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Resumo  

 

 

O objetivo deste artigo é analisar a relação público-privada e as consequências para as 

políticas educacionais no Brasil. A abordagem metodológica apresentada requer o 

estudo da inserção da lógica privada nas escolas públicas como parte de mudanças 

ocorridas nesse período particular do capitalismo, que redefinem o papel do Estado e as 

políticas sociais. O texto apresenta, na primeira parte, uma análise do contexto atual e, 

na segunda, dados que descrevem o Plano de Desenvolvimento da Educação através do 

seu Plano de Ações Articuladas e Guia de tecnologias na dimensão gestão da educação. 

Em termos gerais, concluiu-se que a política de gestão ocorre cada vez mais por 

parcerias entre o público e o privado, incentivando a lógica gerencial na escola pública.  

Palavras-chave: Estado e políticas educacionais, relação público-privado na educação 

básica, gestão da educação.  

 

 

Introdução 

 

Este trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa que visa a estudar a 

relação entre o público e o privado, através da análise das parcerias entre sistemas 

públicos e instituições do terceiro setor e as consequências para a democratização da 

educação.  
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Analisamos
1
 as políticas educacionais que envolvem a relação entre público e 

privado na educação básica no Brasil, em todas as etapas (infantil, fundamental e 

médio) e modalidades (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação 

Profissional). Nos limites deste artigo, apresentaremos o Plano de Ações Articuladas, 

através do Guia de Tecnologias, especificamente as parcerias público-privadas 

propostas no item gestão da educação e alguns elementos do debate teórico do grupo, 

acerca das redefinições no papel do Estado neste período particular do capitalismo, com 

ênfase para os pontos que mais embasam a parceria público-privada, como a terceira via 

e o terceiro setor. 

É importante destacar que no nosso enfoque teórico metodológico, a política 

educacional não é, simplesmente, determinada pelas mudanças macro sociais e 

econômicas, mas é parte constitutiva dessas mudanças. (Peroni, 2003). Concordamos 

com Harvey (2005) que o Estado, assim como capital, deve ser visto como relação ou 

processo. Assim, entendemos que ele é parte importante do movimento de correlação de 

forças de sujeitos2 situados em um contexto histórico e geográfico3. Assim, 

entendemos que tanto Estado como sociedade civil são perpassados por correlações de 

forças de classes sociais e projetos societários distintos. Neste sentido, destacamos que 

estamos tratando em nossas pesquisas da sociedade civil mercantil, onde o privado está 

vinculado ao mercado. O foco da análise é a privatização do público, na lógica 

mercantil, com implicações para a democratização da educação. (Peroni, 2013) 

O conceito de democracia que embasa as análises é a coletivização das decisões 

(Vieira, 1998), a não-separação entre o econômico e o político, com direitos sociais 

materializados em políticas (Wood, 2003), e a elaboração de políticas através da prática 

social crítica e autocrítica no curso de seu desenvolvimento (Mészáros, 2002). Enfim, a 

democracia não é uma abstração, é a materialização de direitos em políticas 

coletivamente construídas na autocrítica da prática social. (Peroni, 2013) 

 

 

                                                
1
  Grupo de pesquisa vinculado ao PPGEDU/UFRGS e ao núcleo de Políticas e Gestão da 

Educação. 
2  Sujeitos na concepção de Thompson (1981) 
3 Contexto histórico e geográfico na concepção de Harvey (2005) 
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O contexto de mudanças nas fronteiras entre o público e o privado 

 

Entendemos que as mudanças nas fronteiras entre o público e o privado ocorrem 

em um contexto de crise do capital e que as estratégias de superação da crise redefinem 

o papel do Estado, apresentando o mercado como parâmetro de qualidade.  

Estas redefinições são parte de mudanças sociais e econômicas deste período 

particular4 de crise estrutural do capital, em que as contradições estão mais acirradas. 

Meszaros (2011) adverte para a importância de adequada avaliação da natureza da crise 

econômica e social. Para o autor, “a crise do capital que estamos experimentando é uma 

crise estrutural que tudo abrange” (Meszaros, 2011, p. 2).  Para Antunes (1999), a crise 

do Fordismo e do Keynesianismo foi a expressão fenomênica de um quadro crítico mais 

complexo de tendência decrescente da taxa de lucros, e com o “desencadeamento da sua 

crise estrutural começava também a desmoronar o mecanismo de regulação que vigorou 

durante o pós guerra, em vários países capitalistas avançados, especialmente na 

Europa”. (Antunes, 1999, p. 31) 

O Estado foi chamado historicamente a tentar controlar ou regular as 

contradições do capital e a relação capital/trabalho. Atualmente, apesar do anunciado 

Estado mínimo pelo neoliberalismo, ele é chamado a “socorrer” o capital produtivo e 

financeiro nos momentos de maior crise. E, contraditoriamente, foi e é considerado o 

“culpado pela crise”.  

Partimos da tese já desenvolvida em trabalhos anteriores
5
, segundo a qual existe 

uma crise estrutural do capital e o neoliberalismo, a globalização, a reestruturação 

produtiva e a terceira via são suas estratégias para superação dessa crise de diminuição 

na taxa de lucro. São estas estratégias que redefinem o papel do Estado. Assim, a crise 

no Estado seria consequência e não causa. No entanto, para a teoria neoliberal, o Estado 

é o culpado pela crise, tanto porque gastou mais do que podia para se legitimar, já que 

tinha que atender às demandas da população por políticas sociais, o que provocou a 

                                                
4 Particular na concepção de Lukács (1978) “O movimento do singular ao universal e vice-versa é 
sempre mediatizado pelo particular; ele é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva 
quanto no pensamento que a reflete de um modo aproximadamente adequado.” (LUKÁCS, 1978, p. 112) 

 
5  Ver PERONI 2003, 2006 e PERONI, ADRIÃO (2005). 
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crise fiscal, quanto porque, ao regulamentar a economia, atrapalhou o livre andamento 

do mercado. Para a teoria neoliberal, as políticas sociais são um verdadeiro saque à 

propriedade privada, pois são formas de distribuição de renda, além de atrapalharem o 

livre andamento do mercado. (Peroni, 2003) 

A terceira via, atual social democracia, não rompe com este diagnóstico, e neste 

sentido, o Estado não deve mais ser o executor de políticas, como ocorria com a antiga 

social democracia. Assim, o terceiro setor é uma das alternativas propostas pela terceira 

via, tanto para que o Estado não seja mais o executor das políticas sociais, quanto para 

que o conteúdo mercantil possa, através das parcerias, aprofundar a lógica de mercado 

nas políticas públicas, “qualificando-as”.  

Ball e Olmedo (2013) ressaltam a importância desse setor, o que denomina de 

nova filantropia: 

  

(...) soluções inovadoras e velhas soluções para problemas 

sociais e de desenvolvimento „baseadas no mercado‟ estão 

sendo privilegiadas e fortalecidas através do surgimento de uma 

nova elite global, conectada em rede, formada por promotores 

de políticas e „novos‟ filantropos.  O que há de „novo‟ na „nova 

filantropia‟ é a relação direta entre o 'doar' e os „resultados‟ e o 

envolvimento direto dos doadores nas ações filantrópicas e nas 

comunidades de políticas. (...) 

Tudo isso re-situa o escopo e os objetivos da filantropia 

tradicional. Isso indica uma mudança em três etapas: da doação 

paliativa (ou seja, a filantropia tradicional ou a „filantropia 1.0‟) 

à filantropia para o desenvolvimento („filantropia 2.0‟), e, 

finalmente, à doação „rentável‟, constituindo aquilo que é 

chamado de „filantropia 3.0‟. (BALL, OLMEDO, 2013, p. 33-

34) 

  

Ball e Olmedo (2013) destacam ainda que esta terceira etapa da filantropia 

ocorre através das redes: 

A Filantropia 3.0 faz parte de uma nova configuração e lógica 

de ações de ajuda e desenvolvimento e de um novo conjunto de 

relações ligadas a problemas de desenvolvimento e aos grandes 
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desafios.  Chamamos esta lógica e relações de „filantropia de 

rede‟. Ao usar este termo estamos sugerindo que para entender o 

trabalho das „novas‟ organizações filantrópicas e seus 

„parceiros‟, precisamos considera-los não sob uma perspectiva 

individual, como atores isolados, mas sim como nós 

interconectados que operam de acordo com lógicas de rede e 

configuram suas agendas e ligações de formas mutantes e 

fluídas. (BALL, OLMEDO, 2013, p. 40) 

 

Robertson (2012) apresenta algumas características das instituições privadas que 

realizam parcerias com o setor público:   

  

Essa indústria de especialistas em PPPEs é parte de novo 

setor de serviços de educação, que inclui um número crescente 

de consultores que operam globalmente, organizações de gestão 

de educação, bem como fundações de ensino e filantropos 

engajados na modelagem da prática e da política educacionais 

(ROBERTSON, 2012, p. 12). 

  

Concordamos com as preocupações de Robertson e Verger (2012) de que as 

parcerias provocam indefinições acerca das responsabilidades de quem será o 

responsável pelo direito à educação e quem define seus objetivos e conteúdo: 

  

(...) quando a governança está distribuída em vários locais, tanto 

a governança das PPPs quanto das PPPEs, como ferramenta de 

gestão do setor da educação, torna-se problemática. Quem é a 

autoridade relevante? Quem é afetado pelas decisões de vários 

governos, empresas transnacionais, fundações, agências 

internacionais e consultores? Quem deve ser procurado para 

prestar contas? É o discurso gerencial apropriado para a 

distribuição de um bem público como a educação? A gestão, 

com foco em resultados e na eficiência, é compatível com a 

complexidade dos processos educacionais? (ROBERTSON, 

VERGER, 2012, p. 1151) 
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Apresentamos estas questões de Robertson e Verger, pois são muito relevantes e 

nos acompanham ao longo das pesquisas sobre o tema no Brasil. A relação entre as 

mudanças no papel do Estado materializadas nas redefinições das fronteiras entre o 

público e o privado e as suas consequências para a democratização da educação tem 

sido nosso objeto de pesquisa nos últimos anos. Iniciamos este debate com a tese de 

doutorado, defendida em 1999, sobre a política educacional e papel do Estado no Brasil 

dos anos 1990, e continuamos os estudos com um grupo nacional de pesquisa, 

abrangendo vários estados brasileiros, com a pesquisa nacional “O Programa Dinheiro 

Direto na Escola: uma redefinição do papel do Estado na educação” (Edital 

Universal/CNPQ (PERONI, ADRIÃO, 2007). Depois, expandimos de cinco para dez 

grupos, com a Pesquisa nacional “Análise das consequências de parcerias firmadas entre 

municípios brasileiros e a Fundação Ayrton Senna para a oferta educacional” (Ciências 

Humanas/ CNPq) (ADRIÃO, PERONI, 2010). Escolhemos o Instituto Ayrton Senna 

(IAS) pela importância da sua aktuação nas redes públicas de ensino em todo o país. 

Verificamos que, entre as principais implicações da parceria para a gestão democrática 

da educação, está a diminuição da autonomia do professor, que entre outros fatores fica 

minimizada, desde quando recebe o material pronto para utilizar em cada dia na sala de 

aula e tem um supervisor que verifica se está tudo certo, até a lógica da premiação por 

desempenho, que estabelece valores como o da competitividade entre alunos, 

professores e escolas, como se a premiação dos mais capazes induzisse a qualidade via 

competição. A outra questão diz respeito às metas estabelecidas, que passam a dar mais 

ênfase ao produto final e não mais ao processo, como é característica da gestão 

democrática, que visa a construir uma sociedade democrática e participativa.  

Expandimos a pesquisa
6
, incluindo outros países, para ampliar a interlocução 

acerca do tema. A pesquisa atual, “Parcerias entre sistemas públicos e instituições do 

terceiro setor: Brasil, Argentina, Portugal e Inglaterra: implicações para a 

democratização da educação”, objetiva estudar a relação entre público e privado, através 

da análise das parcerias entre sistemas públicos e instituições do terceiro setor e as 

consequências para a democratização da educação. E analisar como países com 

                                                
6  Esta pesquisa está vinculada ao projeto produtividade do CNPQ e não contempla outros grupos 

nacionais, apenas os pesquisadores do PPGEDU/UFRGS. Participam alunos de mestrado, doutorado, 

iniciação científica, pós-doutorado e egressos do programa que permanecem nas pesquisas.  
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trajetórias distintas, em termos de papel do Estado na consecução do direito à educação, 

vivenciam este período particular do capitalismo e as consequentes mudanças na relação 

entre o público e o privado. 

E pesquisamos as políticas educacionais que envolvem a relação pública privada 

na educação básica, em todos os níveis e modalidades no Brasil. Dentre as várias 

políticas da educação básica pesquisadas (Educação infantil, ensino fundamental, ensino 

médio, educação profissional e educação de jovens e adultos), para este artigo 

destacamos o programa do governo federal PDE/PAR, (Plano de Desenvolvimento da 

Educação/Plano de Ações articuladas). 

 

 PAR Guia de tecnologias – Parcerias público-privadas para a gestão da 

educação. 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação foi lançado em 2007, pelo Ministério 

da Educação, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade da educação pública 

brasileira.  

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é um programa 

estratégico do Plano de Desenvolvimento da Educação.  

 

Trata-se de um compromisso fundado em vinte e oito diretrizes 

e consubstanciado em um plano de metas concretas, efetivas, 

que compartilha competências políticas, técnicas e financeiras 

para a execução de programas e manutenção e desenvolvimento 

da educação básica. (...) 

A partir da adesão ao Plano de Metas, os estados, os municípios 

e o Distrito Federal passaram à elaboração de seus respectivos 

Planos de Ações Articuladas (PAR). (BRASIL, 2011, p. 2) 

 
 

Como parte do PDE é criado um índice, tanto para diagnosticar quais municípios 

e escolas mais necessitavam de políticas para elevar as sua qualidade, quanto para 

monitorar a efetividade das políticas no decorrer do Plano, como prevê o Decreto nº 

6.094, de 24 de abril de 2007:  

 

Do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
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Art. 3 A qualidade da educação básica será aferida, 

objetivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado 

periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento 

escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes 

do censo escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

- SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica 

- ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova 

Brasil). 

Parágrafo único. O IDEB será o indicador objetivo para a 

verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de 

adesão ao Compromisso. (BRASIL, Decreto nº 6.094/07) 

 

Sobre o IDEB, já tínhamos analisado em trabalho anterior sobre Avaliação: 

 

Ao contrário dos outros testes, o IDEB tem se traduzido em um 

parâmetro para o investimento em escolas e sistemas públicos de 

educação de acordo com suas necessidades. Resta discutir o 

conteúdo da intervenção estatal, que ainda tem muito a avançar, 

principalmente na gestão democrática da educação, tanto no que 

se refere à proposta de gestão do PDE escola, que “tomou 

emprestada” do FUNDESCOLA uma concepção gerencial de 

gestão escolar, quanto no fomento às parcerias com instituições 

privadas definindo a educação pública, que são grandes 

problemas a serem enfrentados. Assim, temos um avanço na 

concepção de avaliação diagnóstica e o poder público como o 

responsável pela qualidade da educação propondo políticas para 

solucionar os problemas detectados, mas ainda com limites 

importantes de serem pontuados, já que esta política está em 

processo de construção. (PERONI, 2009, p. 296) 

 
 

O Guia Prático de Ações é o documento que orienta a definição de ações que 

comporão os Planos de Ações Articuladas dos municípios para o período de 2011 a 

2014. Ele apresenta ações de assistência técnica e/ou financeira do MEC e que podem 

ser solicitados pelos municípios em seus respectivos Planos, além de sub ações com 

execução pelo próprio município.  

São quatro dimensões, que se dividem em indicadores e áreas. A dimensão1 

trata da gestão educacional; a dimensão 2, da Formação de professores e de 

profissionais de serviço e apoio escolar; a dimensão 3, das Práticas Pedagógicas e 

Avaliação, e a dimensão 4 da infraestrutura física e recursos pedagógicos. 
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Cada dimensão é composta por áreas de atuação, e cada área apresenta 

indicadores específicos. Esses indicadores são pontuados segundo a descrição de 

critérios correspondentes a quatro níveis. 

Destacaremos uma interessante questão sobre o fomento do governo federal às 

parcerias entre o público e o privado na dimensão gestão educacional: 

         
Indicador 2: Existência de parcerias externas para realização de 

atividades complementares que visem à formação integral dos 

alunos.  

(1) Quando não existem acordos com parceiros externos (ONGs, 

institutos, fundações, etc.) para o desenvolvimento de atividades 

complementares, nem planejamento da secretaria municipal de 

educação para fazer parcerias. 

(2) Quando existem acordos, por parte de algumas escolas e/ou 

da secretaria municipal de educação, com parceiros externos 

(ONGs, institutos, fundações etc.) para o desenvolvimento de 

atividades complementares, que visem à formação integral dos 

alunos. Não há iniciativa da secretaria e das demais escolas para 

ampliar o atendimento. 

(3) Quando existem, por parte de algumas escolas, acordos com 

parceiros externos (ONGs, institutos, fundações, etc.) para o 

desenvolvimento de atividades complementares às realizadas 

nas escolas que visem à formação integral dos alunos. Esses 

acordos são de conhecimento da secretaria municipal de 

educação, que apoia e busca formas de expandir o atendimento 

às demais escolas da rede. 

(4) Quando existem, por parte da secretaria municipal de 

educação e de todas as escolas, acordos com parceiros externos 

(ONGs, institutos, fundações, etc.) para o desenvolvimento de 

atividades complementares às realizadas nas escolas, visando à 

formação integral dos alunos. (BRASIL, MEC. Instrumento de 

Campo PAR, 2011-2014)  

 

O diagnóstico apresenta a pressuposição por parte do governo de que os estados 

e municípios possam ter parcerias externas para realização de atividades 

complementares que visem à formação integral dos alunos ou caso não as tenha abre a 

possibilidade de uma ação que sugere a realização destas parcerias:  

 

Ação: 1.5.2.3 - Implementar parcerias externas (outras 

secretarias e órgãos governamentais, ONGs, fundações) para a 

realização de atividades nas escolas nos finais de semana.  
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Estratégia de Implementação: Instituição de comitê encarregado 

de contatar instituições - governamentais e do terceiro setor - 

com vistas a oferecer atividades educativas, culturais, esportivas 

e de qualificação profissional para atendimento da comunidade 

nas escolas abertas nos finais de semana. (BRASIL, MEC. 

Instrumento de Campo PAR, 2011-2014)  

 

 

Os pesquisadores do nosso grupo que analisaram mais especificamente este 

tema, analisam este processo de fomento às parcerias: 

 

Ao mesmo tempo que a política avança na questão da oferta de 

assistência técnica e financeira com critérios de conhecimento 

público e de um diagnóstico da realidade local, rompendo com 

práticas clientelistas e desiguais entre sistemas, qualificando a 

participação democrática entre os entes federados, possibilitando 

exercer o controle social através dos Comitês Locais e   

chegando onde nunca antes o Estado esteve presente na 

educação básica, contraditoriamente, o conteúdo da proposta 

apresenta elementos que desresponsabilizam o Estado, como 

executor da política, transferindo a qualificação da educação 

para as parcerias com entidades do setor privado, que se pautam 

pela lógica de mercado. (...) Também entendemos que ao 

comprar tecnologias e serviços do setor privado o Estado deixa 

de investir na educação pública, repassando a responsabilidade 

da qualificação do atendimento para o mercado e se 

desresponsabilizando da sua função. Tal estratégia fortalece um 

nicho de mercado, onde os “empresários da educação” tem no 

Estado o seu principal cliente. (ROSSI, BERNARDI, UCZAK, 

2013, p. 216-217) 

 

Sobre a certificação de instituições, inclusive privadas, para realizarem parcerias 

com sistemas públicos, o Decreto 6.094/07 destaca que: 

§4º O Ministério da Educação promoverá, adicionalmente, a 

pré-qualificação de materiais e tecnologias educacionais que 

promovam a qualidade da educação básica, os quais serão 

posteriormente certificados, caso, após avaliação, verifique-se o 

impacto positivo na evolução do IDEB, onde adotados.” 

(BRASIL, 2007, p. 1) 

Conforme a tabela abaixo, é possível verificar as tecnologias internas e externas 

ao MEC, quer dizer públicas e privadas:  
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Quadro 1: Tecnologias desenvolvidas pelo MEC e externas ao MEC 

Item Categoria Tecnologia 

desenvolvida 

pelo MEC 

Tecnologia 

externa ao 

MEC 

Total 

2009 2011 2009 2011 2009 2011 

1 Gestão da Educação 09 11 06 07 15 18 

2 Ensino Aprendizagem 04 09 51 51 55 60 

3 Formação dos profissionais da 

educação 

10 12 14 15 24 22 

4 Educação Inclusiva 06 11 01 01 07 12 

5 Portais Educacionais 04 05 02 11 16 16 

6 Diversidade e Educação de 

Jovens e Adultos 

10 17 07 11 17 28 

7 Educação Infantil - - - 08 - 08 

8 TOTAL 43 65 91 104 134 169 
Fonte: Adaptado dos Guias de Tecnologias Educacionais, 2009 e 2011/2012.  

Peroni, Rossi, Pires, Uczak, Comerlatto, Caetano, 2012, p. 45 

 

 

O número de tecnologias privadas, chamadas no guia de “externas ao MEC”, é 

bem superior às públicas. É interessante ainda destacar que aumentou o número total de 

tecnologias de 2009 para 2011. O Guia de Tecnologias de 2009 apresentava 43 

tecnologias públicas e 91 privadas, totalizando 134. Em 2011 são 104 tecnologias, 

enquanto as públicas são 65, totalizando 169. 

Quanto à gestão da educação, o Guia apresenta “tecnologias” de distinta 

abrangência e matizes teóricas, como podemos observar na listagem abaixo: 

 

1.1  COM-VIDA – Comissões de Meio Ambiente e Qualidade 

de Vida  

1.2 Programa Escola Ativa Gestão Escolar  

1.3 Indicadores da Qualidade na Educação Dimensão Ensino 

e Aprendizagem da Leitura e da Escrita Indicadores da 

Qualidade na Educação  

1.4 Jornais Escolares Primeiras Letras  

1.5 SISTEMA LSE – Levantamento da Situação Escolar  

1.6 Microplanejamento Educacional Urbano  

1.7 Planejamento Estratégico das Secretarias – PES  

1.8 Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE Escola  

1.9 Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de 

Educação – PRADIME Programa Escola Aberta: educação, 

cultura, esporte e trabalho para a juventude  
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1.10 Programa de Gestão Educacional  

1.11 SAGE – Sistema de Apoio à Gestão Educacional  

1.12 Suporte à Implementação do Ensino Fundamental de 9 

Anos  

1.13 Projeto Jovem de Futuro  

1.14 Programa de Melhoria da Educação no Município 

1.15 Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa 

Bolsa Família. 

(BRASIL, 2011, p. 5-6) 
 

É interessante destacar que programas muito importantes do Ministério da 

Educação, como o Curso de Especialização Escola de Gestores, o Programa de 

Capacitação dos Conselheiros Escolares que formam diretores, coordenadores 

pedagógicos e conselheiros, dividem o Guia com jornais, Kits, lousas, laboratórios. Ao 

ler o Guia, ficou a ideia de uma grande “cesta de produtos”, onde os municípios 

escolhem de acordo com suas necessidades, não destacando se são programas parte de 

políticas estratégicas para gestão democrática da educação.  

Neste artigo, procuramos mostrar como o governo federal está estimulando as 

parcerias através do Guia de Tecnologias do PAR. Trata-se de uma política educacional 

fomentada pelo próprio Estado. Esta concepção está intimamente vinculada ao 

diagnóstico de que o público está em crise e que o privado é o parâmetro de qualidade e 

que mesmo o que permanece como propriedade do Estado deve ser coordenado pelo 

mercado, como apontamos no início deste artigo. 

 

 

 

Considerações Finais 

   

Ao longo dos últimos anos, analisamos as redefinições no papel do Estado neste 

período particular do capitalismo, em que as políticas sociais são redefinidas, passando 

para a sociedade a tarefa de execução que historicamente foi do Estado. No caso 

brasileiro, muito lutamos no período de abertura política pela democratização com 

direitos sociais materializados em políticas. Mas ao mesmo tempo em que avançamos 

nos direitos conquistados, também foi naturalizado que o Estado não seria mais o 
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principal executor. E também que o mercado é o parâmetro de qualidade, a partir do 

diagnóstico neoliberal e da Terceira Via, de que os problemas da crise estão no Estado.  

A política educacional, que historicamente no Brasil teve como parâmetro o 

mercado, estava dando os primeiros passos na construção de uma gestão democrática e 

de direitos sociais universais, quando neste contexto o parâmetro de qualidade 

vinculado ao mercado é fortalecido. Enfim, muito lutamos pela democratização da 

educação e observamos que, com as parcerias, essa democratização apresenta um 

retrocesso. Os professores têm a sua autonomia reduzida, já que muitas vezes as aulas 

vêm prontas, e ainda são defendidos valores como a competitividade entre alunos e 

professores, além de premiação aos mais eficientes. 

O Plano de Desenvolvimento da Educação avança na presença do Estado na 

execução do direito à educação, pois historicamente a União não esteve presente na 

educação básica. O que é um ganho enorme para a democratização da educação, mas 

por outro lado o Plano tem fomentado as parcerias de instituições privadas com os 

sistemas públicos de educação, o que é um grande problema para a democratização, já 

que eles trazem a lógica de mercado para o sistema público através da gestão gerencial, 

da diminuição da autonomia dos professores, do aumento da competição, premiação, 

enfim, de um projeto de educação antagônico ao construído no período de 

democratização brasileira. 
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