE), indicam uma média de 25 (vinte e 

cinco) organizações atuantes no sistema de ensino estadual, no período entre 2004-

2010, como é visível no quadro abaixo. 

Anos Organizações Convênios 

2004 03 04 

2005 01 04 

2006 03 05 

2007 04 09 

2008 04 14 

2009 05 08 

2010 05 08 
QUADRO 5: Organizações do setor privado no âmbito educacional cearense, entre 2004-

2010 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI 

e CE (2010) 

Os dados acima apontam ainda que a participação das organizações empresariais 

no âmbito educacional cearense no período de 2004-2010 é caracterizada por um 

reduzido número de organizações atuantes. Isso, por um lado, reforça a idéia de que há 

certo agrupamento de parcerias com alguns institutos e fundações, especialmente ao 

observamos os dados relativos aos convênios, os quais se apresentam constantemente 

em valores maiores em relação às organizações. Por outro, sugerem que o Estado 

assume maior controle e regulação sobre as parcerias na medida em que concentra sua 
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relação com setor privado em restrito número de organizações, especialmente se 

consideramos as informações relativas aos anos de 2007 e 2008, quando a quantidade 

de organizações permaneceu inalterada, mas o número de convênios aumentou 

consideravelmente. 

A atuação das organizações, no período de 2004-2010, na realidade cearense é 

pautada por ações e projetos voltados primordialmente para Educação Especial por 

meio da contratação de serviços específicos para o atendimento das necessidades e 

deficiências do alunado e de apoio aos familiares, além da efetivação de cursos 

profissionalizantes para deficientes auditivos. Contemplam ainda realização de cursos, 

seminários e oficinas na modalidade da Educação Especial para professores e gestores. 

Além disso, inclui a execução de projetos orientados para a permanência e avaliação dos 

alunos do ensino médio, como assinala o quadro abaixo. 

Serviços voltados para Educação Especial compreendendo alunos e familiares (deficiência 

mental, deficiências múltiplas, atrofia espinhal e condutas típicas com comprometimento grave 

e outros indefinidos); 

Contratação de empresa para terceirização de serviços educacionais direcionados aos 

deficientes auditivos (contratação de professores de Libras); 

Cursos profissionalizantes para deficientes visuais; 

Formação continuada para professores e gestores que atuam na modalidade de ensino 

Educação Especial (cursos, oficinas, seminários); 

Suporte técnico às entidades públicas caritativas e educacionais; 

Execução de projetos voltados para o Ensino Médio tendo em vista a permanência escolar do 

alunado; 

Avaliação diagnóstica para alunos do Ensino Médio (IQE). 

QUADRO 6: Tipos de ações desenvolvidas pelas organizações do setor privado no âmbito educacional cearense, entre 2004-

2010 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI e CE (2010) 

As informações acima são corroboradas ao olharmos os dados referentes à 

participação das organizações do setor privado em relação aos níveis e modalidades 

educacionais no Ceará, no quadro abaixo. No período de 2004-2010 é notória a 

concentração e o aumento no número de organizações empresariais atuantes na 

modalidade da Educação Especial, além da total ausência de atuação nas outras 

modalidades até o ano de 2008, quando se passou abranger a Educação Não-formal e, 
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posteriormente, o Ensino Médio. Tal representação da realidade coaduna-se com a 

perspectiva piauiense na medida em que ambas se associam as reformas políticas na 

educação brasileira desde os anos de 1990 que visavam, sobretudo, desenvolver ações 

fragmentadas, focalizadas e descentralizadas no âmbito das políticas sociais. Também é 

percebida como decorrência do desenvolvimento da política de inclusão determinada 

tanto pela LDB (Lei 9.394/96) como no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001, 

além das Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, Resolução 

n° 2, de 11 de setembro de 2001, do Conselho Nacional de Educação e da Política 

Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Inclusão apresentada pelo Ministério 

da Educação em 2008. 

Níveis e Modalidades 
Anos 

Total 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Educação Infantil - - - - - - - - 

Ensino Fundamental - - - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - 02 01 03 

Educação Básica - - - - - - - - 

Educação de Jovens e Adultos - - - - - - - - 

Educação Especial 04 04 05 09 13 06 07 48 

Educação Profissional - - - - - - - - 

Educação Não-formal - - - - 01 - - 01 
QUADRO 7: Organizações do setor privado quanto aos níveis e modalidades educacionais entre 2004-

2010 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no PI e CE (2010) 

Em relação ao financiamento e recursos envolvidos nos projetos e ações 

empreendidos pelas parcerias entre as organizações do setor privado e a SEDUC-CE, 

diferentemente do caso piauiense, não foi possível detectar as origens do aporte dos 

recursos, uma vez que os termos de convênios e/ou parcerias não indicam tal 

informação. Contudo, acreditamos que grande parte do financiamento dos projetos e 

ações seja sustentada por recursos públicos, já que dada a natureza das ações e projetos 

desenvolvidos estejam vinculados a interesses específicos da própria SEDUC-CE. 

Outra característica identificada acerca dos recursos, a partir dos dados elencados 

no quadro abaixo, é referente à oscilação ascendente e descente no período de 2004-

2010, com forte aplicação de recursos no ano de 2009 apesar da retração na quantidade 

de convênios contemplados em relação ao ano de 2008, conforme dados no quadro 5. A 

explicação do fato é dada pela própria natureza dos projetos e ações executados no ano 

de 2009, a qual representava demandas com significativa abrangência, tanto em relação 

à dimensão espacial (todo o Estado), quanto de atendimento a expressivos grupos de 
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indivíduos, o que envolveu volume maior de recursos. Convém lembrar que no período 

citado as ações e projetos tiveram como foco a inclusão de alunos deficientes e a 

necessidade de preparar o sistema a fim de absorver essa nova demanda com suas 

especificidades e particularidades, especialmente durante o ano de 2009. 

Anos Recursos 

2004 443.679,82 

2005 6.787,36 

2006 1.279,79 

2007 386.838,60 

2008 438.213,74 

2009 707.076,00 

2010 492.836,40 
QUADRO 7: Recursos financeiros utilizados entre 2004-2010 no CE. 

Fonte: Mapeamento da participação das organizações no setor privado na educação pública no 

PI e CE (2010) 

Algumas conclusões aproximadas 

Preliminarmente, os dados têm apontado uma ampliação da participação do setor 

privado na gestão das políticas educacionais nos estado do Piauí e do Ceará com uma 

atuação muito similar ao que ocorre no restante do país. 

Em primeiro lugar, temos um setor privado com maior presença no universo da 

escola por meio de programas e projetos com propósitos cada vez mais diversificados e 

com ações mais focalizadas, intervindo principalmente na gestão das políticas 

educacionais, sobretudo naquelas políticas mais impactadas com as reformas, a exemplo 

da formação de professores, das reformas curriculares e da implantação de avaliações 

externas. 

Em segundo lugar, temos um poder público que descentraliza cada vez mais suas 

ações no campo das políticas sociais sem deixar de ter uma presença forte nos processos 

de regulação social, no sentido de garantir uma centralidade, mas ao mesmo tempo 

incorporar no governo a multiplicidade de organizações da sociedade civil e, em 

particular as do setor privado, incentivando sua participação e a disseminação de um 

pensamento que valoriza a concepção mercantil de sociabilidade educativa. 
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