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RESUMO 

 

 

A intensificação das dinâmicas da globalização nas últimas décadas tem impulsionado a 

influência de organizações e redes globais de múltiplos atores que atuam no campo das 

políticas educacionais. O movimento de desterritorialização do fazer político abre espaço para 

iniciativas de natureza diversa, tanto do ponto de vista da sua esfera de atuação quanto dos 

atores envolvidos. No contexto dessas novas articulações, iniciativas marcadas pelo 

envolvimento do setor privado na educação pública têm se desenvolvido em um arranjo 

complexo referido como parcerias público-privadas em educação. A presente pesquisa analisa 

essas parcerias em educação, que surgem em um cenário de transformações no próprio 

funcionamento e organização dos Estados e nas relações que se estabelecem para além das 

suas fronteiras. Tendo em vista a complexidade do tema e a fim de investigar como ele se 

traduz e se desenvolve localmente, três experiências são analisadas com maior profundidade: 

o Chile, com seu sistema de escolas subvencionadas, os Estados Unidos, com as charter 

schools e a Holanda, que tem seu sistema educacional historicamente estruturado a partir do 

conceito de school choice. A partir da análise conceitual sobre as parcerias público-privadas 

em educação e do aprofundamento da pesquisa nesses casos representativos, esta dissertação 

busca problematizar esse arranjo nas politicas públicas de educação e evidenciar como o seu 

desenvolvimento está articulado com instituições e processos que transcendem o 

enquadramento dos Estados-Nação. 

  

Palavras-chave: parcerias público-privadas em educação; políticas públicas globais; Chile; 

Estados Unidos; Holanda.  

 

 



	  
	  

ABSTRACT 

 

 

The deepening of globalisation dynamics over the last decades has boosted the influence of 

organizations and global networks of multiple actors who work in the field of educational 

policies. The deterritorialization movement of policy-making creates new spaces for 

initiatives of different nature, both from the point of view of its sphere of action and the actors 

involved. In the context of these new connections, initiatives marked by the involvement of 

the private sector in public education have been developed in a complex arrangement referred 

to as public-private partnerships in education. This research analyzes these partnerships in 

education, that arise in a scenario of transformations on the functioning and organization of 

States and within the relations established beyond its borders. In view of the complexity of the 

subject and in order to investigate how it is translated and developed locally, three contexts 

are analyzed in greater depth: Chile, with its system of subsidized schools, the United States, 

with charter schools and the Netherlands, which has historically structured its educational 

system from the concept of school choice. From the conceptual analysis on public-private 

partnerships in education and by deepening the research in these representative cases, this 

dissertation seeks to problematize this arrangement over public policies for education and 

highlight how their development is articulated with institutions and processes that transcend 

the framework of Nation -States. 

 

Keywords: public-private partnerships in education; global public policies; Chile; United 

States; Netherlands.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A transformação da educação de responsabilidade privada em um compromisso 

de toda sociedade é uma realidade recente na história, fruto de processos sociais intensos, 

marcados por revoluções e pela ampliação das atribuições do Estado. O moderno sistema de 

educação obrigatória e de responsabilidade do governo ganhou contornos claros após a 

Revolução Francesa, que inaugurou uma agenda de direitos que vem se desenvolvendo desde 

então. O século XX vivenciou o fortalecimento dos direitos civis, políticos, sociais e de 

cidadania e a ampla institucionalização da educação universal e gratuita.  

Porém, ainda que normativamente garantido, o direito de toda pessoa à educação 

pública não foi universalmente alcançado e permanece, neste início de século XXI, um 

desafio mundial e alvo de formulações políticas diversas. Na atual realidade de déficit na 

oferta e qualidade da educação, novas formas de garanti-la têm surgido, dentre elas as 

iniciativas marcadas pelo envolvimento do setor privado na educação pública em um arranjo 

complexo referido como “parcerias público-privadas em educação”.  

A presente pesquisa analisa essas parcerias em educação, inserindo-as em um 

cenário de transformações do próprio funcionamento e organização dos Estados e das relações 

que se estabelecem para além das suas fronteiras, intensificadas nas últimas décadas pelas 

dinâmicas da globalização. Esse contexto representa o núcleo a partir do qual esta 

investigação se desenvolve, buscando evidenciar como a promoção das parcerias público-

privadas está articulada com instituições e processos que transcendem o enquadramento dos 

Estados-Nação.  

Compreender os impactos da globalização nos processos das políticas públicas, 

em princípio nacionais, é complexo, condicionado pelas formas como essa relação se 

evidencia. Na tentativa de rastreá-la é preciso, primeiro, ter definido o que se entende por 

globalização, ainda que esse conceito também represente todo um universo de interpretações 

que, não raro, esvaziam conceitualmente o fenômeno. A definição de globalização seguida 

nesta pesquisa se apoia nos trabalhos de David Held, que entende a globalização como  
[...] um processo (ou conjunto de processos) que incorpora uma transformação na 
organização espacial das relações e transações sociais, gerando fluxos 
intercontinentais ou transcontinentais e redes de atividades, interação e poder. Ela é 
caracterizada por quatro tipos de mudança: i) primeiro, envolve um alongamento das 
atividades sociais, políticas e econômicas entre fronteiras políticas, regiões e 
continentes; ii) segundo, sugere a intensificação ou o aumento da magnitude da 
interconectividade e fluxos de comércio, investimento, finanças, imigração, cultura, 
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etc; iii) terceiro, o aumento da extensão e intensidade da interconectividade global 
pode ser ligado à aceleração das interações e processos globais, conforme a evolução 
do sistema de transporte e comunicação a nível mundial aumenta a velocidade da 
difusão de ideias, mercadorias, informação, capital e pessoas; iv) quarto, a crescente 
extensão, intensidade e velocidade  das interações globais podem ser associadas ao 
aprofundamento de seus impactos tal que os efeitos de eventos distantes podem ser 
altamente significativos em outro lugar e até mesmo os desenvolvimentos mais 
locais podem passar a ter enormes consequências globais. Nesse sentido, as 
fronteiras entre assuntos domésticos e questões globais se tornam crescentemente 
turvas (HELD et. al, p. 02, 1999, tradução nossa).  
 

Essa definição traz os elementos centrais do aumento de interconectividade a nível 

mundial. Se anteriormente as políticas eram marcadas por uma forte territorialidade, nas 

últimas décadas essa base foi se transformando e passando a existir a partir de diferentes 

fluxos não mais limitados às fronteiras geográficas tradicionais. A globalização promoveu a 

“desterritorialização dos aspectos de tomada de decisão política, o desenvolvimento de 

organizações e instituições regionais e globais, a emergência de leis regionais e globais e um 

sistema de governança com múltiplas camadas, formal e informal” (HELD et. al, p. 05, 1999, 

tradução nossa). 

A partir desse descolamento em relação à unidade territorial do Estado o fazer 

político ganhou novos espaços, conformando redes globais de múltiplos atores. Nessas novas 

esferas de conexão surgem as chamadas redes de políticas públicas globais (global public 

policy networks - GPPN), que atuam sobre variados temas em âmbito internacional. De 

acordo com Wolfgang Reinicke, essas redes representam  
[...] alianças soltas de agências do governo, organizações internacionais, 
corporações, e elementos da sociedade civil tais como organizações não 
governamentais, associações profissionais, ou grupos religiosos que se juntam para 
alcançarem o que nenhuma conseguiria sozinha. (REINICKE, p. 44, 2000, tradução 
nossa).  
 

Atuando com maior ou menor grau de institucionalização, essas novas redes 

promovem uma crescente extensão da esfera política, criando múltiplos fóruns de atividade e 

impulsionando a influência de organizações anteriores, como as Nações Unidas e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que também 

transformam sua atuação no sentido ampliar o escopo de intervenção para além dos Estados. 

Neste início de século, ambas as organizações têm exercido crescente influência sobre a 

produção de políticas públicas de alcance globais em função do fortalecimento das suas 

ideias, ampliação de um quadro de funcionários altamente capacitados em pesquisa, alcance 

global dos materiais produzidos, além de constituírem um espaço onde os representantes dos 

Estados participam e trocam preocupações (PAL, 2012).  
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As políticas globais abarcam, atualmente, um conjunto de temas que ultrapassam 

as jurisdições territoriais e “não estão ancoradas apenas em preocupações geopolíticas 

tradicionais, mas em uma ampla diversidade de questões econômicas, sociais e ecológicas” 

(HELD et. al, p. 05, 1999). Esse cenário pode levar a interpretações sobre a gradativa 

desfuncionalidade do Estado frente ao poder das redes e organizações com fluidez 

internacional e crescente influência, fazendo com que, ao invés de “decision-makers”, os 

Estados se tornem “decision-takers”. Essa projeção, compartilhada pelos globalistas mais 

radicais, enfrenta a oposição de um grupo mais cético que não enxerga na globalização atual a 

fragilização do poder do Estado. Linda Weiss, professora da Universidade de Sidney, 

questiona, em seu livro “The Myth of the Powerless State”, a visão de que a interdependência 

econômica global está destruindo o Estado, contra argumentando que essa nova realidade, na 

verdade, impulsiona os Estados a fortalecerem suas políticas domésticas e mostrando que o 

que se encontra por trás das economias mais bem sucedidas são Estados bem informados e 

com instituições capazes de governar (WEISS, 1998). 

Entre essas posições encontram-se as interpretações dos “transformacionalistas”, 

que argumentam que os impactos da globalização são incertos e irregulares, mas que, ainda 

assim, as transformações sobre o poder dos Estados não podem ser negadas e que as políticas 

não podem mais ser baseadas simplesmente nos Estados-Nação (HELD et. al, p. 05, 1999). 

Essa visão se aproxima da perspectiva teórica que entende que o Estado tem um espaço 

próprio de atuação, porém permeado por influências externa e internas, defendendo uma 

“autonomia relativa do Estado” (EVANS; REUSCHMEYER; SKOCPOL, 1985).  

À parte das projeções mais extremas que apontam para uma crescente inoperância 

do Estado como instituição central na organização da sociedade, esta pesquisa entende que a 

economia global tem transformado a atuação do Estado e o processo de constituição e 

implementação das suas políticas. Esse reposicionamento na raison d’etat, não deve, portanto, 

ser analisado sob uma perspectiva apenas do que é retirado de poder do Estado, mas, 

principalmente, como essa nova realidade transforma o poder do Estado e como ele também a 

transforma. Conforme argumenta Saskia Sassen sobre essa nova condição do Estado,  
[...] muitas vezes [essa nova condição] é explicada em termos de uma redução de 
capacidades regulatórias, resultante de algumas das políticas básicas associadas à 
globalização econômica. Geralmente usamos termos como desregulamentação e 
liberalização financeira e comercial para descrever a transformada autoridade do 
Estado sobre uma ampla variedade de mercados e setores econômicos e sobre suas 
fronteiras nacionais. O problema com esses termos é que eles somente captam o 
retraimento do Estado na regulação da sua economia, mas não registram todas as 
maneiras em que o Estado participa, estabelecendo as novas estruturas que 
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promovem a globalização, e também não captam as transformações correspondentes, 
no interior do Estado (SASSEN, p. 31, 2010). 
 

 Seguindo ainda a argumentação de Sassen,  
Estudar o global, então, acarreta um foco não apenas naquilo que é explicitamente 
global em escala, mas também em práticas e condições de escala local que são 
articuladas com a dinâmica global. [...] Além disso, acarreta reconhecer que muitas 
das dinâmicas de escala global, como o mercado de capitais, na verdade estão 
parcialmente embutidos em lugares subnacionais (centros financeiros) e movem-se 
entre essas práticas e formas organizacionais de escalas distintas. (SASSEN, p. 20, 
2010).  
 

Esse movimento de relocalização e desterritorialização do fazer político abre 

espaço para iniciativas de natureza diversa, tanto do ponto de vista da sua esfera de atuação 

quanto dos atores envolvidos, reforçando a discussão sobre a participação de atores privados 

no processo de definição e aplicação das políticas públicas. Essa discussão remete a um nó 

conceitual nos estudos das políticas públicas, que não é exatamente recente, e que questiona 

quem tem protagonismo sobre seu processo. A abordagem centrada no Estado (state-centered 

policy-making) argumenta que uma política só é pública quando estabelecida pelo Estado, 

mesmo admitindo que atores não estatais possam exercer influência sobre o processo 

(HECLO, 1972). Para a abordagem multicêntrica, outros atores, como organizações não 

governamentais, organismos multilaterais e redes de políticas públicas (policy networks) 

também são atores no estabelecimento das políticas (DROR, 1971).  

Essas reflexões, entretanto, são acentuadas em um cenário de crescente 

interconectividade entre atores das mais variadas orientações, que produzem ideias e 

propostas políticas que terão repercussões diversas. Desse contexto faz parte o processo das 

políticas públicas para a educação que também é influenciado tanto por fatores internos como 

externos, formando um conjunto complexo de orientações e interesses que se revelam nos 

debates e nas reformas educacionais em curso.  

A oferta da educação pública contemporânea é marcada, globalmente e em 

diversos países, pelas discussões sobre as relações entre as atividades do setor público e do 

setor privado na sua formulação e execução, fazendo com que a política educacional seja 

fortemente problematizada a partir desses dois campos e apresente, muitas vezes, um 

movimento pendular, ora se aproximando de uma lógica pública ora privada. E, entre um 

ponto e outro, há uma miríade de combinações que complexificam a política educacional, 

produzindo as experiências de parcerias público-privadas. É a partir deste quadro que nossa 

pesquisa busca compreender como esse arranjo surge e quais são suas características, 

tomando como ponto de partida a educação como direito humano fundamental. 
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Como base metodológica para o desenvolvimento deste estudo serão utilizados o 

método histórico e a análise comparada qualitativa internacional no campo da educação 

(COWEN, 1996; BALL, 1998; SKOPCOL,1985; PIERSON, 2000; POLLIT & 

BOUCKAERT, 2002; MAHONEY & RUESCHEMEYER, 2003). Ao analisar as parcerias 

em educação, investigando como surgem, o que são e quais resultados geram, observa-se que 

o campo de análise é muito amplo, de maneira que a unidade de análise não permanece 

apenas em um ator (seja o Estado ou seu Ministério de Educação), mas envolve, conforme 

discutido acima, a análise de como as políticas educacionais são pensadas e formuladas em 

outros espaços (como organismos internacionais, academia, think-tanks) com repercussão 

global. Também é necessário, para compreender de onde vêm, analisar as orientações 

políticas gerais, ou seja, as concepções que se mostram proeminentes sobre o setor público 

como um todo. Nesse sentido, para a análise das parcerias público-privadas em educação é 

necessário tanto pesquisar as políticas educacionais formuladas a nível internacional quanto 

os processos de incorporação dessas orientações sobre as políticas nacionais e seus arranjos.  

Conforme Stephen Ball argumenta,  
Uma das tensões que circula através de todas as variedades de análise de políticas 
públicas é aquela entre a necessidade de atender as particularidades locais da 
formulação e adoção das políticas e a necessidade de estar consciente sobre padrões 
gerais e semelhanças aparentes ou convergência entre localidades. (BALL, p. 119, 
1998, tradução nossa).  
 

No campo das políticas educacionais, o autor discorre sobre a “emergência de 

soluções ‘mágicas’ e ideológicas para esses problemas” apontando a necessidade de 

identificá-las juntamente com seus meios de disseminação. A importância das análises 

políticas comparadas não se limita ao campo da educação, tendo sido amplamente utilizada, 

principalmente após 1970, em diversas áreas como políticas sociais (HECLO, 1974), política 

tributária (STEINMO, 2003), gestão pública (POLLIT & BOUCKAERT, 2000), entre outras. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa sobre as parcerias público-privadas em educação esse 

método é essencial dada a natureza internacional da questão que, não raramente, tem sua 

origem, méritos ou fragilidades analisados em uma perspectiva comparada entre os países que 

apresentam experiências com esses arranjos.  

Este estudo segue o método histórico para compreender como as parcerias surgem 

e a análise comparada para buscar problematizar como países com sistemas educacionais 

marcados por parcerias público-privadas apresentam resultados educacionais diferentes. O 

objetivo central, a partir dessa investigação, é verificar o que são as parcerias público-privadas 

na área da educação e problematizar a adoção desse arranjo nas políticas públicas 
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educacionais a partir de três experiências distintas. Nesse sentido, essa pesquisa busca mapear 

sua construção, os atores envolvidos e as ideias que orientam sua disseminação.   

Tradicionalmente, as análises comparadas focam no Estado-Nação como unidade 

de análise, mas as transformações nos níveis locais, regionais e internacionais impulsionados 

pelas dinâmicas da globalização, têm incentivado teóricos desse campo a envolverem em seus 

estudos questões marcadas pela dispersão territorial e pelas novas escalas nas formas políticas 

(HELD; McGREW, 1999). No campo da educação, conforme argumenta Robert Cowen, a 

globalização fornece a oportunidade para se repensar os conceitos interpretativos,  
“Entender o global” é crucial [“Reading the global”]. A economia global, diz-se, é 
um estimulante poderoso para mudanças na educação. Atualmente, de fato, é 
questionável quão longe e por quanto tempo a tradicional capacidade dos Estados-
Nação de definirem suas próprias políticas educacionais continuará... Entretanto, 
conceituações sobre os ingredientes da globalização estão atualmente sendo 
revisados e aqueles que estudam educação comparada precisam contribuir com suas 
próprias análises, trabalhando, se necessário, a partir da teoria pós-moderna mas 
particularmente de um perspectiva histórica (COWEN, p. 166, 1996, tradução 
nossa).  
 

Nesse sentido, diversos estudos já apontam para a necessidade de novas 

dimensões espaciais de análise que não só vão além da unidade Estado-Nação, mas também 

dos espaços tradicionais de análise das universidades, colocando luz sobre os novos atores 

que têm produzido sobre o tema, como organizações não governamentais, movimentos, redes 

globais e grupos de pesquisa. Novos estudos têm discutido o impacto da transferência de 

pessoas, ideias e instituições em relação ao contexto educacional, problematizando o que 

acontece a partir desse fluxo entre fronteiras e a contextualização de arranjos políticos 

conforme eles são recebidos, traduzidos e implementados de maneiras diferentes nos 

territórios (COWEN, 2009; LARSEN, 2010; BALL; 1998).  

De acordo com as análises de Cowen, desenvolvidas no International Handbook 

on Comparative Education, é preciso repensar a visão orientada pela separação entre o que 

está dentro do sistema educacional e o que está fora, para uma visão que discute o 

enraizamento social de ideias, princípios, políticas e práticas educacionais em um lugar e sua 

inserção em outra localização social, avaliando quais são seus “termos de tradução”, seja a 

maneira como aspectos externos são internalizados em uma sociedade, seja a maneira como 

sua estrutura institucional incorpora as modalidades curriculares (COWEN, 2009).  

A partir dessa orientação metodológica, a pesquisa se organiza em quatro partes. 

O primeiro capítulo aborda o processo histórico de institucionalização da educação pública, 

discutindo as mudanças sociais que levaram à construção da agenda de direitos ao longo do 
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século XX, e o fortalecimento do papel do Estado como ator central para sua garantia. O 

capítulo discorre sobre como a educação se tornou um direito humano, abordando os tratados 

e documentos internacionais que a definem como tal, assim como a arquitetura básica das 

obrigações do Estado para que esse direito seja efetivado. Para essa análise serão utilizados os 

estudos elaborados por Katarina Tomasevski (2001).  

Esse fortalecimento da educação pública é analisado dentro de um contexto maior 

de ampliação das atribuições do Estado e das políticas sociais que, desde o final do século 

XIX, foram promovendo a formação de um Estado de bem-estar (welfare State). Para analisar 

esse período os estudos de Thomas Marshall (1950) sobre o conceito de cidadania social é 

fundamental para definir as responsabilidades do Estado com seus cidadãos no sentido de 

garantir padrões de vida adequados. As análises de Adam Przeworski (1989) e Esping-

Andersen (1991) também são amplamente utilizadas na compreensão sobre as políticas do 

Estado de bem-estar e o desenvolvimento das políticas keynesianas, essenciais para o 

desenvolvimento de uma teoria econômica para a atuação do Estado. Serão observadas as 

diferenças entre os países na relação com essa nova orientação pública, atentando para a 

tipologia desenvolvida por Andersen sobre o Estado de bem-estar liberal, protecionista ou 

socialdemocrata. Esse capítulo buscará contribuir para a compreensão sobre o papel das 

políticas sociais e do Estado como ator central que as garantem. Essa cultura política 

desenvolvida também irá fortalecer as concepções da educação pública gratuita como 

responsabilidade do Estado.  

No capítulo seguinte, serão abordadas as transformações na ordem mundial a 

partir dos anos 1970 e os seus impactos sobre o Estado de bem-estar. O contexto de 

globalização, Guerra Fria, desemprego, baixa produtividade econômica mundial, dentre 

outros fatores, geraram um desequilíbrio entre receita e despesas que passaram a comprometer 

a capacidade do Estado de aumentar seus gastos em situações de retração e favoreceu as 

críticas dos partidos conservadores em relação à sustentabilidade do Estado de bem-estar. 

Essa realidade de crise levou, a partir do início dos anos 1970, ao fortalecimento das políticas 

de austeridade baseadas nas orientações neoliberais. Esse movimento de enfraquecimento do 

Estado de bem-estar e suas alternativas neoliberais sobre a administração pública será 

analisado a partir dos estudos de Paul Pierson (1994). Suas contribuições são essenciais para 

compreender de que maneira os gastos sociais permaneceram apesar da crescente legitimidade 

das políticas de retração e das pressões para redução do papel do Estado na economia. Essas 

questões são analisadas a partir de diferentes aspectos, envolvendo a influência dos grupos de 

interesse constituídos ao longo dos “anos dourados” do bem-estar, o encolhimento do poder 
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dos partidos de esquerda, a influência das instituições políticas e as características políticas 

distintas entre os países.  

Para o propósito desta pesquisa, buscar as origens do fenômeno através do método 

histórico comparativo é fundamental para compreender como a conformação de uma 

realidade social orientada por uma teoria política neoliberal – que passou a diminuir o papel 

do Estado na garantia da educação e a ampliar a presença do setor privado – gerou os efeitos 

analisados: as parcerias público-privadas em educação. Essa linha de raciocínio retoma os 

estudos de Pierson (1993), que entende que as políticas públicas podem ser o início de um 

processo que irá gerar efeitos que mudarão os caminhos políticos, apresentando, assim, uma 

análise inversa ao entendimento de que as políticas públicas são o fim e não o início do 

processo. Em seu artigo de 1993, “When Effect Becomes Cause: Policy Feedback and 

Political Change”, Pierson argumenta sobre o papel das políticas públicas como causa das 

forças políticas e não como resultado, enfatizando que “policies produce politics”. Seguindo o 

argumento do autor, essa nova orientação se deu por causa do aumento das atividades do 

Estado ao longo do século XX e, com isso, a crescente complexidade das instituições e a 

importância do peso das políticas públicas. Nas palavras de Pierson,  
Grandes políticas públicas também constituem importantes regras do jogo, 
influenciando a alocação de recursos econômicos e políticos, modificando os custos 
e benefícios associados a estratégias políticas alternativas, e consequentemente 
alterando o desenvolvimento político subsequente. (PIERSON, p. 03, 1993, tradução 
nossa). 
 

As reformas ocorridas a partir da década de 1970 desenvolvem um sistema 

público baseado na descentralização do governo e na lógica da performatividade orientada 

pela Nova Administração Pública (New Public Management), que reformulou as estruturas 

constitutivas do modo de operação do Estado (POLLITT & BOUCKAERT, 2000; 

BRESSER-PEREIRA & SPINK, 2005). Sobre o campo da educação, essas transformações 

resultaram em pressões para tornar as políticas educacionais mais eficientes a partir do 

envolvimento do setor privado na sua oferta e gestão. Essa disputa levará a uma forte 

polarização entre aqueles que defendem a educação democrática pública e gratuita e outros 

que entendem a educação como um serviço que entrega melhores resultados quando sujeito às 

regras do mercado. Essas orientações irão perpassar as reformas educacionais e fundamentar 

muito dos argumentos a favor dos modelos de parcerias público-privadas em educação. 

A contextualização histórica apresentada nesses dois capítulos busca discutir 

como as orientações das políticas e os atores envolvidos no seu processo são tão importantes 

quando os recursos em si direcionados para as políticas. As orientações promovidas pela 
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Nova Administração Pública foram sendo inseridas nos países de maneira variada e com 

intensidades diversas. No campo da educação, as reformas que se seguiram nos países 

também variou, entretanto, o fato de terem promovido a introdução de mecanismos de 

mercado no setor público colaboraram decisivamente para o desenvolvimento dos arranjos 

chamados parcerias público-privadas em educação. O capítulo 3 irá, assim, discutir as origens 

e características das parcerias, apresentando seus aspectos técnicos gerais, no qual serão 

amplamente abordados os estudos de Edward Yescombe (2007) para, na sequência, focar 

nesses arranjos em educação, problematizando tanto seus aspectos teóricos como políticos. 

Tendo em vista a complexidade das parcerias, serão levantadas diferentes definições na 

tentativa de identificar pontos em comum, assim como os diferentes atores a nível 

internacional que têm produzido análises sobre o tema, abordando tanto aqueles que a 

promovem, com destaque para o Banco Mundial e, mais recentemente, a ONU e suas 

agências, como seus críticos (ROBERTSON, 2012; BALL, 2004).  

O propósito desse capítulo é oferecer uma análise conceitual sobre as parcerias 

público-privadas em educação, problematizando sua influência como política educacional e 

buscando verificar a dimensão desse arranjo no debate e na agenda internacional da educação. 

Espera-se que a análise construída colabore com os estudos que buscam mapear esse arranjo, 

a conformação de redes de atores que atuam nesse campo em escala nacional e global e 

problematizá-lo sob uma perspectiva histórico-comparada. Esse capítulo também busca 

contribuir com as análises que abordam os impactos do âmbito internacional sobre as políticas 

públicas nacionais, investigando como as mudanças em escala global são permeadas pelos 

países que, de maneira crescente, passam a incorporá-las, tornando cada vez mais tênue a 

fronteira entre as diretrizes políticas formuladas nacional e internacionalmente (PAL, 2012; 

ROBERTSON, 2011; ROSENAU, 2000; REINICKE, 2000).  

Tendo em vista a amplitude do tema estudado e a complexidade dos fatores 

apresentados no seu desenvolvimento, uma redução analítica é importante para aprofundar os 

estudos sobre as parcerias público-privadas em educação. Para isso, entende-se necessário o 

uso de observações mais focadas, buscando compreender, de maneira mais detalhada, como 

as causas se articulam e a partir de quais processos. Essa análise mais focada sobre o tema 

investigado possibilita avançar no conhecimento acerca de fenômenos sociais imersos em 

uma realidade caracterizada por uma complexidade profunda, permitindo, também verificá-lo 

a partir de suas conexões e variedades (MAHONEY, 2010).  

Nesse sentido, para aprofundar a análise sob o ponto de vista empírico, o capítulo 

4 apresentará três casos emblemáticos de países que desenvolveram experiências de parcerias 
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público-privadas em educação e seus impactos sobre os sistemas educacionais. Serão 

discutidas as experiências do Chile, com seu sistema de escolas subvencionadas, os Estados 

Unidos, com as charter schools, e a Holanda com seu sistema de “school choice”. Esses 

países foram selecionados dada a magnitude das parcerias em seus sistemas nacionais de 

educação e o tempo de existência (no caso da Holanda praticamente um século, no Chile e 

Estados Unidos desde os anos 1980), além de trazerem aspectos variados para a análise em 

função das suas diferentes características políticas, sociais e econômicas. 

A recuperação histórica sobre o fortalecimento das políticas sociais e o posterior 

direcionamento para uma visão empresarial e competitiva das atividades do setor público são 

fundamentais para localizar quando e onde as parcerias público-privadas em educação 

emergem com força e quais são seus conteúdos. O processo de investigação histórica e em 

larga escala, que supera fronteiras nacionais e relaciona o tema das parcerias em diferentes 

contextos políticos e sociais é necessário para acompanhar a própria natureza do problema, 

que é internacional, mas que, ao mesmo tempo, aterrissa nas políticas nacionais e se 

transforma a partir da realidade local, gerando diferentes reações segundo as especificidades 

institucionais, sociais e econômicas de onde se encontra. Conforme argumentam Mahoney e 

Reuschmeyer,  
[...] grandes problemas e estruturas são mais apropriadamente estudados através de 
comparações explícitas que transcendem fronteiras nacionais e regionais. Além 
disso, esses processos fundamentais não podem ser analisados sem se reconhecer a 
importância de sequências temporais e do desdobramento de eventos através do 
tempo (MAHONEY; REUSCHMEYER, p. 13, 2003, tradução nossa).  
 

A pesquisa também buscou abordar as diversas interpretações das parcerias 

público-privadas em educação e os argumentos apresentados pelos diferentes atores que as 

estudam, atentando para o papel da linguagem na representação da realidade das políticas 

educacionais. Os tipos de discursos presentes entre os atores e quais acabam por determinar a 

agenda educacional são de extrema importância para se analisar como determinadas práticas 

de governança são construídas e legitimadas em escala global. 

A metodologia que foca a linguagem como uma ferramenta de poder que está 

relacionada às ideologias e mudanças socioculturais é a Análise Crítica do Discurso (Critical 

Discourse Analysis – CDA). Para além da teoria linguística, que se fundamenta no discurso 

como uma forma de prática social na qual o acesso aos recursos linguísticos e sociais é 

desigual (FAIRCLOUGH, 1995), esta abordagem também se baseia na teoria social 

analisando as relações de poder e ideologias presentes no discurso.  
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Para Fairclough (1995) é preciso enfatizar a importância ideológica dos 

pressupostos e das ideias implícitas no discurso, pois esses, quando diferentes, mostram as 

relações sociais dos atores de cada discurso e também indicam quão eficazmente o discurso se 

traduz em aspectos sociais não discursivos da vida, como por exemplo, a adoção de uma 

determinada política como ferramenta para solucionar um problema em questão. Nesse 

sentido, as soluções apresentadas por diferentes atores para a superação do déficit educacional 

e a baixa qualidade da oferta iluminam a natureza de cada um e evidenciam suas capacidades 

de influenciarem os tomadores de decisão. Isso se observa na investigação realizada ao longo 

dos capítulos três e quatro, no qual a análise conceitual sobre as parcerias público-privadas em 

educação evidencia os diferentes discursos construídos em torno desse arranjo e como as 

reformas educacionais adotaram as parcerias conforme as construções ideológicas a seu favor 

foram ganhando força política e influência sobre suas instituições.   

Este projeto de mestrado busca, portanto, através da análise conceitual das 

parcerias público-privadas em educação e dos estudos empreendidos, problematizar esse 

arranjo sobre a oferta e gestão da educação pública e contribuir com esse campo de análise 

que ainda é pouco explorado, principalmente entre os pesquisadores do Sul global. Dada a 

complexidade dessas parcerias, que podem apresentar variações em seus formatos, é de 

grande importância compreender qual a orientação por trás de suas arquiteturas. Mais 

importante do que focar nos seus aspectos técnicos, é estar consciente da sua natureza e 

motivação política, pois esse conteúdo irá impactar a substância da educação pública e a 

formação do sujeito.  
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2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA OBRIGATÓRIA 

 

 

Historicamente, a governança do sistema educacional é permeada por disputas 

tanto em relação ao seu conteúdo como sobre quem irá ofertá-la. A educação religiosa 

dominou praticamente toda a lógica de ensino que se tem conhecimento, desde o antigo Egito 

até a Revolução Francesa – não deixando de existir após as lutas do século XVIII, mas 

deixando de ser a responsável central. Os Quinhentos e Seiscentos são séculos determinantes 

para a transição de uma educação religiosa para a estatal. Nesse período, importantes 

acontecimentos, o Renascimento, a Reforma e Contrareforma e a conquista do novo mundo 

influenciaram os rumos da educação. Os protestantes tiveram um importante papel na 

promoção da educação compulsória por defenderem a importância dos fiéis poderem ler a 

Bíblia por si só.  

O século XVIII traz um importante acontecimento para o mundo do 

conhecimento, surgem as grandes enciclopédias e o rigor científico na sistematização do saber 

progride. Grandes nomes surgem na área, como Diderot, d’Alembert e Voltaire. Rousseau, 

outro importante filósofo do período, produz contribuições sobre a relação indivíduo-

sociedade, cultura e pedagogia com uma abordagem focalizada no sujeito e na criança. Ainda 

nesse período, favorecidos por um clima de despotismo iluminado, os protestos contra a 

exclusão dos leigos do ensino se acentuavam, e demandas no sentido de que a educação fosse 

retirada do domínio sectário da igreja e se tornasse responsabilidade do Estado aumentavam.  

Em 1763, a Prússia institui um sistema educacional compulsório que se tornaria a 

base da educação básica obrigatória moderna. Através do decreto realizado pelo imperador 

Frederico O Grande (“Generallandschulreglement”) foi instituído um regulamento geral para 

as escolas demandando que todas as crianças, de ambos os sexos, fossem educadas dos 5 aos 

14 anos com conteúdos sobre religião, escrita e leitura, além de questões relacionadas à 

disciplina e moral. Os professores, em sua maioria, eram militares aposentados e a carreira 

docente foi se desenvolvendo ao longo das décadas com o treinamento especializado para esse 

profissional. Esse modelo prussiano permaneceu após o Império Germânico e foi se 

espalhando pelo continente europeu, tendo sido adotado ao longo do século XIX pela Áustria, 

Noruega, Suécia, Finlândia e, posteriormente, Reino Unido e França. Esses dois últimos, vale 

destacar, possuíam um regime escolar antigo, porém, fortemente marcado pela exclusão social 
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no qual as elites tinham acesso à escolarização e a educação dos pobres era deixada para 

ações de filantropia.    

Esse período também testemunha a consolidação do Estado-moderno na Europa, 

marcado pelo antagonismo entre a Coroa e o Parlamento, assim como por uma burguesia 

ascendente e partidária do liberalismo. O fim da Guerra dos Trintas Anos e o acordo do 

Tratado de Westfalia, assinado em 1648, levou à consolidação de uma nova configuração da 

arquitetura do sistema mundial baseada em unidades político-territorial-soberanas. Todo o 

processo de secularização do Estado que se seguiu colaborou para que a educação pública 

religiosa passasse gradativamente ao domínio estatal, com o Estado exigindo a presença das 

crianças nas escolas e com uma regulamentação inicial sobre o aparelho educativo 

(LUZURIAGA, 1973).  

O período da Revolução Francesa, entre 1789 e 1799, e a luta pela efetivação de 

princípios democráticos na sociedade, simbolizados pela Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e do Cidadão de 1789 – base da posterior Declaração Universal dos Direitos 

Humanos – desempenharam um papel fundamental no direito à escola pública, laica e 

gratuita. A partir desse momento é possível refletir substancialmente sobre a origem do ensino 

público, como o concebemos hoje, e sua relação com a democracia. De acordo com a análise 

de Carlota Boto sobre esse período,  
O conhecimento traria uma característica emancipatória posta na formação da 
consciência livre; do sujeito capaz de pensar por si mesmo, sem o recurso à razão 
alheia. Nesse quadro, a instrução pública seria a estratégia dos poderes seculares 
dirigida a promover a equidade, a razão autônoma e o primado da diferença de 
talentos sobre a diferença de fortunas (BOTO, p.5, 2003).  
 

Uma figura importante neste processo seria o Marquês de Condocert que, quando 

secretário da Assembleia Legislativa e presidente do Comitê de Instrução Pública da própria 

Assembleia, apresentou seu Rapport sur l’instruction publique, em abril de 1792, no qual 

buscava conduzir um processo de equalização de oportunidades de acesso à escola e, 

consequentemente, de redução das clivagens postas pela ordem social gerada por 

desigualdades produzidas pelo próprio homem. Embora naquele período o relatório não tenha 

recebido muita importância, ele influenciou muitos projetos e leis que surgiram nos anos 

seguintes. O ideário de uma escola pública, universal, laica, gratuita, para ambos os sexos, em 

todos os níveis são os pontos centrais do Relatório, a escola deveria “tornar a educação, não 

só tão igual e tão universal, mas também tão completa como as circunstâncias o permitam” 

(CONDOCERT, p.7, 1993).  
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O conteúdo do Relatório pretendia se tornar subsídio para a organização de 

políticas públicas no campo da educação e oferecia os princípios para tal:  
[...] a instrução deve ser universal, isto é, estender-se a todos os cidadãos. Deve ser 
repartida com toda a igualdade que permitam os limites necessários do orçamento, a 
distribuição dos homens pelo território e o tempo mais ou menos longo que as 
crianças puderem consagrar-lhe. Nos seus diversos graus, ela deve abraçar o sistema 
completo do saber humano e assegurar aos homens, em todas as idades, a facilidade 
de conservarem os seus conhecimentos e de adquirirem outros novos. Enfim, 
nenhum poder público deve ter autoridade, nem mesmo direito, de impedir o 
desenvolvimento de verdades novas, ou o ensino de teorias contrárias a uma política 
de partido, ou aos seus interesses particulares (CONDOCERT, p. 09-10, 1993). 
 

Condocert também se caracterizou como um grande defensor dos direitos pela 

instrução feminina em todos os níveis ao seguir a lógica do princípio da natureza, no qual 

todos são iguais independentemente de fortunas, privilégios sociais e gênero.  

O Relatório propunha a divisão do ensino em escolas primárias, escolas 

secundárias, institutos (que corresponderiam hoje ao ensino médio), liceus (universidades) e 

Sociedade Nacional das Ciências e das Artes. A escolarização tinha o objetivo tanto de 

compartilhar o ensino das ciências como o de preparar para a vida profissional. A escola 

primária era entendida como a única, nas condições então presentes, de ser, de fato, estendida 

à totalidade dos cidadãos. Embora, defendesse que, gradativamente, os demais níveis 

devessem seguir o mesmo processo de ampliação e alocação de um contingente cada vez 

maior de estudantes.  

As lutas pelos direitos humanos fortalecidas nos embates da Revolução Francesa, 

nos quais o acesso à educação era parte, colaborou para que, no final do século XIX, a 

educação primária se tornasse tanto gratuita quanto obrigatória. A princípio o acesso à 

educação seguia uma lógica individual, apenas posteriormente ela passou a ser entendida 

como um pré-requisito para a liberdade civil e interesse de toda a sociedade. Conforme 

argumenta MARSHALL (2002),  
Tornou-se cada vez mais notório, com o passar do século XIX, que a democracia 
política necessitava de um eleitorado educado e de que a produção científica se 
ressentia de técnicos e trabalhadores qualificados. O dever de auto-aperfeiçoamento 
e de auto-civilização é, portanto, um dever social e não somente individual porque o 
bom funcionamento de uma sociedade depende da educação de seus membros. E 
uma comunidade que exige o cumprimento dessa obrigação começou a ter 
consciência de que sua cultura é sua unidade orgânica e sua civilização, uma herança 
nacional. Depreende-se disto que o desenvolvimento da educação primária pública 
durante o século XIX constituiu o primeiro passo decisivo em prol do 
restabelecimento dos direitos sociais da cidadania no século XX (MARSHALL, p. 
10, 2002).  
 

As guerras e a Revolução Francesa contribuíram para o entendimento sobre a 

educação pública como uma instrução cívica e patriótica do indivíduo, ofertada pelo Estado e 
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fundamental para o progresso esclarecedor e civilizador da sociedade (BOTO, 2003). Na 

França, observa-se uma forte relação entre a educação e a perspectiva de construção nacional 

após viver os impactos da Revolução, as guerras Napoleônicas e as ameaças postas pela 

unificação da Alemanha no final do século XIX.  

Ao longo do século XX a educação pública obrigatória foi sendo amplamente 

instituída, ainda que em ritmo e condições diferentes entre os países, marcada pelo avanço e 

ampliação dos direitos. As transformações na institucionalidade do Estado e na própria 

sociedade, com os frutos da Revolução Industrial, levariam a conformação de um novo 

cenário econômico e político que irá mudar o papel do Estado em relação ao bem estar de sua 

população e que fortaleceria o conceito de democracia.   

O capitalismo industrial, que se desenvolve nesse período, proporcionou a 

emergência de grandes mercados consumidores abastecidos por uma produção de bens 

padronizados produzidos por uma massa de proletários. Nesse período, marcado por diversos 

confrontos entre o mundo dos trabalhadores e o mundo do capital, o princípio da democracia 

se torna central. Embora a democracia não fosse exclusiva do século XX, é ao longo desse 

século que ela passa a predominar, ou ao menos, que as condições mínimas para a sua 

realização se consolidam, garantindo o sufrágio universal e a alternância de partidos políticos 

no poder (BRESSER, 2011).  

O conceito de democracia apresenta definições diversas, mas este trabalho se 

apóia no conceito desenvolvido por Charles Tilly: “Um regime é democrático na medida em 

que as relações entre o Estado e seus cidadãos são caracterizadas por consultas amplas, 

igualdades protegidas e mutuamente vinculantes” (TILLY, p.9, 2007). Nesse sentido, é 

preciso  
[...] verificar a conformidade do comportamento do Estado em relação às demandas 
de seus cidadãos: quão amplamente o conjunto de demandas dos cidadãos se torna 
realidade; quão igualitária é a tradução das demandas de diferentes grupos de 
cidadãos em ações do Estado; em qual extensão as expressões das próprias 
demandas recebem a proteção política do Estado; e em qual medida os 
compromissos se traduzem nos dois lados, Estado e sociedade. (TILLY, p.09, 2007). 
 

Nesse cenário, de busca de representação das demandas dos cidadãos pelo Estado, 

o século XX se desenvolve caracterizando primeiro a conquista dos direitos civis, depois os 

políticos, seguidos pelos sociais e republicanos, esse último surgindo no final do século XX, 

também entendido como direitos públicos ou de quarta geração (BRESSER, 1997). 

A conquista dos direitos sociais representa uma garantia do cidadão contra 

possíveis tentativas de exploração de uma parte da sociedade sobre outra, ou do Estado em 

relação ao povo. A definição do Estado como principal garantidor do ensino público é uma 
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conquista dos direitos civis. O desenvolvimento do Estado do bem-estar, baseado nos ideais 

socialistas do final do século XIX, dominante entre 1930 e 1960, permitiu um avanço dos 

direitos sociais, civis e políticos (PRZEWORSKI, 1989).  

A construção do conceito de cidadania social foi fundamental para fortalecer a 

conquista desses direitos e reformular a relação de dependência do cidadão ao mercado. 

Thomas Marshall (1950), em seu ensaio “Cidadania e Classe Social”, foi pioneiro em 

conceitualizar as responsabilidades que o Estado tem com seus cidadãos a fim de garantir 

padrões de vida adequados para uma vida civilizada. De acordo com o autor,  
[...] três elementos compõem a cidadania – uma parte civil, relativa aos direitos 
necessários à liberdade individual; uma parte política, referente ao direito de 
participar no exercício do poder político; e uma parte social: tudo o que vai desde o 
direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança, ao direito de participar, 
por completo, da herança social. A divisão [entre eles] é ditada mais pela história 
que pela lógica, e o período de formação de cada um dos elementos é atribuído a um 
século diferente, os direitos civis, ao século XVIII, os políticos, ao XIX, e os sociais, 
ao século XX (MARSHALL, p. 08, 2002).  
 

A conquista desses direitos se dá em um contexto histórico caracterizado por 

diversos acontecimentos contínuos e entrelaçados. Para identificar o século XVIII ao período 

formativo dos direitos civis, por exemplo, é preciso, conforme argumenta MARSHALL 

(2002) “[...] estendê-lo ao passado para incluir o Habeas Corpus, o Toletaration Act e a 

abolição da censura da imprensa”; além disso, destaca a importância dos tribunais, “Como nos 

casos de outros direitos civis, os tribunais de justiça desempenharam um papel decisivo em 

promover e registrar o avanço do novo princípio” (MARSHALL, p. 13, 2002).  

A legitimação dos direitos sociais é essencial para compreender as transformações 

e os embates políticos sobre as relações econômicas no Estado moderno. Conforme Esping-

Andersen (1991) argumenta,  
Nas sociedades pré-capitalistas, poucos trabalhadores eram propriamente mercadoria 
no sentido de que sua sobrevivência dependia da venda de sua força de trabalho. 
Quando os mercados se tornaram universais e hegemônicos é que o bem-estar dos 
indivíduos passou a depender inteiramente de relações monetárias. Despojar a 
sociedade das camadas institucionais que garantiam a reprodução social fora do 
contrato de trabalho significou a mercantilização das pessoas. A introdução dos 
direitos sociais modernos, por sua vez, implica um afrouxamento do status de pura 
mercadoria. A desmercantilização ocorre quando a prestação de um serviço é vista 
como uma questão de direito ou quando uma pessoa pode manter-se sem depender 
do mercado (ESPING-ANDERSEN, p. 11, 1991, tradução nossa). 

 

As transformações no caráter do Estado estão diretamente ligadas às 

transformações nas relações econômicas. O Estado passou, primeiramente, de uma construção 

absolutista para uma fase de Estado Liberal - com o surgimento da classe média e da 

economia liberal clássica orientada pelo laissez-faire -, para, posteriormente, um Estado 
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Democrático ao longo do século XX, com as tensões entre as políticas de proteção social e as 

orientações neoliberais. Essas mudanças foram fundamentais e significaram novas formas de 

relações econômicas, sociais e culturais. A conquista gradativa dos direitos acima 

mencionados foi se realizando em conjunto com as transformações no Estado e nas 

instituições que o conformam. Ao longo do século XX, as orientações normativas dos direitos 

foi sendo ampliada e conquistou espaços supranacionais de apoio.   

A união dos direitos civis, políticos e sociais resultaram na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 1948, instituída em um contexto internacional que ansiava por paz 

e segurança após as duas Guerras Mundiais que deixaram milhares de mortes. A declaração 

qualifica os direitos humanos de acordo com cinco características básicas: i) são universais, 

valem para todos; ii) interdependentes, um direito depende do outro para se realizar, o que 

significa que não é possível realizar plenamente um direito na carência de outros; iii) 

indivisíveis, os direitos humanos têm que ser considerados como um todo integral, não 

podendo ser divididos ou oferecidos em partes; iv) inalienáveis, um direito não pode ser 

trocado, compensado ou vendido por outro; e v) justiciáveis, podem ser exigidos tanto política 

como juridicamente quando forem desrespeitados ou violados. Essa concepção 

contemporânea dos direitos humanos, a partir de um entendimento integrado é fruto da 

internacionalização dessa agenda e das dinâmicas globalizantes que transformaram as 

relações entre os Estados e a sociedade ao longo do século XX.  

Em relação à educação pública, a Declaração prevê em seu artigo 26 que: 
1- Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos 
graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A 
instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, 
esta baseada no mérito.  
2- A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol da manutenção da paz.  
3- Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será 
ministrada aos seus filhos (NAÇÕES UNIDAS, art. 26, 2014).   

 

No mesmo ano em que a Declaração foi proclamada surge a Organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), que desde então tem 

atuado sobre o campo da educação, promovendo sua agenda entre os países, realizando 

pesquisas e produzindo informações sobre a evolução desse direito mundialmente. Na agenda 

de positivação do direito educacional, outra referência normativa internacional importante é o 

Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 1966, do 

qual o Brasil se tornou signatário em 1992. Em seu artigo 13 afirma que:  
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Os Estados Signatários do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à 
educação. Concordam que a educação deve ser orientada para o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade, e deve 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam, 
ainda, que a educação deve capacitar todas as pessoas para participar efetivamente 
de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre 
todas as nações e entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as 
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz (PIDESC, art.13, 
1966).   
 

O direito à educação, desde então, é reconhecido como o empoderamento dos 

indivíduos para lidar com suas necessidades básicas, como saúde, moradia, alimentação e 

dignidade, e que permite o desenvolvimento completo e livre da sua personalidade. Além 

disso, a educação é necessária para a implementação do direito coletivo ao desenvolvimento, 

o que significa que toda sociedade depende da educação de seus membros para usufruir de 

condições satisfatórias de vida (UNESCO, 2000). A construção de uma normativa 

internacional sobre o direito à educação foi sendo aprimorada nas décadas finais do século 

XX, principalmente após a Conferência Mundial de Educação, em Jomtien, no ano de 1990, e 

o encontro seguinte, em 2000, que lançou o Marco de Ação de Dakar que constituíram como 

princípios básicos a educação primária e gratuita para todos.  

A gratuidade da educação significa que não pode existir nenhum tipo de barreira 

econômica que impeça a realização do acesso e permanência, seja na forma de custos diretos, 

como mensalidades, material escolar, transporte, quanto custos indiretos, como cobrar pela 

alimentação ofertada, vestuário e outros elementos que possam prejudicar a frequência escolar 

(TOMASEVSKI, 2006). Nesse período, diversas ações conjuntas foram sendo constituídas, 

em escala internacional, no sentido de definir as obrigações do Estado em relação à educação. 

Nesse esforço, a estrutura formulada pela então Relatora Especial das Nações Unidas pelos 

Direitos Humanos, Katarina Tomasevski, se constituiu como marco teórico referencial para o 

direito humano à educação.  

O marco define quatro características básicas necessárias para que o direito à 

educação se efetive: i) disponibilidade, deve haver escolas, professores, estruturas e alocação 

financeira necessária para que a educação esteja disponível. Essa característica envolve duas 

obrigações governamentais diferentes: o direito à educação como um direito civil e político, 

que requer que o governo permita o estabelecimento de instituições educacionais por atores 

não-estatais, e o direito à educação como direito social e econômico, que requer que o 

governo estabeleça e/ou financie o estabelecimento de instituições educacionais; ii) 

acessibilidade, eliminação de qualquer barreira legal, administrativa, financeira ou 

discriminatória que impeça o acesso à educação, exigindo que a educação compulsória 
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primária seja gratuita; iii) aceitabilidade, que a educação seja oferecida de acordo com as 

orientações do grupo a que está dirigida e que cumpra com padrões mínimos de qualidade, 

segurança, meio ambiente saudável; iv) adaptabilidade, que a educação seja capaz de atender 

às necessidades diversas de, por exemplo, grupos étnicos minoritários, pessoas com 

deficiência, refugiados, entre outros (TOMASEVSKI, 2006). 

Para a efetivação desses aspectos do direito à educação é necessário constituir 

meios para garanti-los. Nesse sentindo, conforme afirma Tomasevski, “A contrapartida 

conceitual dos direitos humanos são, portanto, as obrigações governamentais. Os governos 

são individualmente obrigados a assegurar os direitos humanos à sua população” 

(TOMASEVSKI, p. 08, 2006).  

Nessa linha, e a partir da análise histórica desenvolvida até este momento, 

observa-se que a conformação dos direitos humanos, ao longo do século passado, esteve 

diretamente relacionada à ampliação das atribuições do Estado como o ente responsável por 

garanti-los. O fortalecimento das políticas sociais e o surgimento do Estado de bem-estar 

foram fundamentais nesse processo. Neste sentido, voltar um pouco na história e aprofundar a 

análise sobre a formação desse Estado de bem-estar é necessário para compreender sua 

importância como orientação política e econômica entre as economias ocidentais e como ele 

institucionalizou políticas sociais que, mesmo após a emergência do neoliberalismo, se 

manteriam como obrigação do Estado, ainda que apresentando transformações na sua 

administração e conteúdo, como será discutido nos capítulos seguintes. 

 

 

2.1 O Estado de Bem-Estar  

 

 

A grande expansão dos direitos e dos programas sociais se deu ao longo do século 

XX acompanhada do avanço das sociedades capitalistas industriais. A compreensão desta 

agenda de políticas sociais e do papel do Estado na sua oferta é importante por oferecer 

subsídios para a compreensão dos movimentos na agenda da educação, que ora estão mais 

próximos de uma lógica de políticas sociais baseadas em direitos humanos e ora da lógica de 

mercado.  

O desenvolvimento dos princípios de direitos humanos, o fortalecimento da 

democracia e uma crescente pressão dos indivíduos por melhorias sociais e econômicas 

levaram a um aumento das demandas sobre as atribuições do Estado. Os primeiros programas 
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de bem-estar garantidos pelo Estado são identificados na Alemanha, sobre o governo de 

Bismarck no século XIX, com a instituição do seguro social através de pensões e assistência 

médica. Na sequência outras experiências emergem no Reino Unido com as reformas 

realizadas no início do século XX pelo partido Liberal, que incluíam aposentadoria, 

alimentação escolar gratuita, seguro desemprego e outros benefícios médicos. Essas 

atividades levaram ao desenvolvimento do conceito de Estado de bem-estar (welfare State), 

no qual o Estado tem um importante papel na proteção e promoção do bem estar social e 

econômico de sua população. Para compreender as transformações sobre o papel do Estado na 

garantia do bem-estar de seus cidadãos é preciso discutir três conceitos fundamentais na 

história moderna: democracia, capitalismo e cidadania social.  

O papel do Estado na Modernidade é fruto de intensas discussões, assim como as 

reflexões sobre a teoria democrática, que permeiam o debate sobre a legitimação do poder há 

séculos. Desde Hobbes, através de O Leviatã (1651), o Estado é entendido como necessário 

para superar o mal da anarquia e do estado de natureza, embora precise de limites para evitar 

o mal da tirania. Soluções institucionais para controlar o poder do governante existem desde 

então e ocupam lugar central na discussão sobre teoria democrática. 

     A discussão sobre as formas de democracia ganha força no Ocidente ao longo 

dos séculos XIX e XX. Entre os primeiros pensadores modernos a considerar as vantagens e 

insuficiências do sistema democrático representativo destacam-se Rousseau e Stuart Mill. 

Rousseau (1762), ao considerar a democracia representativa uma usurpação do poder, pois 

considera a vontade de cada indivíduo indelegável, defendia a democracia direta através do 

contrato social. Mill (1861) – o maior representante do movimento liberal democrático inglês 

–, por sua vez, influenciado pela efervescência da Inglaterra do século XIX, caracterizada por 

grande heterogeneidade da sociedade urbana e industrial, pelos impactos da universalização 

do voto (para a população masculina), pela constituição de um conjunto de instituições 

capazes de canalizar e dar voz à oposição criando um sistema legítimo de contestação pública, 

defendia a democracia representativa como forma de garantir a participação de toda a 

população no processo eleitoral. O fundamento do pensamento de Mill está na preocupação 

em construir mecanismos capazes de institucionalizar a ampla participação, tendo em vista o 

reconhecimento de que a participação cidadã não pode ser entendida como privilégio de 

poucos e que o trato da coisa pública diz respeito a todos (MILL, 2000).  

Concomitante à formação do Estado-Nação como instituição que regula a vida 

social e sua forma de organização (autoritário, democrático representativo, deliberativo), há o 
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fortalecimento do mercado como instituição organizadora da sociedade, principalmente 

através dos processos gerados pela Revolução Industrial que levaram à Revolução Capitalista.  
Entende-se aqui por Revolução Capitalista a transformação tectônica por que passou 
a história na medida em que as ações sociais deixavam de ser coordenadas 
principalmente pela tradição e a religião, para o serem pelo Estado e o mercado; é 
um fenômeno que ocorre conjunta e embricadamente com a formação dos Estados-
nação; é a transição de uma economia coordenada principalmente pelo Estado para 
uma economia coordenada pelo mercado e pelo Estado – ou por um mercado 
socialmente construído e regulado; é a transformação econômica que separa os 
trabalhadores dos seus meios de produção e dá origem, inicialmente, à burguesia e à 
classe operária, e mais adiante à classe profissional ou tecnoburocrática (BRESSER, 
p. 05, 2011). 
 

A discussão sobre o princípio da democracia e ordem econômica capitalista levou 

à construção de diferentes correntes e projetos políticos que impactaram diretamente o papel 

que o Estado representaria e desempenharia na organização social. O uso das instituições 

representativas e dos partidos no final do século XIX, período marcado pela luta de classes, se 

tornou uma questão central na busca do poder político. A democracia política representada 

pelo direito ao voto se tornou alvo de intensas discussões entre os grupos que lutavam pela 

emancipação social (PRZEWORSKI, 1989).  

O Estado Liberal do século XIX era visto pela corrente marxista como um Estado 

burguês e que, portanto, representava “o comitê executivo da burguesia”. Para essa corrente, 

ainda que o Estado tivesse certa autonomia relativa em relação aos interesses imediatos dos 

capitalistas, no final representava uma instituição orientada por decisões privadas, para a 

reprodução do capital e que dele dependia. Já para a concepção pluralista, ainda que o poder 

econômico exercesse um peso significativo sobre a democracia contemporânea era possível 

instituir regras e limites a fim de reduzir este peso e tornar as condições de competição 

política mais simétricas (POULANTZAS, 1977).  

A participação dos partidos socialistas nas instituições políticas representativas 

através da eleição – considerada “instituições burguesas” – foi alvo de grandes discussões e 

acirradas polêmicas entre os socialistas. Os liberais também temiam o sufrágio universal ao 

entenderem que este politizaria a luta pela distribuição, perverteria o mercado e alimentaria 

ineficiências, concluindo que a democracia usurparia ou destruiria o mercado. Conforme 

Esping-Andersen apresenta,  
A questão central, não só para o marxismo, mas para todo o debate contemporâneo 
sobre o welfare state é saber se – e em que condições – as divisões de classe e as 
desigualdades sociais produzidas pelo capitalismo poderiam ser desfeitas pela 
democracia parlamentar. (ESPING-ANDERSEN, p. 02, 1991).  
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Mas a abstenção eleitoral foi vista por grande parte dos socialistas como pouco 

estratégica e a participação parlamentar se tornou um recurso importante para disseminar 

informações sobre a social-democracia na época, além de, quando no poder, ter a 

oportunidade de defender alguns interesses imediatos da classe trabalhadora. Nas palavras de 

Przeworski sobre esse debate,  
Os capitalistas têm condições de buscar a realização de seus interesses no decorrer 
da atividade cotidiana dentro do sistema de produção. Eles “votam” continuamente 
na alocação dos recursos da sociedade quando decidem investir ou não, empregar ou 
dispensar trabalhadores, adquirir títulos do governo, exportar ou importar. Os 
trabalhadores, em contraste, só podem reivindicar seus direitos coletivamente e de 
forma indireta, por intermédio de organizações embutidas em sistemas de 
representação, principalmente sindicatos e partidos políticos. [...] A participação, 
ademais, era necessária porque, como resultado do sufrágio universal, massas de 
indivíduos podem produzir efeito político sem estarem organizados 
(PRZEWORSKI, p. 24, 1989). 
 

Ainda de acordo com o autor, o progresso eleitoral dos partidos socialistas foi 

significativo em diversos países. Na Alemanha passaram de 125 mil votos, em 1871, para 

4.250.000 às vésperas da Primeira Guerra Mundial, os social-democratas finlandeses 

obtiveram 37% na primeira eleição com sufrágio universal, em 1907, o partido belga chegou a 

mais de 39%, em 1925, e assim foi o movimento na Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega 

para o mesmo período (PRZEWORSKI, 1989). 

 A suposição era que o número de eleitores iria crescer continuamente tendo em 

vista que a classe operária permaneceria a grande maioria. Essa premissa, entretanto, não se 

realizou e o proletariado não constituiu a maioria dos eleitores. Somando a isso, a revolução 

da tecnologia da informação e da comunicação desencadeada ao longo do século XX 

transformou radicalmente a forma de produção, impactando diretamente sobre a demanda de 

trabalhadores manuais. Outro acontecimento não menos relevante foi o fato de que a classe 

operária, entre meados do século XIX e os anos 1970, acabou sendo beneficiada pelo sistema 

industrial e “[...] passou a ver seus salários e padrão de vida crescerem na medida em que as 

economias capitalistas se desenvolviam e aumentavam sua produtividade” (BRESSER, p. 04, 

2011). 

Como resultado, os partidos socialistas se viram uma minoria em um sistema 

caracterizado pelo governo da maioria, no qual para ganhar o apelo das massas veria a 

condição de classe ser comprometida. Defrontando-se com esse cenário de minoria 

parlamentar e de crise econômica nos anos 1920, os social-democratas viam como opção ou o 

caminho trilhado por Lenin e Stalin, que levou à Revolução Russa de 1917, ou optar pela via 

eleitoral e formação de coalizão de classes.   



33 
	  

	  
	  

Os acontecimentos do início do século XX marcados, basicamente, pela revolução 

tecnológica, reestruturação da classe trabalhadora na Europa e advento das duas Grandes 

Guerras, iriam refletir sobre a estratégia dos partidos social-democratas. Como não lograram 

maioria parlamentar não conseguiam emplacar novas leis e, nesse sentido, optaram pela 

lógica das reformas gradativas que visavam à melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores, tais como o “[...] desenvolvimento de programas habitacionais, introdução de 

legislação sobre o salário mínimo, instituição de algum tipo de proteção contra o desemprego, 

tributação sobre a renda e herança, pensão para os idosos” (PRZEWORSKI, p. 52, 1989).  

A Grande Depressão de 1929 se tornou uma oportunidade para os governos 

socialistas que reagiram ao desemprego gerado com políticas diversas da “ortodoxia 

econômica vigente”. Conforme explica Przeworski,  
“[...] os social-democratas logo descobriram nas ideias de Keynes, especialmente 
após a sua Teoria Geral, algo de que necessitavam com urgência: uma política 
econômica precisa para a gestão de economias capitalistas. [...] De vítima passiva 
dos ciclos econômicos, o Estado tornou-se quase da noite para o dia uma instituição 
por meio da qual a sociedade podia regular as crises a fim de manter o pleno 
emprego. [...] os social-democratas suecos descobriram que o desemprego podia ser 
reduzido e a economia inteira revigorada se o Estado instaurasse políticas 
anticíclicas, permitindo déficits para financiar obras públicas produtivas durante as 
depressões e saldando as dívidas nos períodos de expansão. A sociedade não estava 
à mercê dos caprichos do mercado capitalista, a economia podia ser controlada e o 
bem-estar dos cidadãos continuamente intensificado pelo papel ativo do Estado – 
essa era a nova descoberta dos social-democratas” (PRZEWORSKI, p. 53, 1989).  
 

O aumento de salários, que anteriormente era visto como algo negativo para a 

economia, passou a ser estimulado, assim como o investimento em áreas consideradas 

“políticas sociais produtivas”, como saúde, educação, lazer, habitação, vestuário, etc. O 

resultado dessas ideias, baseadas nas políticas keynesianas, levaram ao desenvolvimento do 

conceito de “Estado de bem-estar”. Essa perspectiva designou um novo papel ao Estado que 

não precisava necessariamente deter a propriedade do serviço para garantir sua oferta à 

população, mas sim poderia incentivar e influenciar a indústria privada para agir em função 

do interesse geral. O Estado também passa a ter um papel fundamental nos setores pouco 

competitivos, passando a agir sobre as “falhas de mercado”, enquanto o setor privado 

direciona sua atuação para os setores competitivos.  
Essa divisão entre o Estado e o mercado foi consagrada na ‘teoria dos bens públicos 
do Estado’. Espera-se que o papel do Estado limite-se ao fornecimento dos 
chamados ‘bens públicos’ – aqueles que são indivisíveis e que, se fornecidos a 
alguém, podem ser fornecidos a todos. [...] O papel do Estado, assim, é por 
suposição limitado às atividades que não são lucrativas para os empresários 
privados, mas que são necessárias para a economia como um todo (PRZEWORSKI, 
p. 56-57, 1989).  
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Conceitua-se o Estado de bem-estar como um modelo que “envolve 

responsabilidade estatal no sentido de garantir o bem-estar básico dos cidadãos” (ESPING-

ANDERSEN, p. 09, 1991). Essa definição, entretanto, se restringe mais ao nível de despesas 

sociais do que ao conteúdo substantivo dos gastos. A definição mínima quantitativa do 

conceito não reflete se as políticas sociais são emancipadoras, se legitimam ou não o sistema e 

se fortalecem a classe trabalhadora (ESPING-ANDERSEN, 1991).  

Na sequência dos primeiros governos social-democratas formados no pós 

Primeira Guerra já ficou evidente a limitação do projeto em relação a uma distribuição mais 

equitativa e justa da propriedade e da renda. A permanência dos meios de produção com a 

iniciativa privada criou uma dependência estrutural do Estado ao investimento privado, cuja 

lógica se baseia no lucro, que se não for suficiente gera diminuição dos salários assim como 

baixas no nível de emprego.  

O enfraquecimento da social-democracia decorreria do seu afastamento como um 

movimento reformista e, assim, do caminho das transformações estruturais. Sua atuação ficou 

concentrada na manutenção da propriedade privada dos meios de produção, na mitigação dos 

efeitos distributivos e na busca por eficiência, mas que, conforme argumenta Przeworski,  
Uma vez que o Estado está engajado quase exclusivamente nas atividades não 
lucrativas para a iniciativa privada, ele se vê destituído dos recursos financeiros 
necessários para dar continuidade ao processo da nacionalização. [...] tendo-se 
envolvido em setores deficitários, os social-democratas solaparam sua própria 
capacidade de ampliar gradualmente o setor público. Ademais, não se podem 
negligenciar os efeitos ideológicos: criou-se uma situação em que o setor público é 
tristemente célebre pela ineficiência segundo critérios capitalistas, daí resultando um 
sério golpe contra a expansão do Estado .(PRZEWORSKI, p. 58, 1989).  
 

Ainda que o modelo de bem-estar tenha sofrido inúmeras limitações e críticas, ele 

marcou o início do século XX e as transformações no papel do Estado frente à sua população. 

Diversos países implementaram, à sua maneira, políticas de bem-estar. Essas diferentes 

atuações do Estado levou a discussões sobre o conteúdo do conceito de Estado de bem-estar e 

sobre os destinos que os gastos públicos teriam.  

Neste sentido, o debate sobre quais critérios utilizar para analisar o Estado de bem 

estar foi desenvolvido e possui no trabalho do dinamarquês Esping-Andersen (1991) um 

grande referencial. Para o autor é possível avaliar a estrutura do Estado de bem-estar sob duas 

grandes abordagens conceituais. A primeira, proposta por Therborn (1983), se baseia na 

análise sobre a magnitude das atividades rotineiras diárias do Estado voltadas para as 

necessidades de bem-estar das famílias. Para o autor, de acordo com esse critério, “[...] 
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nenhum Estado pode ser considerado um verdadeiro welfare state até a década de 70 deste 

século, e alguns Estados normalmente rotulados como tal não fazem jus a essa classificação 

porque a maior parte de suas atividades rotineiras diz respeito à defesa, à lei e à ordem 

(ESPING-ANDERSEN, p. 10, 1991)”.   

A segunda é voltada para o conteúdo do Estado de bem-estar e se baseia na 

distinção proposta por Richard Titmuss (1974) entre Estados institucionais e residuais. O 

autor buscou classificá-los de acordo com a dimensão da política para além da quantidade dos 

gastos governamentais. Institucional seria aquele que garante, baseado na provisão pública, 

amplos programas sociais em áreas consideradas vitais para o bem-estar societário, buscando 

reduzir a distinção entre as diferentes classes ou grupos sociais e, para isso, atuando no 

sentido de limitar os impactos do mercado sobre as oportunidades dos indivíduos. O Estado 

de bem-estar residual, por sua vez, evita interferir no mercado, rejeita a oferta de amplos 

programas sociais, limitando-os aos grupos sociais mais marginalizados, e prefere subsidiar o 

setor privado para a oferta de serviços públicos. Assim sendo, um projeto busca atenuar ao 

máximo possível a estratificação social gerada pelo mercado, enquanto o outro reforça o 

modelo de não interferência nos mecanismos de mercado (TITMUS, 1974; PIERSON, 1994 

ESPING-ANDERSEN, 1991).   

A análise dessas variações do Estado de bem-estar levou Esping-Andersen a 

agrupá-los de acordo com três tipos de regimes diferentes, que são caracterizadas de acordo 

com o papel do Estado, do mercado e da família: o Estado de bem-estar liberal, o 

corporativista e o social-democrata. Vale ressaltar que essas variações não significaram a 

criação de modelos únicos nos Estados, mas sim aproximações maiores com um regime do 

que com outro. As diferentes orientações políticas trilhadas pelos Estados de bem-estar são 

frutos de fatos históricos difíceis de serem numerados, mas que têm suas bases na formação 

de sua classe trabalhadora, na estrutura de coalizões de classe formadas ao longo de sua 

história, assim como das instituições constituídas.  

No primeiro modelo, caracterizado pelo Estado de bem-estar liberal, há 

transferências modestas para a população através de seguros sociais, principalmente para os 

comprovadamente mais pobres. O escopo das políticas de bem-estar é mais modesto e o 

Estado busca incentivar o mercado para subsidiar um esquema privado de bem-estar. Estados 

Unidos, Canadá e Austrália são exemplos deste modelo.  

O segundo caracteriza um amplo Estado de bem-estar com orientação mais 

protecionista, no qual os direitos estão mais comprometidos com status tradicionais, como a 

família e a Igreja. Nesse sentido, esse regime corporativista oferece benefícios que encorajam 
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a maternidade e a família. O sistema é voltado para a transferência de pagamentos em 

detrimento da oferta de serviços públicos. Áustria, França e Alemanha exemplificam esse 

regime.  

O terceiro regime, social-democrata, está voltado para a maior promoção da 

igualdade possível através de programas universais e desmercantilização do cidadão, com 

todas as classes dentro de um mesmo sistema de seguro. Esse modelo está diretamente 

comprometido com a garantia do pleno emprego, e tanto o direito ao trabalho quanto de 

proteção à renda dispõem de alto status. Com isso, esse regime buscava “[...] um welfare state 

que promovesse a igualdade com os melhores padrões de qualidade, e não uma igualdade das 

necessidades mínimas” (ESPING-ANDERSEN, p. 16, 1991). Esse regime se concentrou entre 

os países escandinavos.  

Essa tipologia do welfare state colabora para análises mais qualitativas dos 

impactos das ações do Estado sobre o bem-estar da sua população. Observa-se que, apesar das 

diferenças, a lógica de direitos sociais foi fundamental para a constituição das motivações do 

Estado de bem-estar. Conforme argumenta Esping-Andersen, 
Quando os direitos sociais adquirem o status legal e prático de direitos de 
propriedade, quando são invioláveis, e quando são assegurados com base na 
cidadania em vez de terem base no desempenho, implicam uma 
“desmercantilização” do status dos indivíduos vis-à-vis o mercado. (ESPING-
ANDERSEN, p. 11, 1991).  
 

Apesar das diferentes orientações, observa-se que o desenvolvimento de 

programas sociais ganhou espaço no mundo do século XX e as orientações do Estado de bem-

estar foram fundamentais para legitimar o investimento público em áreas consideradas 

estratégicas para o bem-estar humano. Ainda que a educação não seja considerada parte 

central do pacote de políticas desenvolvidas pelo Estado de bem-estar, ela tão pouco é negada. 

O apoio à ampliação da educação pública universal foi fortalecido pela lógica dos direitos de 

cidadania desenvolvidos ao longo do século XX, que foram fundamentais como orientação 

normativa dos programas sociais.  

Conforme argumenta Paul Singer,  
Foi durante esse período [da década de 30 à década de 60] que, ao menos nos países 
capitalistas adiantados, parte importante da plataforma democrática se tornou 
realidade, principalmente sobre a forma do Estado de bem-estar social. E foi no 
âmbito deste que a universalização da educação escolar, sob a forma do ensino 
público, foi implantada num importante número de países (SINGER, p. 07, 1995). 
 

 A construção desse Estado, portanto, possibilitou o desenvolvimento de uma 

orientação política na qual ele se torna a instituição central responsável pela garantia do bem-
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estar da sua população. Ainda que com características variadas, conforme a tipologia baseada 

em Estado de bem-estar liberal, corporativista ou social-democrata, sua atuação foi 

amplamente fortalecida entre os países ocidentais até a década de 1960, quando mudanças no 

cenário mundial impactariam sua sustentabilidade política e econômica, como será discutido 

no capitulo seguinte.  
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3 TRANSFORMAÇÕES NA ORDEM MUNDIAL E AS POLÍTICAS NEOLIBERAIS  

 

 

O projeto welfare state, com todas as variações discutidas no capítulo anterior, 

viveu no período pós-guerra, uma expansão significativa entre os países e colaborou para a 

reconstrução econômica e social da Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e Nova 

Zelândia. Do ponto de vista econômico representou a expansão de políticas baseadas no 

segurança do emprego e nos direitos de cidadania. Nas palavras de Pierson (1994),  
Os gastos sociais era um instrumento chave de macroeconomia e microeconomia. O 
Estado de bem-estar era considerado uma ferramenta anticíclica importante, 
produzindo déficits durante períodos de recessão e (ao menos em teoria) superávit 
durante o período de expansão. No nível microeconômico, programas de bem-estar 
social serviram para compensar, parcialmente, importantes falhas de mercado. 
(PIERSON, p. 03, 1994). 
 

Do ponto de vista político significou uma harmonização social através da 

promoção de um projeto de construção nacional no pós-guerra que ajudou a aumentar a 

legitimidade das democracias ocidentais e a combater a ameaça do fascismo e bolchevismo. 

Entretanto, as últimas décadas dos séculos XX trouxeram transformações significativas para a 

ordem mundial e para a realidade interna dos países. A partir do início dos anos 1970, os 

programas sociais passaram a enfrentar uma série de desafios políticos e econômicos que, no 

limite, questionavam a sustentabilidade do Estado de bem-estar e indicavam o apoio a 

políticas de austeridade.  

A segunda metade do século XX testemunhou intensas transformações na relação 

entre os países e na disputa por poder. A revolução tecnológica, o fim da Guerra-Fria com a 

queda do regime soviético e a hegemonia norte-americana, a abertura econômica fruto da 

intensificação da globalização, a emergência de diversas nações do sul global, com destaque 

para o leste asiático, significaram uma reconfiguração das relações e da balança de poder. No 

plano nacional os impactos da globalização fizeram com que os países passassem a conviver 

com uma realidade cada vez mais conectada e permeável às interferências estrangeiras, 

dependente e ao mesmo tempo competitiva ao ambiente externo, tanto do ponto de vista 

financeiro, quanto social e cultural.  

Os diversos acontecimentos vivenciados nesse período impactaram seriamente o 

Estado de bem-estar e aumentaram as pressões em relação as suas políticas ancoradas em 
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amplos gastos governamentais. Destacam-se entre eles, o fim do Acordo de Bretton Woods1, 

em 1971, as pressões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para 

aumentar o preço do petróleo e uma série de conflitos bélicos na região do Golfo Pérsico que 

levaram à crise de 1973. A OPEP passou a exigir uma nova política de preços, até então 

controlada pelas grandes empresas petroleiras ocidentais, e a forçar um processo de 

nacionalização do controle da produção. Isso levou a um déficit na oferta de petróleo e o 

aumento severo nos preços do barril, impactando diretamente a economia mundial e os países 

industrializados da Europa e os Estados Unidos e levando à segunda crise, em 1979.  

Esse contexto mundial de crise e disputa em plena Guerra Fria levou a uma baixa 

no crescimento econômico e a altas taxas de desemprego. Outros fatores como o demográfico, 

com o envelhecimento da população, implicavam em mais pressão sobre as políticas de 

previdência e sistemas de saúde, demandando altos gastos do Estado em uma conjuntura de 

baixa produtividade. Esse desequilíbrio entre receita e despesas comprometeu a capacidade do 

Estado de aumentar seus gastos em situações de retração, conforme a teoria keynesiana 

propunha, e levou a uma reação eleitoral que favoreceu as críticas dos partidos conservadores 

em relação à sustentabilidade do Estado de bem-estar (PIERSON, 1995).  

Nos Estados Unidos, o cenário marcado por estagnação, alta inflação, taxas de 

desemprego elevadas e contratempos na política externa comprometeram a continuidade das 

orientações políticas até então em andamento levando, em 1980, à eleição de Ronald Reagan 

com seu discurso de ampla retirada do governo como ator central para o desenvolvimento. No 

mesmo período, no Reino Unido, Margareth Thatcher se torna Primeira-Ministra defendendo, 

também, uma bandeira caracterizada pela desregulamentação financeira, flexibilização do 

mercado de trabalho e privatização. Os anos 1980 foram marcados pela ascensão de partidos 

conservadores nas potências ocidentais que defendiam orientações neoliberais e o 

consequente enfraquecimento dos programas sociais que demandavam majoritariamente do 

Estado.   

Na sequência, em 1994, o fim da Guerra-Fria seria fundamental para o 

fortalecimento dos ideais neoliberais e da hegemonia ocidental guiada pelos Estados Unidos. 

Além do soft power exercido pela difusão dos costumes culturais do Ocidente, outros aspectos 

como o poder do dólar como moeda internacional, a superioridade militar dos EUA e a 

influência desse país sobre os espaços de governança internacionais, colaboraram para que o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O Acordo de Bretton Woods, em vigor desde 1944, acordava que os países deveriam manter a taxa de câmbio 
congelada em relação ao dólar que, por sua vez, teria sua taxa de câmbio ligada ao valor do ouro.  
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paradigma neoliberal conquistasse espaços crescentes nas orientações políticas dos países e 

dos diversos outros atores privados que emergiram na cena internacional nas últimas décadas.  

Essas transformações na ordem mundial, após os anos 1970, levaram a mudanças 

nas orientações políticas dos países e subsidiaram diversas análises sobre essa nova realidade 

que indicava caminhar para o “desmantelamento do Estado de bem-estar” (PIERSON, 1994). 

Entretanto, apesar de todas as movimentações contrárias a esse Estado, observa-se que o 

desmonte de seus programas sociais não foi tão amplo e rápido como se podia supor. Para 

analisar essa questão, assim como as razões que levaram às retrações no Estado de bem-estar 

e ao fortalecimento de partidos conservadores no poder, grande atenção será dada aos estudos 

de Paul Pierson (1994).  

Vale ressaltar que a compreensão dessas mudanças nas orientações políticas 

internacionais e nos programas sociais nacionais é fundamental para entender como o setor 

privado passou a exercer crescente influência sobre as políticas sociais neste início de século 

XXI, se tornando um ator ativo na sua oferta e transformando uma agenda de políticas 

baseadas na perspectiva de direitos, como apresentado no capítulo anterior, para uma agenda 

baseada na venda de serviços, conforme será abordado nos próximos capítulos com foco no 

campo da educação.   

 

 

3.1 O Enfraquecimento do Estado de bem-estar  

 

 

A intensificação da globalização e da abertura econômica nos países, somadas a 

uma conjuntura de aumento do desemprego e baixa produtividade, levaram a um 

fortalecimento dos argumentos neoliberais em contraposição às políticas de bem-estar em 

curso desde o pós-guerra, sob a justificativa de que os programas sociais desenvolvidos 

levaram a ineficiências massivas e altas taxações para financiá-las (PIERSON, 1994).  

As transformações nas orientações das políticas, que até então se baseavam no 

paradigma do Estado de bem-estar, para o modelo do neoliberalismo, nos anos 1970, levaram 

a retrações no escopo das políticas sociais e acirraram as discussões que opunham Estado e 

mercado no processo de desenvolvimento econômico dos países. Para lidar com os desafios 

das elevadas taxas de desemprego no período havia aqueles que defendiam uma estratégia de 

investimento social, pautada por políticas sociais de qualificação profissional para o mercado 

de trabalho buscando a manutenção de uma renda mínima, e outra perspectiva pautada pela 
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flexibilização das condições de contratualização somada à diminuição na renda para garantia 

de mais empregos.  

Conforme argumenta Esping-Andersen (1994) em seu artigo “O Futuro do 

Welfare State na Nova Ordem Mundial”,  
O desemprego crônico na Europa, assim como a pobreza e a desigualdade crescentes 
na América do Norte são sintomas daquilo que muitos acreditam ser o dilema 
subjacente às economias abertas de hoje: um trade-off básico entre o crescimento do 
emprego e uma seguridade social generosa e igualitária. Contribuições sociais e 
impostos pesados, salários altos e inflexíveis e direitos trabalhistas amplos tornaram 
a contratação de mais trabalhadores excessivamente custosa, e o mercado de 
trabalho muito inflexível. Chamando a atenção para o “milagre do emprego” norte-
americano nos anos oitenta, que ocorreu contra o pano de fundo do declínio dos 
salários, do enfraquecimento dos sindicatos e da desregulamentação do mercado de 
trabalho, os neoliberais defendem a privatização do bem-estar, um retorno aos 
benefícios seletivos, ao invés de universais, e a aceitação de uma maior 
diferenciação nos ganhos (idem, p. 74, 1994).  
 

As perspectivas para o Estado de bem-estar em uma realidade mundial 

crescentemente globalizada e os motivos da retração de suas políticas são complexos de serem 

analisados. As razões que levaram à expansão do Estado de bem-estar não são as mesmas que 

levaram à sua retração e, nesse sentido, é preciso estar atento para as drásticas transformações 

no contexto político e nos objetivos dos políticos nesse período de mudanças (PIERSON, 

1994). De acordo com Pierson (1994) e Wiever (1986) há diferenças profundas entre expandir 

benefícios para um grande número de pessoas e retirar esses benefícios.  

Conforme Kent Weaver (1986) argumenta em seu artigo “The Politics of Blame 

Avoidance”, os políticos são motivados mais pelo desejo de evitar a culpa por ações 

impopulares do que pela busca de reconhecimento e credibilidade por ações populares. Evitar 

levar a culpa (blame avoidance) é um fator central nas estratégias e agendas políticas dos 

governantes em função da tendência dos eleitores de serem mais sensíveis às perdas, 

potenciais ou reais, do que aos ganhos. Essa argumentação, defendida por Weaver, é 

importante para compreender porque, mesmo durante governos conservadores, o corte de 

benefícios sociais não se realizou de maneira simples e, tão pouco, na intensidade desejada 

pelos defensores de medidas de austeridade (PIERSON, 1994).  

As políticas de retração, iniciadas na década de 1970, foram resultado de uma 

combinação que envolvia mudanças econômicas, deslocamento político para a direita e o 

aumento dos custos associados a um Estado de bem-estar consolidado (PIERSON, 1994).  De 

acordo com a análise de Pierson sobre as políticas de retração, há diversos fatores que 

exercem influência. Além da nova conjuntura marcada pela globalização e abertura política, o 
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autor destacada três questões: i) a formação de redes de grupos de interesse ao longo dos 

“anos dourados” de bem-estar e o encolhimento do poder dos partidos de esquerda, ii) a 

influência das instituições políticas, e iii) a distintividade das características políticas entre 

cada país.  

Sobre o primeiro ponto, Pierson argumenta que o próprio desenvolvimento do 

estado de bem-estar e seus amplos programas sociais colaboraram para o surgimento de novos 

grupos de interesse para além dos trabalhistas, tais como os de moradia, saúde e previdência. 

Grupos de interesse são partes fundamentais no fazer político e, dependendo dos recursos que 

apresentam, podem maximizar seus interesses exercendo maior influência sobre o processo 

político. De acordo com Matthew Cahn (1995),  
Cidadãos participam no processo político através da comunicação com os políticos 
(policy makers). Tal comunicação pode acontecer individualmente ou coletivamente. 
Grupos de interesse facilitam a comunicação coletiva. James Madison reconheceu a 
propensão dos indivíduos em se faccionarem em um esforço de maximizarem sua 
influência política. Robert Dahl posteriormente refinou essa análise da democracia 
Madisoniana, argumentando que em uma sociedade aberta todas as pessoas têm o 
direito de pressionar por seus interesses. Na extensão em que outros compartilham 
desse interesse, a pressão coletiva pode permitir maior influência política. (CAHN, 
p. 208, 1995).  
 

O amadurecimento dos programas sociais transformou a natureza política dos 

grupos de interesse, que passaram a influenciar as disputas políticas contemporâneas. 

Conforme Pierson afirma,  

Os grupos de beneficiários dos programas sociais não construíram o Estado de bem-
estar, mas o Estado de bem-estar contribuiu imensamente para o desenvolvimento 
desse grupo. No momento em que as políticas de austeridade começaram a emergir, 
em meados de 1970, a maioria dos programas do Estado de bem-estar estava 
conectada a uma extensa rede de apoio social. (PIERSON, p. 151, 1994).  
 

Além disso, fortes apegos populares a determinadas políticas criaram novas 

dinâmicas no fazer político e resistências às reformas. A teoria de “power resources” é 

comumente apresentada como uma explicação para a atuação dos grupos de interesse e suas 

influências no processo político. De acordo com essa perspectiva – amplamente utilizada para 

explicar padrões de expansão do Estado de bem-estar em política comparada –, as variações 

na provisão de programas sociais entre os países se dão muito em função da distribuição de 

poder entre as classes. Nessa abordagem os sindicatos e os partidos de esquerda contribuem 

para o crescimento desses programas e o enfraquecimento desses atores, por sua vez, leva ao 

declínio das políticas de bem-estar. Entretanto, para Pierson, não há evidências suficientes 

para afirmar essa relação direta. Na análise do autor, ainda que esses atores não sejam 
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irrelevantes no processo de retração, os cortes em políticas sociais foram muito mais 

moderados em comparação a forte perda de poder da esquerda nos anos 1970; inclusive por 

causa do primeiro argumento sobre os grupos de interesse e a constituição de um eleitorado 

mais variado do que o existente no início do século XX, caracterizado por uma grande massa 

de operários.  

Nesse sentido, a ponderação apresentada por Pierson abre espaços para um 

segundo argumento relacionado às instituições. Ambas as análises acima levam em 

consideração o desenvolvimento do neo-instituicionalismo nos anos 1980 – e seus ramos, 

como o institucionalismo histórico e o estruturalista –, e, portanto, o papel das instituições na 

formação das definições dos decisores. Nessa visão, as regras e práticas socialmente 

construídas e acordadas influenciam a ação dos decisores (MARCH & OLSEN, 1995). Nas 

palavras de OLSEN e O’CONNOR (1998), 
[...] as instituições devem ser vistas de uma perspectiva ‘vertical’, com diferentes 
atores empoderados buscando gerar diferentes distribuições dos benefícios. Isso 
facilita o entendimento do link central entre micro e macro nas análises de ciências 
sociais.  
Nas sociedades ocidentais, as leis regulando os direitos e deveres dos cidadãos 
constituem instituições formais com importância básica para o processo distributivo. 
Como formulado por T. H. Marshall, a cidadania tem dimensões civil, política e 
social. Um foco sobre as mudanças na distribuição de poder entre grandes grupos de 
interesse se provou útil na análise sobre a emergência e desenvolvimento dos 
direitos de cidadania (OLSEN & O’CONNOR, p. X, 1998).  
 

A teoria do neo-institucionalismo, portanto, argumenta sobre a influência das 

instituições e estruturas responsáveis pelas políticas públicas sobre as tentativas de reforma. 

De acordo com Pierson, a natureza das instituições influencia na capacidade de governar 

tendo em vista que,  
[...] as instituições estabelecem as regras do jogo para as disputas políticas – 
influenciando grupos de interesse, preferências políticas, escolhas de coalizão, assim 
como aumentando o poder de barganha de alguns grupos enquanto desvaloriza o de 
outros –, seus recursos administrativos e financeiros para a configuração das 
intervenções nas políticas públicas. (PIERSON, p. 152, 1994).    
 

As instituições nos países podem ser caracterizadas pelo federalismo, pela 

separação de poderes, forte bicameralismo ou forte apelo às práticas de referendos que, 

dependendo da intensidade, podem facilitar ou restringir o desenvolvimento do Estado de 

bem-estar por configurarem mais ou menos pontos de veto. As instituições típicas do 

federalismo, de acordo com Pierson (1994), podem gerar modelos competitivos ou 

cooperativos. O primeiro modelo argumenta que a formação de diversas unidades autonômas 

dentro do país, capazes de sustentar suas próprias políticas públicas e influenciar o governo 
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central, cria uma relação de competição. O segundo modelo argumenta que, a complexidade 

do arranjo federativo marcado pelo compartilhamento de responsabilidades precisa ser 

discutida conjuntamente para que as políticas formuladas atendam as necessidades de todos os 

níveis de governo, formando então um modelo cooperativo.  

A natureza das instituições é importante nas análises sobre o desenvolvimento do 

Estado de bem-estar, pois o processo das políticas públicas sociais é diretamente afetado pelo 

arranjo existente dentro do país, que pode impactar o tamanho e orientação dos grupos sociais 

internos. Diversos estudos sobre a relação entre federalismo e desenvolvimento do Estado de 

bem-estar foram desenvolvidos no sentido de estudar como esse contexto pode influenciar. 

Análises apontam que, países em que o federalismo democrático já existia antes da 

implementação do Estado de bem-estar a consolidação das políticas sociais foi mais lenta e 

difícil de ser amplamente efetivada, como o caso dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Já 

em países em que o Estado de bem-estar surge em um contexto de federalismo centralizado e 

autoritário, a implementação das políticas é mais rápida e com amplitude nacional, como é o 

caso da Alemanha e da Áustria (OBINGER at all, 2005). Assim sendo, de acordo com os 

pressupostos neo-institucionalistas, estados fortes são mais propensos a produzirem um forte 

Estado de bem-estar em termos de capacidades administrativas e coesão institucional. 

Enquanto que, em estados marcados por uma autoridade política mais fragmentada minorias 

consolidadas poderão bloquear as legislações sociais (BANTING, 1982).  

Entretanto, há que ter cautela ao utilizar esses argumentos, principalmente no que 

diz respeito às análises sobre as políticas de enfraquecimento do Estado de bem-estar, pois, 

como argumenta Pierson, se a concentração de autoridade política e a existência de poucos 

pontos de veto determinassem a capacidade de reforma das políticas públicas, a Grã-Bretanha 

estaria em uma situação extremamente favorável para o desmonte do Estado de bem-estar 

quando Margareth Thatcher subiu ao poder. Ainda assim, não foi o evidenciado pelas análises 

dos programas sociais. Embora tenha havia uma forte pressão e reformas nas políticas de 

moradia e previdência, os gastos sociais em relação à porcentagem do PIB variaram pouco, 

mesmo após mais de uma década de governo conservador, diminuindo de 44.9% dos gastos 

totais para 43.2% de 1979 para 1990 (PIERSON, 1994).  

Essa complexidade de influências e variações na capacidade de emplacar reformas 

leva ao terceiro ponto, que discute a distintividade das características políticas entre cada país 

em consequência do papel dos sindicatos, partidos de esquerda, do desenho institucional e da 

maturidade e estrutura do próprio Estado de bem-estar. Pierson (1996), em seu artigo, “The 

New Politics of the Welfare State”, analisa a trajetória do Estado de bem-estar em quatro 
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países desde 1970 – Alemanha, Suécia, Grã-Bretanha e Estados Unidos – e problematiza 

sobre a magnitude do chamado “desmantelamento do Estado de bem-estar”, a partir desse 

período, com as políticas de ajustes fiscais e a subida ao poder de diversos partidos 

conservadores. O autor destaca as diferenças nas políticas de retração entre os países, 

variando em magnitude e setor. Tendo em vista, conforme Esping-Andersen também 

argumenta, que existem diferentes Estados de bem-estar é preciso levar essas variações em 

consideração na análise das políticas. Para isso, Pierson desagrega as distintas políticas a fim 

de verificar quais foram mais ou menos impactadas pelas políticas de austeridade evitando, 

assim, uma generalização na avaliação sobre os impactos das transformações pós-1970 sobre 

o modelo. Em seus estudos, o autor investiga as arenas políticas de maneira individual a fim 

de indicar as características dos programas que são mais propensos a encorajar ou bloquear os 

esforços de retração.   

No caso da Grã-Bretanha, o Estado de bem-estar se caracterizou por 

transferências de renda modestas e políticas relativamente amplas de saúde e moradia. A 

hegemonia do governo conservador de Margareth Thatcher buscou diminuir o projeto de 

bem-estar, mas enfrentou fortes resistências ancoradas no amadurecimento das políticas 

sociais em curso desde o pós-guerra. Ainda assim, o governo Thatcher mudou a relação com a 

indústria, ampliando as iniciativas de privatização, e logrou reduzir a participação do Estado 

nos programas de moradia e previdência (PIERSON, 1994). Outras reformas, entretanto, 

como no serviço nacional de saúde e nos programas de benefícios às crianças foram 

fortemente rechaçadas e não avançaram conforme a agenda conservadora esperava.  

No caso dos Estados Unidos, quando Reagan sobe ao poder o contexto nacional 

era de forte fragmentação, marcado por uma realidade institucional descentralizada pelo 

federalismo e separação de poderes. O próprio Estado de bem-estar já era residual e marcado 

por um modelo liberal, conforme descrito anteriormente, com transferências sociais modestas 

e direcionadas aos mais pobres. Nesse sentido, as iniciativas de retração do governo a esse 

Estado de bem-estar impactou significativamente os mais pobres. As altas taxas de 

desemprego favoreceram políticas de diminuição do salário, assim como cortes nas políticas 

de seguro desemprego e nos programas de moradia para a população de renda baixa. 

Entretanto, após a primeira investida de retração dos gastos públicos, além da classe mais 

pobre, a classe média sentiu os impactos dos cortes, com destaque no setor de saúde, o que fez 

com que o governo passasse a enfrentar maior resistência e a ameaça de consequências 

eleitorais negativas. Esse cenário reverberou sobre o Congresso que, ao longo dos anos 1980, 

passou a avaliar os planos de retração com maior resistência. Se por um lado, a realidade de 
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estagnação econômica não permitia a expansão de gastos sociais, por outro os grupos de 

interesse estabelecidos bloqueavam os cortes, essa conjuntura levou a uma realidade de “soma 

zero”, conforme explica Pierson, “[...] na qual os ganhos para alguns programas geralmente 

vieram à custa de outros” (PIERSON, p. 166, 1994).  

Conclui-se, portanto, com base na análise realizada por Pierson que o 

desmantelamento completo do Estado de bem-estar não se observou, ainda que diversas ações 

no sentido de enfraquecê-lo tenham ocorrido. Além disso, o autor também defende que as 

variações dentro do sistema não podem ser explicadas por argumentos únicos, tais como a 

estrutura das instituições políticas, o poder da esquerda ou a eleição de um partido 

conservador. A interação das diversas variantes contribuirá para formatar as transformações 

nas orientações políticas, ao mesmo tempo em que a própria maturidade das políticas públicas 

é posta como variável independente na análise (PIERSON, 1994).  

 Tendo em vista as particularidades de cada país analisado por Pierson, podemos 

identificar as seguintes constatações sobre o Estado de bem-estar e suas transformações desde 

os anos 1970: 

a) o aumento dos gastos sociais e o amadurecimento dos programas sociais produziram novos 

grupos de interesse organizados, que tendem a defender o Estado de bem-estar;  

b) os gastos com as políticas sociais permaneceram similares entre 1974 e 1999. De acordo 

com os dados da OECD as transferências com previdência social não diminuíram nesse 

período e gastos governamentais em áreas como saúde e educação sofreram baixas inferiores 

a 1.1%;  

c) a presença de governos de direita não explica, por si só, o enfraquecimento do Estado de 

bem-estar;  

d) momentos marcados por crises orçamentárias podem configurar oportunidades para a 

realização de reformas;  

e) em momentos de crise há um apoio de parte da população para medidas de austeridade, 

mas após o primeiro grande corte o apoio da população diminui consideravelmente, o que faz 

com que as próximas ações de ajuste fiscal sejam recebidas com muito mais hostilidade e a 

um custo eleitoral muito maior;  

e) países em que o poder é compartilhado entre diferentes instituições, reformas radicais serão 

mais difíceis de serem realizadas;  

f) cortes de gastos mais radicais tendem a serem feitos quando há uma divisão eleitoral maior 

que enfraquece a unidade entre a população (electoral slack), criando situações em que o 

governo acredita estar forte o suficiente para absorver as consequências eleitorais de medidas 
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impopulares (o que explica o relativo sucesso das políticas implementadas por Margareth 

Thatcher); 

g) as políticas contemporâneas do Estado de bem-estar são caracterizadas pela motivação de 

evitar levar a culpa (politics of blame avoidance).  

Com isso, observa-se que as políticas que buscam mudar as instituições e as 

regras do jogo são complicadas e marcadas pelo equilíbrio de poder político. A baixa 

produtividade dos anos 1970 e a crise orçamentária dos Estados criou um clima favorável 

para o ataque aos gastos sociais. Ainda assim, mudar as instituições que garantem essas 

políticas públicas não depende apenas da entrada de governos conservadores, mas sim de um 

amplo e prolongado apoio entre os diferentes interesses organizados para mudar as regras do 

jogo.  

Tão significativo quanto verificar os valores investidos ou cortados nos gastos 

sociais é analisar o conteúdo das políticas públicas, que podem trabalhar interferindo no 

mercado, a fim de reduzir as distinções entre classes, ou no sentido de subsidiar o setor 

privado não interferindo, portanto, nas dinâmicas do mercado. Essa característica das 

reformas pós-1970 é significativamente importante para compreender as direções das políticas 

desde então. As reformas na estrutura dos programas sociais com o fortalecimento do 

neoliberalismo podem não ter desmantelado por completo o Estado de bem-estar, conforme 

apresentado acima, mas trouxeram à cena argumentos a favor de um Estado de bem-estar 

mais residual. Essa orientação em relação à oferta de serviços públicos é fundamental para 

compreendermos as transformações na agenda da educação de uma provisão pública universal 

e gratuita para uma estrutura política na qual o Estado subsidia o setor privado para ofertá-la e 

seus impactos sobre a qualidade e igualdade no acesso.  

 

 

3.2 A Expansão do Neoliberalismo e os Novos Atores no Processo das Políticas Públicas  

 

 

As transformações no cenário macroeconômico discutidas acima, após década de 

70, encerraram os “anos dourados do capitalismo” e os Estados passaram a enfrentar uma 

realidade marcada por longas e severas recessões. O desemprego aumentou, o baixo 

crescimento econômico comprometeu a arrecadação tributária, a inflação surgiu e os déficits 

nas contas públicas se ampliaram. Esse cenário de crise favoreceu propostas neoliberais que 
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criticavam os programas sociais como grandes responsáveis pela falta de dinamismo na 

economia e pelo déficit público.  

O Estado de bem-estar começa a se deteriorar e dentre os principais pontos 

criticados, conforme Paul Singer (1995) elenca, estão o paternalismo, a ineficiência e o 

corporativismo no setor público.  

Paternalista no sentido em que, 
Os serviços sociais como auxílio aos desempregados, às mães solteiras, às famílias 
numerosas oferecem incentivos aos beneficiários para que reiterem comportamentos 
que os levaram a essa condição. Assim, os desempregados tendem a permanecer 
desempregados, moças solteiras são estimuladas a engravidar, famílias com muitos 
filhos tendem a se multiplicar (SINGER, p. 08, 1995). 
 

Ineficiente porque  
O seguro social, para não estimular a simulação de situações falsas de necessidade, 
requer um extenso aparelho de controle e acompanhamento, o qual acaba 
absorvendo uma parcela desmedida dos recursos destinados ao seguro. Além disso, 
a organização dos serviços sociais públicos não apresenta qualquer incentivo ao 
aumento da produtividade dos funcionários ou da eficiência no uso dos recursos. Em 
consequência, os aparelhos de prestação de serviços sociais apresentariam quase 
sempre excesso de empregados e desperdícios de recursos (SINGER, p. 08, 1995). 
 

E, finalmente, corporativista tendo em vista que,  
Os profissionais dos serviços sociais do Estado têm interesse na ampliação dos 
aparelhos em que atuam e por isso se aliam às clientelas desses serviços para 
pressionar o poder público no sentido de ampliar os referidos serviços e aumentar as 
dotações orçamentárias que os sustentam. A crise fiscal do Estado, diagnosticada 
pelo neoliberalismo como raiz da estagflação, que tem afetado as economias 
capitalistas nos últimos vintes anos, seria o resultado de tais mazelas (SINGER, p. 
08, 1995). 
  
 

Essa realidade de altas taxas de desemprego, altos gastos governamentais e baixa 

arrecadação incentivaram as alternativas propostas pelas políticas de ajuste estrutural. O 

aumento da demanda pelos serviços sociais em função da crise, somado a um Estado incapaz 

de ampliar os investimentos nesses setores, levou a uma diminuição na qualidade dos serviços 

prestados o que reforçou esse ciclo de retornos negativos sobre o Estado de bem-estar e 

favoreceu a opinião pública que defendia a reformulação da oferta dos serviços sociais.   

A despeito dessa ruptura na estabilidade das políticas sociais é preciso ter em 

mente, ao analisar as transformações no final do século passado, que o mundo vivia os 

impactos da revolução na informática que afetou diretamente a produção e reestruturou a 

oferta de postos de trabalho. A globalização, marcada pelos avanços na comunicação e 

transporte, colaborou para que a produção circulasse muito mais facilmente, o capital 
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industrial teve sua geografia ampliada e pode buscar lugares distintos para uma produção mais 

competitiva, impactando as condições de compra e venda de trabalho a nível global. Além 

disso, novos empregos surgiram caracterizados, principalmente, pela prestação de serviços. 

Esses profissionais formaram uma massa de trabalhadores, em grande parte terceirizados, que 

acabaram aumentando o nível de informalidade trabalhista (SINGER, 1995).  

O projeto neoliberal nos anos 1970, amparado pelas orientações da Nova 

Administração Pública (New Public Management), colaborou para reorganização do papel do 

Estado e o consequente aumento do setor privado em questões da administração pública, 

inclusive sobre a provisão de serviços públicos. Ainda que os gastos sociais tenham se 

mantido, é preciso verificar a natureza das políticas e os atores políticos envolvidos no seu 

processo desde a formulação até a implementação. Por atores políticos ou players, entende-se 

“[...] aqueles indivíduos ou grupos, tanto formais quanto informais, que buscam influenciar a 

criação e implementação de soluções para os problemas públicos” (CAHN, 1995, p. 201).  

Os argumentos baseados nos pontos levantados anteriormente, de programas 

sociais marcados por práticas paternalistas, ineficientes e corporativistas incentivaram a 

entrada de atores privados na gestão desses serviços. O envolvimento de outros atores, para 

além do Estado, na organização da sociedade nas últimas décadas, colaborou para a 

reformulação dos papéis sociais e da arquitetura institucional das políticas públicas. Conforme 

argumenta Matthew Cahn (1995),  
O processo da política pública é significativamente mais sutil do que muitos possam 
imaginar. Enquanto a Constituição prevê um legislativo que faz as leis, um 
executivo que garante as leis e um judiciário que interpreta as leis, o processo da 
política pública evoluiu para uma rede confusa de estado e departamentos federais, 
agências e comissões que realizam a burocracia institucional das políticas públicas. 
Somado a isso, a vasta rede de grupos da sociedade civil organizada (partidos, 
grupos de interesse), assim como o crescimento da mídia eletrônica, consultores 
políticos, e outros profissionais de formação de imagem, complicam ainda mais o 
processo. O papel que cada ator exerce, em combinação com o relacionamento entre 
os atores em ambas as burocracias políticas, é em última análise o que determina os 
resultados das políticas públicas (CAHN, p. 202, 1995).  
 

A atuação de atores não-governamentais no processo político não é exclusividade 

do período neoliberal pós-1970, mas a realidade política constituída desde então, 

caracterizada pelas dinâmicas globalizantes, impulsionou o fortalecimento desses atores e a 

participação de novos atores inclusive não nacionais. A influência desses atores, por um lado, 

pode ser positiva, no sentido de criar mais canais de comunicação, fortalecer a democracia e 

pressionar a direção da política pública para que atenda as necessidades da sociedade. Por 

outro lado, pode ser altamente prejudicial quando os grupos de interesse respondem a uma 
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parcela pequena da população que busca seu auto-interesse em detrimento de uma política que 

faça sentido nacionalmente.  

Seja como for, nas últimas décadas, o Estado-centrismo passou a lidar com um 

mundo crescentemente multicêntrico. Essa transformação na centralidade do Estado-Nação 

complexificou o processo das políticas públicas e passou a favorecer as condições para o 

envolvimento de outros players inclusive com capacidade de influência internacional. O 

aumento de indivíduos ou grupos buscando influenciar a criação e implementação das 

soluções para os problemas públicos têm impactado significativamente o processo das 

políticas públicas. Conforme Ripley & Franklin (1995) explicam2, “O fazer político [policy 

making] é um processo de interação entre atores governamentais e não governamentais; a 

política pública [policy] é o resultado dessa interação” (RIPLEY & FRANKLIN apud CAHN, 

p. 201, 1995). 

Continuando com a argumentação de Cahn (1995), 
Não apenas a influência dos grupos de interesse corporativos está mais alta que 
nunca, como a estrutura da constituição do fazer político passou a aceitar think tanks 
privadas como instituições democráticas. O Brookings Institution, RAND 
Corporation, Council for Economic Development (CED), Council on Foreign 
Relations (CFR) e outras formam uma ponte entre os interesses corporativos e o 
governo. As think tanks são consideradas por muitos políticos como consultorias 
políticas neutras e com isso estendem grande acesso à arena do fazer político, ainda 
que praticamente todas elas tenham forte fundamentação na comunidade 
corporativa. A RAND Corporation foi criada como uma joint venture entre as 
Forças Armadas dos EUA e a indústria aeroespacial como uma think tank dedicada à 
teoria e tecnologia da dissuasão. O CED foi fundado no início de 1940 por um 
consórcio entre líderes corporativos para influenciar a formação de políticas públicas 
específicas. O CFR foi fundado em 1921 por executivos corporativos e 
financiadores para ajudar a configurar a política externa. Como resultado, elites 
econômicas são capazes de influenciar a política pública através de think tanks como 
grupos de interesse (CAHN, p. 209, 1995).  
 

O processo da globalização revitalizou o papel das agências internacionais que 

trabalham com políticas educacionais, como o Banco Mundial, OCDE e a UNESCO e que 

cada vez mais apresentam papel central no compartilhamento de determinadas orientações 

políticas mundialmente. Conforme argumenta o professor da Univeridad Autonoma de 

Barcelona, Antoni Verger,  
[...] a globalização também traz novos atores internacionais na formulação política 
educacional, sendo a maioria não-governamentais, incluindo corporações 
transnacionais, fundações, consultorias, coalizões de advocacy internacionais e 
comunidades epistemológicas. (VERGER, p. 04, 2012).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  RIPLEY, Randall; FRANKLIN, Grace. Congress, The Bureaucracy and Public Policy. Homewood, The 
Dorsey Press, p. 193, 1976.	  
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Esse movimento dinâmico da globalização tem impulsionado a troca de ideias de 

forma extremamente rápida, assim como a falta de controle do capital tem fortalecido a 

economia transnacional e impactado a autonomia do Estado de formular suas políticas. Essa 

realidade leva a novas reflexões sobre a abordagem teórica que melhor analisa os impactos da 

globalização sobre o Estado e o caráter convergente dessas políticas globais (DREZNER, 

2001). As mudanças no cenário internacional têm pressionado por uma melhor equalização 

entre as transformações políticas e as instituições políticas. A aproximação social e econômica 

a nível mundial tem ampliado o escopo das políticas públicas. A falta de instituições que 

atendam as demandas a nível global faz com que uma variedade de grupos e redes se forme, 

desempenhando tanto um papel de agente com capacidade de influenciar a política como 

sendo por esse espaço influenciado. De acordo com a argumentação de Heinecke,  
Conforme as políticas se tornam cada vez mais influenciadas por condições globais, 
as instituições formais de formulação política – legislatura nacional, agências do 
governo, e instituições multilaterais, entre outros – geralmente não possuem escopo, 
rapidez e contatos para adquirir e utilizar a informação necessária para formular 
políticas efetivas (HEINICKE, p. 06, 2000).  
 

Nesse sentido as redes de políticas públicas globais vão ampliando suas 

capacidades de influenciar o fazer político e impondo novos desafios ao Estado e sua estrutura 

clássica. As pressões que essas articulações globais geram sobre as políticas nacionais muitas 

vezes surgem através de reformas ou transformações dentro do aparelho do Estado para que 

esse atenda melhor às dinâmicas e produções socioeconômicas globais.  

Nesse contexto, impulsionadas pela globalização, as reformas orientadas pela 

Nova Administração Pública (New Public Management - NPM) levaram a uma série de 

mudanças nas estruturas do Estado. De maneira geral, a NPM buscava a descentralização do 

governo, a separação entre a responsabilidade sobre a compra do serviço público e sobre a sua 

provisão, gestão por resultado para avaliar o serviço público, sub-contratação do setor privado 

para serviços públicos e privatização (YESCOMBE, 2007). Destacam-se, portanto, as 

transformações impulsionadas neste período sobre os procedimentos e conjunto de normas e 

práticas que orientam o funcionamento da administração pública. Tão significativos quanto os 

valores direcionados para os serviços sociais são os impactos dos atores envolvidos e da 

lógica política neoliberal sobre as estruturas que constituem o modus operandi do Estado.  

As definições sobre a Nova Administração Pública apresentam variações, mas, de 

maneira geral, cinco pontos centrais estão presentes na sua caracterização: i) separação entre o 

desenvolvimento e a execução da política pública, de forma que a execução se realize por 
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agências ou órgãos com autonomia administrativa (arm’s length bodies) a fim de evitar a 

interferência direta do governo; ii) maior autonomia para os gestores tanto no 

desenvolvimento quanto na execução da política pública (“let managers manage”); iii) 

direção e controle das agências executivas com base em resultados mensuráveis, o que 

implica que toda agência defina seus resultados e que indicadores quantitativos sejam 

desenvolvidos para medi-los; iv) orçamento baseado na mensuração do resultado 

(performance budgeting), o que significa que todos os ministérios devem formular suas metas 

em termos de resultado e produto; v) terceirização da produção intermediária ao mercado, 

toda a produção intermediária realizada tanto pelo governo quanto por concessão devem estar 

sujeitas à comparação de qualidade e preço (market testing), caso o mercado seja superior a 

produção deve ser terceirizada (OECD, 2010). 

De acordo com a análise de Christopher Pollitt e Geert Bouckeart (2002), os 

principais motivos que levaram às reformas no setor público foram o período de crise durante 

os anos 80 e 90 que levou a uma pressão para economizar, um amplo desejo de remediar o 

fraco desempenho em áreas estratégicas no setor público, alterar o padrão de responsabilidade 

de diferentes atores políticos e administrativos (accountability), além de um cenário 

internacional que promovia um “mercado global de determinados tipos de reforma” 

(POLLITT & BOUCKEART, p. 17, 2002). A intensidade das reformas variou entre os países, 

tendo tido os mais ativos, que lideraram as orientações de reforma, como Austrália, Estados 

Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia, os que implementaram reformas administrativas, mas 

de maneira mais cautelosa, como Canadá, França, Holanda e países nórdicos, e os países em 

transição da Europa Central e Oriental que realizaram reformas de maneira variada, ainda que 

muitas vezes pressionados por organizações internacionais, como o Banco Mundial. Sobre as 

demais regiões do globo, vale ressaltar que a agenda de reforma administrativa impactou 

fortemente a América Latina durante os anos 90, principalmente sob a influência do Banco 

Mundial. Conforme argumenta o professor da Fundação Getulio Vargas, Peter Spink,  
Quase sem exceções, todos os países latino-americanos estão, no momento, 
engajados em processos de reforma do Estado. Programas com o nome de 
“Modernização do Estado” e “Modernização do setor público” vêm sendo 
financiados pelo Banco Mundial em toda a região e, entre os anos de 1990 e 1995, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou cerca de 100 ou mais 
programas, nos quais os componentes “fortalecimento” e “reforma do Estado” 
estavam sempre presentes (SPINK, p. 141, 1998).  
 

Uma classificação entre os países a partir de seus esforços de reforma foi 

desenvolvida por Pollitt e Bouckeart, organizando-os entre os apresentavam uma visão de 

Estado mais orientada a   
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i) manter, conservando a máquina administrativa tal como é; ii) modernizar, 
realizando mudanças mais fundamentais nas estruturas e processos, mudando a 
orientação do processo orçamentário de insumo para produto; iii) mercantilizar: 
introduzindo mecanismos de mercado (market-type mechanisms – MTMs) no setor 
público, acreditando que eles vão gerar eficiência e melhor desempenho; iv) 
minimizar: reduzindo o setor estatal tanto quanto possível, fazendo o uso máximo 
das privatizações e da contratação externa. (POLLITT & BOUCKEART, p. 18-19, 
2002).   
 

Na interpretação desses autores, as avaliações sobre a modernização do setor 

público envolvem uma perspectiva internacional comparativa, porém essa tarefa é complexa e 

com limitações. Dentre os problemas da avaliação das reformas na gestão pública estão: i) as 

unidade de análise, pois o foco na unidade do Estado-Nação não leva em consideração as 

diferenças entre os países, podendo levar à comparações pouco precisas ou equivocadas, com 

o perigo de comparar “maçãs e peras”; ii) as unidades de significado, pois o que é visto como 

positivo em um país pode não o ser em outro; iii) a escassez de dados essenciais para 

confirmar a eficácia da reforma, além de, na maioria dos casos, não haver um programa sério 

nos países de avaliação das reformas; iv) critérios múltiplos, que levantam questionamentos 

sobre quais são os critérios de análise – econômicos, processos melhores nos serviços 

públicos, eficiência, outros – e como eles se relacionam; e v) caráter imponderável da 

mudança no que diz respeito a investigação cuidadosa sobre como as reformas foram 

implementadas e qual coerência seguiu (POLLITT & BOUCKEART, 2002).   

As reformas na administração pública suscitaram diversos debates sobre a 

privatização de serviços públicos e o impacto sobre a universalidade no acesso a esses 

serviços. Para alguns, as orientações da Nova Administração Pública significaram a 

diminuição do papel do Estado em setores sociais básicos que passaram a ser privatizados. 

Para outros significou iniciativas no sentido de melhorar o funcionamento da máquina 

pública, tornando-a mais eficiente e menos sujeita aos interesses políticos imediatos que 

prejudicam a qualidade da política e de seu resultado.  

O então Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), 

Bresser Pereira, reflete sobre o processo de reforma da administração pública ocorrida no 

Brasil nos anos 1990 e argumenta que essas transformações estavam voltadas para construir 

instituições que fortalecessem a capacidade do aparelho do Estado, em suas palavras sobre o 

processo no Brasil, 
Se os anos 80 foram os anos da crise de um Estado que cresceu demasiadamente e 
foi capturado por interesses particulares, ao mesmo tempo que perdia autonomia 
relativa face do processo de globalização da economia mundial, os anos 90 têm sido 
os anos da reforma do Estado e, particularmente, da reforma da administração 
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pública. À medida que se tornava claro que a proposta neoconservadora ou 
neoliberal de atribuir ao mercado toda a coordenação de economia e reduzir o 
Estado ao mínimo nao era realista, não correspondendo nem aos anseios da 
sociedade  nem às necessidade das econômicas nacionais, a questão da reconstrução 
do Estado e da reforma de seu serviço civil tornou-se central (BRESSER-PEREIRA, 
p. 07, 1998).  
 

Ainda de acordo com o Ministro,  
A abordagem gerencial, também conhecida como “nova administração pública”, 
parte do reconhecimento de que os Estado democráticos contemporâneos não são 
simples instrumentos para garantir a propriedade e os contratos, mas formulam e 
implementam políticas pública estratégicas para sua respectivas sociedades tanto na 
área social quanto na cientifica e tecnológica. [...] Não se trata, porém, da simples 
importação de modelos idealizados do mundo empresarial, e sim do reconhecimento 
de que as novas funções do Estado em um mundo globalizado exigem novas 
competências, novas estratégias administrativas e novas instituições (BRESSER-
PEREIRA, p.07, 1998).  
 

Observa-se, portanto, que a orientação das reformas, conforme distingue Pollitt e 

Bouckeart (2002), foi diversa entre os países e buscaram resultados diferentes. A extensão na 

qual as orientações neoliberais passaram a influenciar as instituições públicas variou, assim 

como os setores que foram sujeitos à reforma. As áreas consideradas estratégicas para o bem-

estar público são mais complexas e sofrem mais questionamentos quando sujeitas a reformas, 

como as infraestruturas sociais de saúde, educação, previdência e segurança. Observa-se, 

portanto, que, apesar de visões intermediárias, o escopo da reforma lançou luz sobre as 

diferenças entre uma visão mais produtivista das políticas sociais e uma visão mais 

democrática.  

Não obstante, as orientações da Nova Administração Pública transformaram a 

gestão dos serviços públicos ao longo das últimas décadas. A participação de atores privados 

na provisão de serviços públicos foi ampliada desde meados dos anos 70, com um movimento 

primeiro observado na oferta de infraestruturas econômicas e, posteriormente, na oferta de 

infraestruturas sociais. Desde o governo Thatcher um novo modelo de provisão de serviços 

públicos, que envolve atores privados e públicos, passou a crescer, com destaque para os 

modelos caracterizados pelas parcerias público-privadas.  

As limitações do Estado verificadas nas últimas décadas – seja em função da 

ausência de capacidades ou por falta de recursos financeiros – no atendimento das demandas 

da sociedade, assim como a ampliação de outros atores nas atividades econômicas, 

proporcionaram o desenvolvimento dos modelos de parcerias público-privadas na provisão de 

infraestruturas sociais. Essa relação entre atores privados e públicos na oferta de políticas 
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sociais irá representar muito mais do que uma relação econômica, exercendo influência sobre 

a natureza da política e no seu conteúdo.  

No campo da educação o maior envolvimento de atores privados na formulação e 

implementação das políticas irá reforçar a lógica empresarial sobre esse processo. O que 

observará, com o aumento de influência desses atores sobre o fazer político, pautados pela 

teoria neoliberal, é uma divisão caracterizada por aqueles que defendem uma educação 

democrática pública e gratuita e outra visão que a entende como um serviço sujeito às regras 

do mercado. Os primeiros encaram a educação, principalmente a escolar, como um processo 

de formação cidadã com vistas às noções de direitos e deveres característicos de uma 

democracia, para além de capacitar o indivíduo para a vida profissional. Por outro lado, para a 

visão produtivista a educação, sobretudo escolar, deve capacitar o indivíduo para o mundo do 

trabalho, pois dessa maneira o produto social seria um conjunto de pessoas bem instruídas que 

conformariam uma sociedade melhor. Nas palavras de Singer sobre essa visão, 

Ambas as visões dizem defender uma educação universal, entretanto a maneira 

como ela se dará segue caminhos distintos, com destaque para duas grandes diferenças 

relacionadas à gratuidade do ensino e à falta de concorrência. A crítica que os defensores de 

uma educação produtivista fazem afirma que,  
O paternalismo seria o resultado da gratuidade do ensino: como o aluno e sua 
família nada pagam, eles não têm incentivos para melhorar o aproveitamento do 
primeiro e evitar que repita de ano. A gratuidade também torna o aluno passivo 
perante a má qualidade do ensino. Para evitar esses males, o ensino deveria se tornar 
pago ou ao menos competitivo. (SINGER, p. 08, 1995). 
  

Essas orientações irão perpassar as reformas educacionais e fundamentar muito 

dos argumentos a favor dos modelos de parcerias público-privadas em educação. Nesse 

sentido, o próximo capítulo irá analisar o que é essa parceria no campo da educação, assim 

como seus impactos sociais e econômicos a fim de verificar, após os estudos de caso 

desenvolvidos no capítulo 4, como esse arranjo tem se desenvolvido e quais são suas 

premissas.  
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4 AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS EM EDUCAÇÃO 

 

 

As razões para o envolvimento do setor privado na infraestrutura pública são 

controversas e complexas de definir, variando significativamente conforme o serviço 

ofertado. Entretanto, esse modelo de parceria tem se ampliado consideravelmente nas últimas 

décadas, demandando análises mais aprofundadas sobre seu papel e impacto. Com o objetivo 

de compreender e colaborar para o debate em torno das PPPs no setor específico da educação, 

este capítulo irá realizar uma análise sobre esse modelo, discutindo suas concepções, 

características, objetivos e atores. Para o levantamento dessas questões serão amplamente 

utilizados, como base teórica, os estudos desenvolvidos por Edward Yescombe (2007) sobre 

esse modelo e suas implicações em geral, e os documentos produzidos pelo Banco Mundial 

sobre o campo da educação. Também serão abordadas as diversas definições apresentadas por 

organismos que trabalham com o tema, assim como os estudos de pesquisadores no assunto.  

 

 

4.1 Origem e características das parcerias público-privadas  

 

 

As parcerias público-privadas surgiram nos Estados Unidos, no começo do século 

XX, no envolvimento do setor público e privado para o financiamento de programas 

educacionais. Entretanto, se tornaram mais comuns a partir da década de 60 em joint ventures 

público-privada para a renovação de áreas urbanas e também para o financiamento de serviços 

públicos por organizações não-governamentais. Durante o governo de Margaret Thatcher, o 

envolvimento do setor privado na provisão de serviços públicos foi ampliado, movimento 

esse que se espalhou da Inglaterra para diversos outros países, alicerçados na lógica da Nova 

Administração Pública (YESCOMBE, 2007). Nesse período, surgiram diversas pressões no 

sentido de reformar a administração pública acusada de estar funcionando de maneira ineficaz 

e marcada por serviços de baixa qualidade.  

Nesse contexto, ao longo das últimas décadas, observou-se a expansão do 

envolvimento do setor privado tanto no financiamento quanto na provisão de serviços 

públicos. As parcerias público-privadas podem operar tanto sobre a infraestrutura pública 

considerada econômica quanto sobre a infraestrutura social. A econômica está relacionada às 
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construções de instalações tais como transporte, rede de saneamento e eletricidade; a 

infraestrutura social está mais relacionada à estruturação da sociedade e envolve escolas, 

hospitais, bibliotecas e penitenciárias (YESCOMBE, 2007). Para o autor, parcerias público-

privadas podem ser consideradas “uma maneira moderna de facilitar a provisão privada para o 

atendimento de uma demanda crescente por infraestrutura pública” (YESCOMBE, p. 02, 

2007). 

Conforme analisado nos capítulos anteriores, somente a partir do século XVIII se 

estabelecem áreas definidas como atribuições do Estado: saneamento, energia, educação, 

segurança, e outros. Desde então, é de comum entendimento a importância do Estado na 

estruturação e oferta desses serviços ainda que a iniciativa privada venha, nas últimas 

décadas, ampliando sua participação nesses espaços. Qual o interesse que movimenta as 

parcerias público-privadas e por que desenvolvê-las ao invés de manter essas áreas sobre o 

controle apenas do Estado, ou então privatizá-las e deixá-las, assim, sobre o controle total do 

mercado são questões presentes nas análises sobre esse tipo de parceira.   

Para Yescombe, ao analisar a existência desse tipo de parceria entre o setor 

público e o privado é preciso ter em mente certos entendimentos comuns em relação à 

responsabilidade do Estado sobre os bens públicos, tais como:  
i) o setor privado não pode se responsabilizar pelas externalidades e, portanto, a 
intervenção do setor público é requerida; ii) sem tal intervenção as infraestruturas 
que precisam estar livremente disponíveis para todos (bens públicos) não seriam 
construídas, especialmente onde se precisa de redes, tais como rodovias ou serviços 
como iluminação pública; iii) provisão competitiva de infraestrutura pode não ser 
eficiente, e a provisão de um monopólio requer alguma forma de controle público; 
iv) mesmo onde a competição é possível, o setor público ainda deve prover bens de 
interesse social (merit goods), como, por exemplo, aqueles que caso contrário 
poderiam ser prestados de maneira reduzida (tais como escolas, das quais os mais 
ricos poderiam pagar, mas os mais pobres não teriam acesso); v) infraestrutura 
requer um alto investimento inicial no qual só se pode esperar por um retorno de 
longo prazo. Pode ser difícil envolver o capital privado para esse tipo de 
investimento sem algum apoio do setor público. (YESCOMBE, p. 02, 2007).  
 

Sendo assim, as áreas que impactam diretamente os benefícios sociais e nas quais 

o mercado criaria distorções entende-se necessária a presença do Estado, que se pode fazer 

presente como o ofertante único de determinada infraestrutura ou como um facilitador para 

uma provisão realizada pelo setor privado. O aumento das demandas sociais sobre o Estado 

tornou sua atuação mais complexa e necessária. As limitações do Estado – seja em função da 

ausência de capacidades, por falta de recursos financeiros ou por razões políticas – no 

atendimento das demandas da sociedade, assim como a ampliação de outros atores nas 

atividades econômicas, proporcionaram o desenvolvimento dos modelos de parcerias público-
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privadas na provisão de infraestruturas. Ainda que as PPPs possam ser consideradas “uma 

maneira moderna de facilitar a provisão privada a atender uma demanda crescente por 

infraestrutura pública” (YESCOMBE, p. 02, 2007), elas são, na origem, relações comerciais, 

essencialmente, na qual o investidor busca o retorno sobre o valor investido de maneira segura 

e rentável.  

O crescente envolvimento do setor privado na provisão de bens públicos pode ter 

colaborado para maquiar o sentido da palavra ‘parceria’ nas relações entre o setor público e 

privado. Embora existam diferentes definições, de maneira geral, o conceito se refere a um 

acordo contratual de longo prazo entre o setor público e partes privadas, implicando, nesse 

sentido, uma relação contratual com obrigações e compromissos definidos para cada parte em 

um determinado espaço de tempo, com a cobrança dos valores investidos somado dos juros 

acordados. Por serem contratos de longo prazo, na grande maioria entre 20 e 30 anos, os 

riscos são seriamente considerados, já que as previsões para o futuro implicam em incertezas 

em relação à situação vindoura das partes envolvidas, às transformações conjunturais e ao 

próprio objeto do contrato.  

 A palavra ‘parceria’ pode levar a interpretações excessivamente otimistas sobre 

uma relação que, basicamente, é uma relação comercial com bases legais. Ainda que ela possa 

gerar ganhos positivos tanto para o setor público como privado, é preciso cautela para 

compreender seus objetivos e limitações, assim como para não gerar confusões sobre as 

atribuições e natureza de cada uma das partes. O termo ‘parceria’ nesse contexto, conforme 

Yescombe (2007) argumenta, é muito mais um slogan político. Há outros nomes alternativos 

para essa proposta de modelo, que eventualmente podem apresentar variações no desenho, 

mas que não deixam de compor o espectro das Parcerias Público-Privadas, tais como 

Participação Privada em Infraestrutura (Private Participation in Infrastructure – PPI), 

Participação do Setor Privado (Private-Sector Participation – PSP), Financiamento Privado 

de Projetos (Privately-Financed Projects – PFP), Modelo de Concessão Patrocinada 

(Concession Model), Construir-Operar Transferir (Build-Operate Transfer – BOT ou Build-

Own-Operate Transfer – BOOT), Iniciativa de Financiamento Privado, também chamada de 

Concessão Administrativa (Private Finance Initiative – PFI), entre outros.  

Em todas essas modalidades a construção e operação são de responsabilidade do 

setor privado, a propriedade do projeto é do setor privado durante o contrato e repassado ao 

setor público após seu término, quem financia é o governo e/ou o usuário final e quem recebe 

é a iniciativa privada. A PPP é entendida como um modelo que se encontra entre um projeto 

público e um projeto privado.  
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De maneira geral, entende-se que no modelo de Private Finance Initiative (PFI) – 

Concessão Administrativa – o custo pelo projeto de infraestrutura é pago pelo governo, 

enquanto que no Concession Model – Concessão Patrocinada – o custo é pago diretamente 

pelo usuário, ainda que possa haver o pagamento de subsídios por parte do governo.   

Seja qual for o modelo as PPPs são baseadas em contratos relacionados a 

determinado projeto. Os elementos chaves que caracterizam uma PPP, de acordo com 

Yescombe (2007) são:  
i) um contrato de longo prazo (Contrato de PPP) entre uma parte do setor público e 
uma parte do setor privado; ii) voltado para o desenho, construção, financiamento e 
operação de uma infraestrutura pública (a ‘Instalação’) pela parte do setor privado; 
iii) com pagamentos para a parte do setor privado ao longo da vida do Contrato de 
PPP para o uso da Instalação, realizados tanto por parte do governo ou pelo público 
em geral que utilizará da Instalação; iv) a Instalação permanece sob a propriedade do 
setor público, ou é revertido para a propriedade do setor público ao final do Contrato 
de PPP (YESCOMBE, p. 02, 2007). 
 

A principal diferença entre uma PPP e um contrato de Compra Pública (Public-

Sector Procurement) está nos requisitos em relação aos desempenhos e resultados do projeto. 

Em uma Concessão Pública o setor público abre um processo de licitação para um 

determinado projeto já formatado e com as especificações definidas e paga para a iniciativa 

privada construí-lo, arcando com os custos integrais do projeto. As responsabilidades de 

operacionalização e manutenção do projeto ficam sob a responsabilidade da autoridade 

pública. Uma PPP, por sua vez, implica em responsabilidades para o setor privado em relação 

ao desempenho e resultados do projeto. O setor privado, nesse caso, pode determinar o 

desenho da infraestrutura, seu financiamento, construção, operação e manutenção a fim de 

atender os resultados acordados no contrato ao longo do prazo definido. O setor privado 

recebe pagamentos ao longo do período contratual (em torno de 25 anos na média) que irão 

gerar um retorno sobre o investimento realizado.  

Por conformarem contratos de longo prazo e que implicam não apenas na 

construção física da infraestrutura, mas também na oferta do serviço, as PPPs geram riscos 

que são levados em consideração pelos investidores na formulação do contrato. Esses riscos 

envolvem tanto questões do âmbito macroeconômico como da realidade local. Dentre os 

riscos amplamente conhecidos estão: os custos do desenho e construção da infraestrutura, 

assim como sua operacionalização e manutenção, a demanda em relação à infraestrutura (que 

pode mudar significativamente, tendo em vista a extensão temporal do contrato), o serviço 

prestado (que pode ser mais complexo ou requerer alterações com o passar do tempo), e 

outros riscos políticos e fiscais por parte do setor público, como variação no crescimento 
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econômico, taxas de juros, taxa de câmbio, pressões sociais e outros que podem afligir as 

variáveis macroeconômicas e, com isso, impactar o pagamento devido ao setor privado. Com 

base na definição do Fundo Monetário Internacional, riscos fiscais são desvios nos resultados 

fiscais em relação às previsões e ao que era esperado no momento de definição do orçamento, 

e surgem de choques macroeconômicos e realização de responsabilidades contingenciais 

(FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL, 2009).  

Uma das ferramentas utilizadas para lidar com essas situações de riscos futuros, 

além do aumento das taxas de juros cobradas, é a vinculação de responsabilidades ao governo 

no contrato de PPPs na forma de Passivos Contingenciais (Contingent Liabilities). Essas 

responsabilidades são obrigações desencadeadas por um evento inesperado e são firmadas 

para tentar mitigar possíveis perdas, ou seja, essa ferramenta de precaução diz respeito a algo 

que pode vir a ocorrer e que, nesse caso, irá gerar custos extras para a parte responsável. A 

divisão dos riscos entre o setor privado e o governo3 vai se realizar com base no princípio de 

alocação dos riscos4 e vai depender, em grande medida, do poder de barganha das partes, que 

na maioria das vezes é significativamente assimétrico a favor do setor privado, que possui as 

capacidades técnicas e orçamentárias para a realização do investimento na infraestrutura 

demandada. 

Para lidar com esses contratos de longo prazo, em paralelo às PPPs observou-se a 

emergência de um modelo de viabilização de projetos denominado Project Finance, que 

configura um método para sustentar o financiamento de empréstimos de longo prazo 

tipicamente voltados para projetos de grande escala e de longo prazo (YESCOMBE, 2007). 

Esse tipo de financiamento se tornou amplamente utilizado a partir dos anos 1980 para 

financiar o desenvolvimento de projetos relacionados à extração de recursos naturais.  

De maneira resumida, Financiamento de Projeto pode ser definido como “um 

método de financiar um projeto no qual os credores olham para o fluxo de caixa futuro a ser 

gerado pelo projeto como uma fonte de pagamento do principal e dos juros” (YESCOMBE, 

p.12, 2007). Nesse sentido, o ponto central de uma PPP para receber investimento é a 

habilidade do projeto de gerar fluxos de caixa, ou seja, seu propósito de atividade deverá 

indicar a geração de rentabilidade futura para os valores investidos no presente. Para os 

credores, a capacidade da empresa que irá alocar os recursos, denominada Sociedade de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Os sujeitos envolvidos em um contrato de PPP são diversos: autoridade pública, sociedade de propósito 
específico, empressas sub-contratadas, seguradoras, investidores, usuários finais e outros. Utiliza-se, nesta 
pesquisa, a referência simplificada de setor público e setor privado a fim de apresentar os sujeitos de acordo com 
sua natureza setorial.   
4	  Esse princípio entende que determinado risco deve ser alocado para a parte considerada capaz de controlá-lo 
melhor do que as demais (YESCOMBE, 2007).   
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Propósito Específico - SPE5 (Project Company), de gerar fluxo de caixa através dos meios 

estabelecidos no contrato é de extrema importância. A viabilidade do projeto se baseia, entre 

outras questões, na previsão de geração de fluxo de caixa futuro, nos termos acordados no 

contrato e na capacidade do governo de arcar com os compromissos firmados. Entretanto, 

vale reforçar que, por conta do longo período do contrato os riscos são maiores, justamente 

pela impossibilidade de se assegurar a sustentabilidade da arquitetura orçamentária nos 

próximos trinta anos, além do surgimento de situações não previstas. Nesse sentido, os 

contratos de PPPs são tipicamente incompletos, por não poderem se assegurar de 

eventualidades futuras e, por isso, a flexibilidade do contrato se torna um fator importante, 

mas que também reforça os riscos. A flexibilidade, por um lado, é importante para poder lidar 

com novas situações não previstas quando da sua assinatura, por outro pode gerar atribuições 

não planejadas e que talvez as partes não consigam se responsabilizar. 

Em relação às formas de pagamento aos investidores, ainda que possa variar, o 

setor público está sempre comprometido nesse modelo de PPP. Como equilibrar o interesse 

público e o privado em projetos de PPPs é um grande desafio, principalmente porque o 

governo busca manter os preços os mais reduzidos possíveis, em função das pressões políticas 

e sociais, mas os investidores do setor privado, em contrapartida, buscam manter os preços 

altos o suficiente para assegurar a viabilidade da comercialização e para assegurar o maior 

retorno sobre o investimento, ou seja, a lucratividade do negócio. Como conciliar esses dois 

objetivos? As opções que surgem estão baseadas em subsídios, financiamento e outras 

garantias oferecidas pelo governo, tendo sempre em mente que a parte privada desconfia da 

capacidade financeira do governo de manter o compromisso e, em função dos riscos políticos 

sobre o governo, demanda remunerações adicionais para aceitar essa situação.  

Há duas categorias básicas de pagamento da infraestrutura, a chamada Taxa de 

Utilização (Usage Charge) e a Taxa de Disponibilidade (Availability Charge). O primeiro 

modelo é baseado em cobranças realizadas diretamente ao usuário para que esse tenha acesso 

à infraestrutura (como pagamento de pedágios, bilhete de metrô, energia elétrica e etc), ainda 

que essa infraestrutura conte com subsídios do setor público. O segundo não implica uma 

cobrança direta sobre o usuário, recaindo sobre o setor público o pagamento. Pode haver 

variações nas cobranças sobre o setor público, significando que, além do valor exigido para 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 A SPE constitui instrumento utilizado pelo Estado para orientar a alocação de recursos particulares na 
consecução de interesses públicos veiculados em contrato de parceria, suas atividades sujeitam-se ao regime 
jurídico de direito privado. No caso brasileiro, a SPE tem natureza de uma corporate joint venture formada entre 
os setores privado e público, não estando o controle societário na mão do último (REVISTA DE DIREITO 
MERCANTIL, 2005).  
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cobrir os gastos relacionados à construção e manutenção da infraestrutura podem ser cobradas 

taxas de operação (podendo variar de acordo com a quantidade de pessoas que utilizarem a 

infraestrutura). 

Observando a estrutura apresentada até o momento sobre o que são PPPs e como 

funcionam, observa-se que no final das contas o setor público tem que arcar com o pagamento 

da infraestrutura, ainda que conte com um período maior para isso. Ou seja, a interpretação do 

modelo de PPPs como uma opção para suprir a falta de recursos do governo e oferecer 

infraestruturas em uma relação amistosa ao longo do contrato se mostra muito mais complexa 

na realidade. É preciso ter clareza que uma parceria público-privada é uma relação contratual, 

na qual o setor público terá que pagar pelo serviço prestado pela parte privada. O que se 

observa é que as PPPs podem suprir as limitações orçamentárias imediatas do governo, mas 

vão cobrar por isso com juros e termos contingenciais. Nesse sentido, evidencia-se a anedota 

de que “não existe almoço grátis” em negócios entre o setor público e privado, retomando o 

termo popularizado pelo economista liberal Milton Friedman, em sua obra de mesmo título, 

de 1975, There is no such a thing as free lunch.  

Sendo assim, por que então utilizar o modelo de parceria público-privado ao invés 

de manter sob a responsabilidade exclusiva do governo a viabilização de projetos de 

infraestrutura pública?  

Há diversos argumentos para a adoção de PPPs, como apresentado anteriormente, 

mas pode-se apontar como pontos centrais a favor desse modelo a limitação orçamentária 

presente (muitas vezes pressionada pelo tempo do mandato político) para realizar a 

construção de diversas infraestruturas demandadas pela sociedade, e o extenso prazo para a 

conclusão do pagamento oferecido pelos contratos de PPPs. Ainda que as PPPs não sejam 

necessariamente mais baratas do que um projeto realizado de outra forma – alias, há diversos 

estudos que apontam que na verdade elas são mais caras6 –, a possibilidade de pagar em mais 

de duas décadas por uma infraestrutura que estará disponível mais rapidamente torna esse 

modelo altamente atrativo para o governo frente às várias demandas sociais e pressões 

políticas sofridas, somadas à limitação orçamentária do presente para atendê-las – ainda que a 

contratação de várias PPPs implique no comprometimento da renda futura e todos os riscos 

que se aplicam a isso. Outra questão é que para muitos governos a ausência de recursos para 

grandes investimentos é uma realidade, o que faz com que a opção entre PPP ou Compra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Ver YESCOMBE (2007), Capítulo II.  
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Pública não seja possível, tendo em vista que essa última opção não existe já que a 

arrecadação tributária do governo é insuficiente para arcar com tais construções.  

Além desses argumentos financeiros apontam-se outros, como a possibilidade de 

utilizar o know-how já desenvolvido pelo setor privado em áreas que talvez o governo tivesse 

que construir todo um conhecimento, possibilitar que o governo haja como regulador e, assim, 

possa focar no planejamento e acompanhamento do serviço ao invés de ficar comprometido 

com as questões do dia a dia, gerar ganhos de eficiência, promover o compartilhamento de 

riscos, e trazer benefícios por serem projetos responsáveis por todo o custo de vida e 

manutenção da infraestrutura gerando, assim, maior “valor ao dinheiro” (value for money).  

Em relação ao argumento relacionado a compartilhamento de riscos (risks 

sharing), nota-se que esse ponto é amplamente controverso. As incertezas presentes nos 

projetos de PPPs representam um peso que será cobrado no contrato, ainda que não seja 

possível calcular todos os riscos e eventualidades futuras. Em função da própria natureza do 

objeto das PPPs – projetos de infraestrutura – o governo é o responsável principal sobre a 

garantia do projeto, pois, no limite, é de seu interesse e obrigação. O que significa que, se um 

projeto não der o retorno esperado para os investidores ou se for à falência por algum motivo 

o setor privado pode, no limite, se retirar do projeto ainda que não seja o desejado e que tenha 

que arcar com o firmado no contrato – provavelmente em relação aos riscos manutenção – 

podendo gerar, assim, perdas financeiras para essa parte. Porém, para o setor público essa 

retirada é muito mais custosa tanto do ponto de vista econômico como social, sendo, 

geralmente a última opção. Nos casos em que o projeto não caminha muito bem é mais 

provável que o governo incorra com custos extras a fim de mantê-lo do que optar por encerrá-

lo e iniciar um novo projeto (YESCOMBE, 2007). Ou seja, em situações de projetos 

malsucedidos traz-se à luz o fato de que o compartilhamento de riscos não é distribuído de 

maneira equilibrada entre o setor privado e público, recaindo majoritariamente sobre o último.  

Seguindo na linha dos problemas identificados no modelo de PPPs, sob o ponto de 

vista econômico há outra questão baseada na teoria do problema do agente- principal ou 

problema de agência (principal-agent problem), cujo argumento é que o agente que controla o 

negócio tem mais acesso a informação do que o principal que o possui, gerando, assim, 

assimetria de informações. Essa situação pode ser aprofundada em projetos de PPPs em 

decorrência do longo período do contrato, a autoridade pública pode não ter condições de 

verificar se as propostas em relação ao projeto e suas alterações ao longo do tempo são 

realmente necessárias ou não. Além disso, essa situação se reforça pelo então argumento, 

apresentado acima, de que o modelo de PPP possibilita ao governo focar nas tarefas de 
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regulação e acompanhamento, não se envolvendo nas questões do dia a dia do projeto. Essa 

situação retira sua capacidade de entender os detalhes da operação e suas consequências, 

podendo impactar nos custos cobrados pelo setor privado, por exemplo.  

Outro ponto diz respeito à transparência e accountability nos projetos de PPP. 

Pode haver situações em que a confidencialidade do negócio implique no prejuízo desses 

valores, tornando mais complicado para a sociedade acompanhar o desenvolvimento desses 

projetos e produzir avaliações sobre eles. Outra observação importante sobre esse modelo é 

que poucos países adotaram as PPPs com o objetivo original de compará-las com o 

desempenho dos projetos realizados pela iniciativa pública, sendo que a maioria passou a 

utilizá-lo apenas pela vantagem orçamentária oferecida (YESCOMBE, 2007).  

Até o momento foram analisadas as questões técnicas e econômicas relacionadas 

ao desenvolvimento de um projeto de infraestrutura. Mas a autoridade pública conta com 

outras motivações ao decidir realizar tal projeto, que envolvem tanto questões econômicas 

como sociais e políticas. A análise dos benefícios sociais é muito mais complexa de verificar, 

não sendo apropriado seguir apenas o modelo de cálculo econômico apresentado acima. 

Tendo em vista essa complexidade, os benefícios sociais podem correr o risco de serem 

alterados e/ou sobre-estimados com certa facilidade. Nesse sentido, verificar os benefícios 

sociais gerados por um projeto de PPP é significativamente complicado e varia conforme o 

setor analisado.  

A descrição realizada acima buscou apresentar uma definição geral das parcerias 

público-privadas com o objetivo de explicar a natureza contratual dessa modalidade de 

financiamento de infraestruturas públicas. Essa compreensão é importante no sentido de trazer 

à luz os interesses e as obrigações de cada parte envolvida no projeto. Sobre o ponto de vista 

do setor público, além da importância de se ter controle sobre os gastos futuros incorridos 

com o compromisso do contrato de PPP, é igualmente importante analisar os impactos 

políticos e sociais de transferir para o setor privado a oferta de bens públicos, principalmente 

infraestruturas sociais como educação. A geração de lucro através da oferta de educação 

pública é altamente controversa e traz ao debate, além dos impactos sobre a universalidade do 

acesso, a visão da educação pública gratuita como um direito humano em contrapartida da 

educação como mercadoria. Somado a isso, também são questionados os impactos políticos e 

sociais das PPP sobre a educação, conforme argumenta Robertson (2012),  
A rápida expansão das parcerias público-privadas na educação (PPPE) envolve cada 
vez mais atores privados em uma faixa de atividade do setor público que inclui 
arenas tradicionais dos sistemas públicos de ensino: definição de políticas, oferta da 
educação, fiscalização e gestão escolar. (ROBERTSON, p. 02, 2002). 
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Para desenvolver essa questão primeiramente serão apresentadas as diferentes 

definições de parcerias público-privadas em educação para, no capítulo seguinte, analisar 

experiências concretas através de estudos de caso sobre esse arranjo.  

 

 

4.2 As parcerias público-privadas em educação  

 

 

Conforme discutido nos capítulos anteriores, a reestruturação do Estado e das suas 

instituições com a crise do Estado de bem-estar e a ascensão do neoliberalismo levou a 

adoção das orientações defendidas pela Nova Administração Pública, que, de maneira geral, 

não impactou diretamente sobre os gastos com políticas sociais, mas sim na maneira como 

elas são geridas. Somada a essa nova gestão observa-se a intensificação da globalização e seus 

impactos econômicos, caracterizados pelo desincentivo às políticas estatais protecionistas, 

desregulamentação da economia, privatização de uma série de setores e a expansão das 

políticas de concorrência para dentro do setor público.   

O processo de legitimação dessas orientações passou a enfatizar a importância do 

setor privado e da competitividade para a superação da desaceleração econômica e, assim, da 

pobreza nos países. Porém, tendo em vista que a privatização completa dos serviços públicos, 

incluindo a educação, enfrentou fortes críticas pelas consequências altamente negativas 

apresentadas no final dos anos 1990, tanto em relação à qualidade do ensino como sobre os 

aspectos sociais com o aprofundamento das desigualdades, novos arranjos foram surgindo em 

relação à gestão desses serviços. Nesse cenário, o setor público voltou a ser considerado um 

ator importante na garantia de bens públicos, conforme argumenta o documento do Banco 

Mundial, The Role of Public-Private Partnerships in Education,  
Dadas as falhas de mercado e as questões de equidade, o setor público continua um 
importante player na provisão de serviços educacionais, mas para tornar a educação 
de alta qualidade acessível para todos nos países em desenvolvimento é preciso 
programas inovadores e iniciativas para além dos recursos públicos e de sua 
liderança (PATRINOS; BARRERA-OSORIO; GUÁQUETA, p. 01, 2009). 
 

As estratégias que buscavam aproximar o setor privado das atribuições do Estado 

foram sendo promovidas, primeiramente nos países industrializados, como Reino Unido, 

Canadá e Estados Unidos, e posteriormente nos países em desenvolvimento através de 

agências de ajuda internacional, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e a 
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OECD, principalmente após as reformas promovidas nos anos 1980 com a adoção, por parte 

dos países do sul global, das orientações apresentadas no Consenso de Washington.  

Conforme argumenta Robertson (2012),  
As "parcerias" surgiram no início de 1990 como um promissor mecanismo para 
minimizar os danos causados por formas anteriores de privatização, ainda que sem 
abandoná-las. [...] O renascimento das "parcerias" também se articulou a mudanças 
mais amplas na paisagem ideológica e conceitual da governança, em direção a uma 
"terceira via" entre o Estado e o mercado. Elas foram um corretivo para a presença 
demasiada do Estado (keynesianismo), por um lado, e a ausência dele, por outro 
(privatização). Ao agir como uma ponte entre cada setor, as parcerias atuavam como 
um canal, permitindo o aproveitamento de valores de cada parceiro, a serem 
capitalizados no futuro (ROBERTSON, p. 08, 2012).  
 

Atores internacionais, como as agências da ONU e think tanks globais, como 

Brookings Institute e Bill & Melida Gates, também têm desempenhado papel importante na 

promoção das parcerias atualmente. O envolvimento de iniciativas globais para a oferta da 

educação tem se ampliado significativamente nas últimas décadas em função, em grande 

medida, dos acordos globais assinados em espaços multilaterais com o objetivo de combater a 

pobreza em suas diversas formas. As Nações Unidas e suas agências, com os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (Millennium Development Goals) e as metas do Educação Para 

Todos (Education for All), ambos em processo de renovação já que seus objetivos vencem 

neste ano de 2015, são exemplos de espaços nos quais a conceito de parcerias tem crescido. A 

questão do envolvimento desses atores na provisão da educação a nível global será analisado 

com mais profundidade à frente, tendo em vista a crescente influência que têm gerado sobre a 

oferta da educação e seu conteúdo.  

Ao revisar a literatura observa-se que a definição do conceito de PPP é complexa 

e pouco precisa, sendo frequentemente descrita como um termo guarda-chuva para qualquer 

tipo de participação privada na educação pública (EDUCATION INTERNATIONAL, 2009). 

De maneira geral o arranjo que envolve setor público, empresários e sociedade civil em um 

novo formato de prover a educação, constituiu o conceito de parcerias público-privadas ou 

parcerias entre múltiplos stakeholders para a educação (MSPEs na sigla em inglês, multi-

stakeholders partnerships for education). Na separação entre esses atores define-se que, “o 

setor público abrange o setor governamental em geral, enquanto que o setor privado é 

definido como tudo que não é público, variando em um contínuo que vai do setor comercial 

lucrativo aos agrupamentos sem fins lucrativos, que são subsomados à sociedade civil” 

(LATHAM, p. 01, 2009). A parceria entre esses três atores difere da provisão pública 

tradicional da educação, das práticas de filantropia ou da privatização do ensino ao delegar a 



67 
	  

	  
	  

cada parte envolvida uma função, ou seja, teoricamente o processo de realização da 

infraestrutura objeto da PPP não pode ser transferida integralmente para uma parte apenas. 

Sobre a definição do que é o setor privado vale ressaltar as diferenças entre os 

atores não públicos presentes nesse contínuo. As organizações de sociedade civil, ainda que 

sujeitos do direito privado, estão voltadas para a proteção dos direitos sociais e, ao se 

envolverem na prestação de uma atividade de interesse público, não possuem fins lucrativos e 

não distribuem entre seus colaboradores nenhum tipo de excedente operacional. Nesse 

sentido, a atuação do setor privado e desse setor não-governamental, também chamado de 

“terceiro setor”, apresentam naturezas distintas e, com isso, o processo e resultado da 

parcerias também serão distintos.  

Essa discussão envolve o conceito de “organizações de serviço público não-

estatais” que tem se desenvolvido desde 1990, principalmente, e implica em uma “forma não 

privada nem estatal de executar os serviços sociais garantidos pelo Estado” (BRESSER-

PEREIRA; GRAU, p. 16,  1999). Sobre essa discussão, nas palavras de Bresser Pereira e 

Nuria Grau, existem quatro esferas de atuação:  
[…] a propriedade pública estatal, a pública não-estatal, a corporativa, e privada. A 
pública estatal detêm o poder de Estado e/ou é subordinada ao aparato do Estado; a 
pública não-estatal está voltada para o interesse público, não tem fins lucrativos, 
ainda que sendo regida pelo Direito privado; a corporativa também não tem fins 
lucrativos, mas está orientada para defender os interesses de um grupo ou 
corporação; a privada, finalmente, está voltada para o lucro ou o consumo privado 
(BRESSER-PEREIRA; GRAU, p. 17,  1999). 

 

Observa-se que a relação entre as organizações da sociedade civil e o Estado na 

oferta de uma atividade de interesse público difere do arranjo das parcerias público-privadas,  

pois no primeiro caso o Estado financia as organizações pública não-estatais para oferecer 

uma atividade pública e no segundo caso há uma contratação de um ator privado pelo Estado 

para ofertar um serviço nos termos acordados no contrato e envolvendo uma contraprestação 

pecuniária do setor público ao setor privado, ou seja, há o comprometimento do Estado de 

pagar o valor investido pelo parceiro privado.   

Essa é uma discussão complexa, mas o que se observa é que o envolvimento de 

outros atores, para além do Estado, na organização da sociedade, nas últimas décadas, é 

marcado por naturezas distintas e colaborou para a reformulação dos papéis sociais e da 

arquitetura institucional das políticas públicas. No caso da educação, de acordo com o Bando 

Mundial (2009), ao menos 92 programas de parcerias público-privadas em educação, 

espalhadas entre 47 países, foram implementadas entre 1995 e 2005.  
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Embora os arranjos de parcerias apresentem variações, de maneira geral, são 

entendidas como acordos de longo prazo entre o setor público e o privado para a oferta de 

uma infraestrutura pública baseada em um contrato que indicará as responsabilidades de cada 

parte, o produto esperado, o compartilhamento de riscos, investimentos, custos e prazos. No 

campo da educação observa-se a mesma base, embora com interpretações políticas diversas.  

Para o Banco Mundial, “PPP são contratos que o governo firma com um provedor 

de serviços privado para adquirir um serviço em uma quantidade e qualidade definidas e sob 

um preço acordado para um período específico” (PATRINOS; BARRERA-OSORIO; 

GUÁQUETA, p. 31, 2009). Para o Banco, as PPPs surgem a partir da relação entre o 

financiamento e a provisão do serviço que envolve os dois atores, conforme a figura abaixo 

apresenta.  

 

Figura 1 – Financiamento e provisão de serviços em parcerias público-privadas 

 
Fonte: PATRINOS; BARRERA-OSORIO; GUÁQUETA, 2009. 

 

Para o pesquisador Norman LaRocque  
[...] apesar do amplo escopo, as PPP incluem um número de características, tais 
como uma natureza formal, implicam no desenvolvimento de uma relação de longo 
prazo entre as partes, são focadas no resultado, incluem um elemento de 
compartilhamento de risco entre as partes e podem envolver tanto voluntaria como 
comercialmente os setores privados (LAROCQUE, 2008, p. 08).  
 

Para a United Nations Economic Comission for Europe, PPP é uma relação 

baseada sobre uma aspiração acordada entre o setor público e o privado para realizar uma 

política pública desejada. Na maioria das vezes toma a forma de relações flexíveis e de longo 

prazo, geralmente baseadas por um contrato para a entrega de um serviço financiado com 

recursos públicos (UNECE, 2008).  
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Para o Canadian Council for PPP, estas são um empreendimento cooperativo 

entre setor público e privado, construído com base na expertise de cada parte atender as 

necessidades públicas e definidas através da alocação apropriada de recursos, riscos e 

recompensas (THE CANADIAN COUNCIL FOR PPP, 2014).  

Para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), 

as PPPs constituem arranjos nos quais o setor privado prove ativos de infraestrutura e serviços 

que tradicionalmente têm sido providos pelo governo, tais como hospitais, escolas, prisões, 

estradas, pontes, túneis, rodovias, água e saneamento (OECD, 2008). Essa definição também 

é defendida pelo Fundo Monetário Internacional. Ainda de acordo com a organização, “[...] a 

característica distintiva que determina se um projeto é definido como contrato público 

tradicional ou uma PPP depende se uma quantidade suficiente de riscos foi transferida ou 

não” (OECD, p. 14, 2008). A figura abaixo, apresentada no documento Public-Private 

Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money (2008), publicado pela OECD, 

esboça as relações de acordo com a quantidade de riscos compartilhados entre as partes.  

 

Figura 2 – Espectro de combinações de participação público e privada, classificada de acordo 
com o risco e modalidade de oferta  

 
Fonte: OECD, 2008.  
 

Essa definição, conforme discutido anteriormente, é alvo de diversos 

questionamentos tendo em vista que os riscos para o setor público é muito maior já que ele é o 

responsável pela oferta da infraestrutura, principalmente das sociais como é o caso da 

educação. 

Para o Institute for Educational Planning,  
PPP é um agrupamento e manejamento de recursos, assim como a mobilização de 
competências e compromissos pelo setor público, empresarial e da sociedade civil 
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para contribuir com a expansão e qualidade da educação. Eles estão baseados nos 
princípios dos direitos internacionais, princípios éticos e acordos organizacionais 
para aprofundar o desenvolvimento e gestão do setor educacional, consultas com 
outros stakeholders, e compartilhar o processo de tomada de decisão, riscos, 
benefícios e accountability (INSTITUTE FOR EDUCATIONAL PLANNING, 
2012). 
 

Para o Fórum Econômico Mundial, PPP constituem  
[...] uma aliança voluntária entre diversos atores de diferentes setores na qual eles 
acordam conjuntamente o alcance de um objetivo comum ou a realização de 
determinada necessidade que envolve compartilhamento de riscos, 
responsabilidades, meios e competências (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 
2005).  
 

Observa-se, a partir das definições apresentadas que, embora não haja um 

conceito único, as organizações acima citadas convergem entre os elementos característicos 

de uma PPP e se mantêm em uma terminologia localizada entre contratos públicos 

tradicionais e a privatização completa. Entretanto, se abordarmos as posições de acadêmicos 

críticos do tema, observaremos definições que além do caráter técnico abordam aspectos 

políticos.  

Para Stephen Ball e Deborah Youdell,  
PPPs são na verdade formas de privatização da educação ou privatização exógena – 
abertura dos serviços educacionais para a participação do setor privado baseado na 
geração de lucros e usando o setor privado para formatar, gerir e entregar aspectos 
da educação pública (BALL; YOUDELL, p.08-09, 2007).  
 

Para Susan Robertson as PPPs representam um guarda-chuva ideal para a 

privatização, pois  
[...] enquanto o propósito subjacente e as lógicas de gestão da educação são 
garantidos de acordo com a lógica de mercado, dada a presença do setor privado 
como responsável pela oferta, o Estado assegura o ambiente político favorável e, o 
mais importante, o seu financiamento (ROBERTSON, p. 12, 2012). 
 

A partir desta contextualização verificamos que o termo parcerias público-privada 

cobre um conjunto heterogêneo de compreensões e interesses de atores envolvidos, se 

colocando, nas palavras de Robertson (2012), como um “guarda-chuva semântico que revela 

fortes diferenças em relação às expectativas sobre os atores que lideram, sobre os mecanismos 

básicos e as motivações que emergem” (ROBERTSON, p. 15, 2012).  
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4.3 A agenda internacional da educação e as parcerias público-privadas 

 

 

A análise da literatura indica que as iniciativas de PPP em educação, amplamente 

desenvolvidas nas últimas décadas, estão fortemente ancoradas nas orientações internacionais 

que defendem o acesso a educação para todos, tendo como expoente máximo os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e o acordo Educação Para Todos (Education for All – 

EFA). Esses objetivos, conforme apresentado acima, conformam acordos globais para reduzir 

a pobreza e demais formas de privação humana através de ações colaborativas entre os 

Estados. Pelo caráter abrangente e esforços sistêmicos por parte da comunidade internacional 

para financiar, implementar e monitorar as metas que compõem essas agendas, os ODMs 

passaram a exercer grande relevância na agenda nacional dos Estados (HULME, 2009). 

Desde a sua implementação essas metas foram gradativamente sendo aceitas e consolidadas 

como uma estrutura legítima e de referência internacional no debate sobre desenvolvimento 

mundial trazendo um caráter multidimensional à definição de pobreza, englobando nela 

dimensões de educação, saúde, alimentação, emprego, moradia, equidade de gênero e meio 

ambiente (FUKUDA-PARR, 2012).  

No campo específico da educação, as metas presentes no Educação para Todos, 

acordo promovido pela UNESCO, significou a afirmação de uma agenda internacional 

exclusiva de compromissos para a efetivação desse direito. Essa agenda enfatizou a noção de 

parcerias para o desenvolvimento, promovendo o envolvimento de diversos stakeholders. O 

lançamento do Pacto Global das Nações Unidas, em 1999, fomentou o conceito de parcerias e 

colaborou para legitimar esse conceito internacionalmente. Em 2007, a UNESCO e o Fórum 

Mundial de Educação lançaram o programa “Partnerships for Education” (PfE), cujo objetivo 

era constituir uma coalizão para a parceria entre múltiplos stakeholders (MSPEs) pela 

educação, que incluía o setor privado. De acordo com a UNESCO,  
[...] promover a parceria entre múltiplos stakeholders, incluindo a comunidade 
empresarial e os governos dos países em desenvolvimento pode aumentar 
significativamente a capacidade desses países em alcançarem os objetivos do 
Educação Para Todos (UNESCO, 2015).  
 

O programa foca em quatro pontos: 

a) identificar, testar e aplicar princípios e modelos para parcerias de sucesso em educação, 

envolvendo o setor privado, sociedade civil, organismos interacionais, doadores e governos; 
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b) Promover o valor das parcerias entre múltiplos stakeholders (MSPEs) e os benefícios 

específicos do envolvimento do setor privado nessas parcerias; 

c) Aumentar as capacidades centrais dos stakeholders para estabelecerem e implementarem 

seus próprios modelos de MSPE; 

d) Contribuir para um melhor entendimento global e coordenação das iniciativas de MSPE.  

Ancorados por esse fomento às parcerias, diversos grupos de advocacy ganharam 

força e ampliaram seus projetos baseados em PPPs em educação. Sobre o surgimento de 

atores privados na governança da educação, de acordo com a professora Susan Robertson,  
Uma indústria especializada (cada vez mais corporativa) surgiu em torno das PPPEs, 
especialmente nas economias desenvolvidas que levaram as PPPEs mais longe (por 
exemplo, Austrália, Reino Unido e EUA), e também em torno de serviços do 
sistema das Nações Unidas (Bull, 2010; Greve, 2010). Essa indústria, que de forma 
crescente exporta globalmente sua expertise, inclui um número crescente de atores 
privados, de fundações, de empresas especializadas em PPPEs, de firmas globais e 
locais de consultorias, de bancos, think tanks, de sites especializados, equipes de 
acompanhamento da mídia e escritórios de advocacia, que cada vez mais atuam 
como fontes de autoridade com orientação pró-mercado (ROBERTSON, p. 17, 
2012). 
  

Ainda de acordo com a autora, essa nova coalizão pela reforma da educação “[...] 

visa influenciar os governos e as agendas de importantes líderes educacionais por mudança: 

concorrência, padronização, escolas charters, vouchers e testes de alto impacto” 

(ROBERTSON, p. 17, 2012).  

Internacionalmente, o Banco Mundial e suas agências, como o IFC (International 

Finance Corporation), ainda que tenham um histórico no fomento do setor privado na 

provisão de bens públicos, encontraram um novo nicho para desenvolverem projetos de 

financiamento no campo educacional orientados para introdução de práticas de mercado na 

gestão do sistema educacional em países em desenvolvimento. Na esteira das ações 

internacionais baseadas nas Metas do Milênio e na valorização das MSPEs, o Banco Mundial 

passou a produzir uma quantidade de documentos sobre as PPPs como alternativa para a 

provisão da educação com foco nos países em desenvolvimento. Conforme argumenta,  
Há diversas maneiras nas quais os setores público e privado podem se juntar para 
complementarem suas forças na provisão de serviços educacionais e colaborar para 
o desenvolvimento dos países para que alcancem o Objetivo de Desenvolvimento do 
Milênio para educação e melhorem os resultados de aprendizagem. Essas parcerias 
público-privadas (PPPs) podem ser adaptadas e direcionadas especificamente para 
atenderem as necessidades das comunidades de baixa renda (PATRINOS; 
BARRERA-OSORIO; GUÁQUETA, p. 17, 2009).   
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  Historicamente, a contratação de atores privados por parte do governo para 

serviços auxiliares à educação, como transporte, alimentação e limpeza não é novidade, 

entretanto, nas últimas décadas, o setor público tem feito contratações para entrega de 

serviços centrais na educação. Através dos materiais que produz, o Banco Mundial apresenta 

sete tipos de contratos de PPP em educação:  

a) management services, no qual o governo contrata o setor privado para que esse administre 

os recursos humanos e as finanças da escola;  

b) professional services, que está relacionado ao treinamento de professores, definição do 

currículo, livros didáticos e garantia da qualidade da educação em geral;  

c) support services, que implica na contratação de transporte, alimentação e outras atividades 

auxiliares;  

d) operational services, que envolve as características dos três itens anteriores e também se 

responsabiliza pela manutenção do prédio onde a escola funcionará;  

e) education services, que implica na alocação de estudantes em escolas particulares, ou seja, 

contrata-se uma escola privada já existente para que ela matricule determinados alunos;  

f) facility availability, que está relacionado à manutenção da infraestrutura e do edifício;  

g) facility availability and education services, que significa a contratação tanto do serviço de 

infraestrutura como de serviços educacionais e operacionais.  

Os quatro primeiros tipos estão mais relacionados aos insumos e processos 

presentes na educação ao se tornarem responsáveis por parte da administração dos recursos 

humanos e/ou do conteúdo curricular, com a diferença de que apenas o quarto tipo é mais 

complexo, permitindo aos gestores liberdade para organizarem toda a estrutura escolar. O 

quinto tipo tem uma característica voltada para o resultado. O sexto é um contrato de natureza 

inicial, de entrada (input) e o sétimo combina tanto os insumos como os resultados na 

natureza do seu contrato.  

Os contratos do tipo quatro e cinco, serviços educacionais e operacionais, podem 

se desenvolver de três formas diferentes: vouchers, subsídios e gestão privada das escolas. A 

adoção de um ou de outro tipo depende do objetivo do contrato e quais resultados o governo 

pretende alcançar com a política, conforme argumentam PATRINOS; BARRERA-OSORIO 

& GUAQUETA,  
Em termos de matrículas, vouchers e subsídios podem em teoria entregar resultados 
significativamente positivos contanto que haja uma oferta privada adequada nas 
escolas. [...] Gestão particular e iniciativas de financiamento privadas requerem 
parceiros para realizarem amplos investimentos iniciais de capital na construção das 
escolas, limitando a habilidade de produzir mudanças substanciais nas matriculas 
(PATRINOS; BARRERA-OSORIO; GUAQUETA, p. 48-49, 2009).   
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A tabela abaixo sintetiza essas variações.  

 

Tabela 1 – Os efeitos de diferentes tipos de contratos de parcerias público-privadas nos 
resultados em educação  

 
Fonte: PATRINOS; OSORIO & GUATETA, 2009.  

 

De acordo com o Banco Mundial (2009), a literatura sobre PPPs em educação 

aponta quatro argumentos principais a seu favor. Primeiro, as PPPs podem gerar competição 

no mercado educacional. O setor privado pode competir pelos estudantes com o setor público. 

Por sua vez, o setor público tem um incentivo para reagir a essa competitividade aumentado a 

qualidade da educação que provê. Segundo, contratos de PPP podem ser mais flexíveis que 

grande parte dos arranjos do setor público. De maneira geral, o setor público tem menos 

autonomia para contratar professores e organizar as escolas que o setor privado. Contratos 

público-privados podem funcionar melhor entre a oferta e a demanda por educação. 

Flexibilidade na contratação de professores é uma das motivações primárias por PPPs. 

Terceiro, o governo pode escolher os provedores privados em contratos de PPP através de 

processos de licitação abertos nos quais o governo define as requisições específicas para a 

qualidade da educação que demanda do contratante. O contrato frequentemente inclui 

resultados mensuráveis e cláusulas que especificam a condição para entregar certa qualidade 

de educação, e o contratado que apresentar a melhor proposta ou de mais baixo custo é 

escolhido. De acordo com o Banco, essa característica sozinha já pode aumentar a qualidade 

da educação. E quarto, contratos de PPP podem alcançar um nível crescente de 

compartilhamento de risco entre o governo e o setor privado. Esse compartilhamento de riscos 

colabora para aumentar a eficiência na entrega do serviço e, consequentemente, induz a 

canalização de recursos adicionais para a provisão da educação (PATRINOS; OSORIO & 

GUATETA, 2009).    
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Para evitar possíveis projetos mal sucedidos, o Banco Mundial recomenda que os 

governos criem uma arquitetura que favoreça as PPPs e a implemente de maneira eficiente e 

eficaz. Para tanto, de acordo com o Banco, os governos devem: i) definir o lugar do provedor 

privado na estratégia nacional de educação; ii) definir critérios claros, objetivos e 

simplificados que o setor privado deve seguir a fim de estabelecer e operar escolas; iii) 

introduzir sistemas de financiamento das escolas que integrem escolas públicas e privadas e 

que sejam neutros, responsivos e direcionados; iv) estabelecer um sistema efetivo que garanta 

qualidade. O Banco Mundial apresenta 15 princípios para que as PPPs em educação se 

desenvolvam, que vão desde a definição da natureza e extensão das parcerias, sua promoção 

através da adaptação da arquitetura institucional do país, implementação e encorajamento de 

condutas responsáveis entre as partes (ver Anexo A).  

Sobre a regulação e aperfeiçoamento das políticas para acolher as parcerias, o 

Banco Mundial defende que é preciso que os governos encorajem a expansão do privado na 

educação, reconhecendo seu papel na provisão da educação e permitindo que as escolas 

privadas definam suas mensalidades e outros tipos de taxas, já que a interferência do governo 

sobre esses valores podem prejudicar, de acordo com o organismo, a qualidade da educação 

ao limitar a lucratividade dos investimentos. Outras ações como subsídios a escolas privadas, 

tanto monetários como através da doação de espaços para suas edificações (ação essa 

considerada muito atrativa nos grandes centros urbanos), a promoção e facilitação dos 

investimentos externos diretos em educação, que colaborariam com a competição e inovação 

entre as escolas, além de flexibilidade e liberdade para que os gestores das escolas atuem 

livremente sobre a administração da escola também são defendidas.  

A partir das questões apontadas até o momento, observa-se que os estudos sobre 

PPPs são diversos e que ações no sentido de definir esse arranjo e promovê-lo vêm ganhando 

forças, principalmente sob a orientação de organismos internacionais como a ONU e o Banco 

Mundial. Entretanto, há um campo que critica fortemente as parcerias e problematizam 

questões para além dos aspectos técnicos da parceria, trazendo para o debate os impactos do 

envolvimento de agentes privados na formação dos cidadãos e na reconfiguração do setor 

educacional como uma indústria lucrativa em detrimento da sua natureza de direito 

(ROBERTSON, 2012; VERGER, 2012; BALL, 2004).  

O crescente papel das consultorias sobre os governos na promoção das PPPs é 

alvo de fortes críticas, conforme argumenta Robertson,  
[...] as agências de desenvolvimento, tais como o Banco Mundial, IFC, Asia 
Development Bank e consultores das empresas, desempenham um papel crítico, não 
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só ao moldar as condições para a oferta de educação, mas na liberalização do 
mercado e na constituição de políticas e marcos regulatórios. "Consultocracia" é o 
termo usado para descrever o poder de consultores no assessoramento de governos e 
na definição das políticas governamentais (ROBERTSON, p. 18, 2012).  
 

Para esses autores, as PPPs surgiram como um espaço para que as grandes 

empresas possam entrar no campo da educação ampliando seus lucros e formatando o ensino 

para atender os interesses de determinado mercado. Há uma miríade de empresas globais de 

educação com interesses na ampliação das parcerias, tendo em vista que o governo garante o 

aspecto político-legal para o investimento e o retorno sobre o capital. Robertson (2012) 

aponta, além do Banco Mundial, IFC e Asia Development Bank, diversas empresas que 

consideram a educação um campo promissor de investimento, tais como Cambridge 

Education, Organizações de Gestão de Ensino (que operam as escolas charters nos EUA ou as 

Academias, no Unido Reino), corporações educacionais como Laureate, Cisco Systems, 

Devry, Bridgewater, Edison Schools e grandes conglomerados como o Apollo Global. 

A transformação da educação em um serviço altamente lucrativo corrompe a 

orientação da educação como uma política de interesse público e a redesenha a fim de ter 

como resultado final o atendimento de interesses privados. Nas palavras de Robertson,  
[...] o quadro adotado pelos empresários globais vinculados às PPPEs é 
fundamentado em lógicas e formas de prestação de contas baseadas no mercado, ao 
invés de possuir uma orientação pública, na qual o único modo viável de 
reconhecimento é ser consumidor, ao invés de ser um sujeito social e político. Isto 
representa uma visão empobrecida da educação como atividade social e prejudica a 
capacidade dos sujeitos sociais de serem reflexivos, na medida em que os limita e os 
define primeiramente como agentes econômicos, cujas ações são exclusivamente 
enquadradas em relações de mercado (ROBERTSON, p. 22, 2012). 
  

Os empreendedores de PPP em educação defendem que o governo deveria 

fortalecer a habilidade das pessoas de atenderem suas próprias necessidades criando 

condições para que o mercado possa oferecer o serviço demandado. Entretanto, conforme 

argumenta Katarina Tomasevski (p. 25, 2006), “o mercado não oferece serviços, ele é 

comprado por um preço” e ao substituir direitos humanos por leis comerciais transforma-se 

totalmente a natureza da política.  

Se, por um lado, os entusiastas das PPPs em educação argumentam que esse 

arranjo favorece a qualidade do ensino ao promover a competitividade, combater a 

ineficiência e desenvolver os profissionais da educação através de uma gestão por resultados, 

os críticos das PPPs argumentam que a qualidade do ensino é uma questão muito mais 

complexa e que o conteúdo desenvolvido nas escolas não pode ser medido apenas em bases 

numéricas. As competências e habilidades defendidas por diversos atores envolvidos nas 
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iniciativas MSPE7 direciona grande atenção para políticas de mensuração e avaliação da 

aprendizagem (learning outcomes), o que favorece a adoção de métricas padronizadas de 

avaliação, como o PISA (Programme for International Student Assessment), e um ensino 

pautado por conteúdos fixos e métodos apostilados em uma lógica de ensinar para a prova 

(teaching to the test). Essa orientação não confere atenção às especificidades de cada país no 

processo educativo e desvaloriza a construção de um projeto pedagógico que reflita as 

necessidades e características locais. Os críticos argumentam, também, que a promoção das 

parcerias está diretamente ligada à abertura de novos mercados lucrativos e, com isso, 

reduzem os estudantes a consumidores e o ensino em uma ferramenta para formação de mão-

de-obra (ARCHER, 2014).  

A crítica central às PPPs está diretamente relacionada ao papel que a escola passa 

a ter em uma sociedade que está primeiramente orientada para a garantia do lucro dos seus 

investidores. Que pessoas serão formadas nesses espaços escolares e quais os impactos dessa 

formação sobre a sociedade são questões problemáticas. No limite, conforme questiona o 

professor Kanishka Jayasuriya (2008), a gestão orientada para a eficiência e resultados atende 

a complexidade dos processos educacionais? Essas reflexões remetem ao desenvolvido no 

início do capítulo sobre as confusões que podem surgir em relação às atribuições e natureza 

de cada uma das partes na provisão da educação. Se setores estratégicos de um país que 

afetam a vida diária de todos os cidadãos na sociedade passam para o controle de atores 

privados, como ocorre em contratos de PPPs, os impactos disso sobre as políticas públicas 

devem ser analisados. 

Esse debate remete à discussão clássica sobre a natureza e propósito das políticas 

públicas e à indagação posta por Harold Laswell há mais de setenta anos sobre “quem ganha o 

que, quando e como” com a política (LASWELL, 1936). As PPPs em educação significam 

muito mais que uma ferramenta técnica inovadora na provisão da educação, esses arranjos 

impactam sobre o conteúdo escolar e representam relações sociais e políticas sobre as 

políticas públicas. Tendo em vista, portanto, que o propósito da atividade de uma PPP reside, 

primeiramente, na habilidade do projeto em gerar fluxos de caixa e rentabilidade futura para 

os valores investidos, é essencial que a comunidade escolar e os governos estejam atentos aos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 O Learning Metrics Task Force (LMTF), grupo formado pela UNESCO e pelo Centro de Educação Universal 
da Brookings Institute, produziu três relatórios a respeito do debate global sobre educação com foco no acesso e 
aprendizagem, intitulados Toward Universal Learning, assim como o Banco Mundial através da documento 
Sector Strategy 2020: Learning for All. Há diversas críticas sobre as recomendações produzidas por esses 
organismos em função da orientação predominantemente produtivista e da redução do conceito de educação para 
um conjunto definido de competências e habilidades mínimas a serem desenvolvidas na escola.  
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impactos futuros da utilização desse arranjo, principalmente os países em desenvolvimento 

cuja realidade nacional da educação é marcada por fortes carências financeiras, de gestão e 

formação profissional e alta demanda por parte da população.  

No debate sobre as PPPs é preciso reforçar que há um histórico no campo da 

educação que foi, ao longo das décadas, formatando as políticas educacionais e estabelecendo 

princípios orientadores, como a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), a Convenção dos 

Direitos da Criança e documentos produzidos nos Fóruns Mundiais de Educação. Essas 

diretrizes oferecem um acúmulo sobre o entendimento da educação como um direito humano 

fundamental e argumentam a favor do fortalecimento dos sistemas educacionais públicos e, 

portanto, do Estado como responsável por garantir educação gratuita, obrigatória e universal.  

Sendo as PPPs um modelo recente na provisão da educação e com características 

diferentes conforme a realidade do país em que se encontram, as avaliações em relação aos 

seus impactos sobre o sistema educacional e, consequentemente, sobre a sociedade são 

incipientes. O que essa pesquisa buscará realizar, a fim de contribuir com este debate, é 

investigar experiências de PPPs em países que já adotaram esse arranjo há certo tempo e 

verificar qual o estado da discussão nesses locais. A análise dos estudos de caso que seguem 

no próximo capítulo buscará, ao final, apresentar elementos que possam colaborar para as 

investigações sobre esse arranjo complexo e seus impactos sobre a educação, entendendo-a 

como um direito universal.  
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5 EXPERIÊNCIAS EM PARCERIAS PÚBLICOS-PRIVADAS EM EDUCAÇÃO: 

CHILE, ESTADOS UNIDOS E HOLANDA  

 

 

A análise realizada nos capítulos anteriores constituiu o cenário macro do 

problema, apresentando os fatores históricos e os atores envolvidos na elaboração das 

parcerias público-privadas em educação, assim como uma avaliação qualitativa sobre esse 

arranjo. Entretanto, tendo em vista a amplitude do quadro de análise, entende-se necessário o 

aprofundamento da investigação através de estudos mais específicos. Neste sentido, este 

capítulo desenvolve três análises focando nas experiências de parcerias em educação no Chile, 

nos Estados Unidos e na Holanda.  

O Chile configura um caso interessante pela trajetória de seu arranjo educacional 

marcado pelo sistema de escolas subvencionadas. Tendo sido implanto na década de 80, esse 

arranjo rapidamente se espalhou pelo país, chegando a representar, atualmente, mais de 50% 

das matrículas na educação básica. Entretanto, após quase 30 anos, esse modelo tem sido alvo 

de fortes protestos em relação aos impactos sociais gerados e diversas características que o 

configuram estão sendo transformadas sob a reforma educacional em curso desde 2014. 

Os Estados Unidos, através de seu sistema de charter schools, têm impulsionado 

esse modelo de PPP em educação nas últimas décadas, baseado no princípio de school choice 

e da introdução de comportamentos de mercado na organização do sistema educacional, como 

performatividade e competição entre os estabelecimentos para incentivar a melhora no 

desempenho. O debate em torno desse arranjo e seus impactos para a qualidade da educação 

estão cada vez mais intensos, com diversos grupos sendo formados no país caracterizados 

entre entusiastas e críticos dessa política.  

Por fim, a Holanda apresenta um cenário diferente dos dois anteriores. Esse país 

teve seu sistema educacional constituído há praticamente cem anos e orientado pela lógica do 

school choice e descentralização da gestão. Em função do peso da religião no país, seu 

sistema foi formatado no sentido de garantir as diferentes orientações entre os 

estabelecimentos escolares. Nesse sentido, o Estado se manteve como o financiador central e 

a gestão ficou a cargo dos atores locais, ainda que existam padrões básicos estipulados pelo 

governo e políticas de monitoramento. A experiência da Holanda é interessante, pois esse país 

frequentemente é referenciado como “caso exemplar” entre os entusiastas das parcerias. 

Essa seleção compõe uma amostra de países de regiões diferentes, com histórias e 

processos de desenvolvimento diferentes, porém apresentando o arranjo de parcerias no 
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sistema educacional como uma política importante na orientação e estruturação de seus 

ensinos.  

 

 

5.1 A experiência do Chile  

 

 

A análise do sistema escolar chileno desenvolvida nesta pesquisa foca nas 

reformas realizadas a partir da década de 80, com a implementação das escolas 

subvencionadas, as transformações ocorridas desde então e as mudanças atualmente em curso 

com a nova reforma educacional iniciada em 2014.   

 

 

5.1.1 O sistema educacional chileno 

 

  

No início do século XX a educação primária no Chile já estava estabelecida como 

obrigatória segundo a Lei da Educação Básica, que declarava que a educação era 

responsabilidade preferente do Estado. Na década de 1920 o Ministério da Educação foi 

constituído, centralizando o sistema educacional tanto em seus aspectos administrativos 

quanto pedagógicos. O desenvolvimento das escolas públicas se deu ao longo do século, 

chegando à década de 1980 com 80% das matrículas no ensino básico e o restando em escolas 

privadas. Para isso observou-se um alto investimento estatal em construções escolares, 

formação e capacitação de professores, materiais didáticos e programas auxiliares, como 

alimentação escolar (NUÑEZ, 1997).  

Observa-se, até o início da década de 1970, uma atuação crescente do Estado nas 

políticas sociais, ainda que essa atuação não chegasse a constituir um Estado de bem-estar 

dado, entre outros fatores, as limitações econômicas presentes nos países subdesenvolvidos. A 

partir dos anos 70, os efeitos da reestruturação global e a ascensão das orientações neoliberais 

impactaram o Estado chileno, suas políticas e instituições.  

A crise econômica e o golpe militar de 1973 inauguram um período autoritário 

que reajustou o modelo de desenvolvimento e a gestão política do país. Nesse período, a crise 

foi relacionada à politização do mercado e aos gastos públicos descontrolados para atender as 

demandas sociais. Nas palavras da pesquisadora Carolina Tetelboin sobre essa visão,  
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A excessiva democracia expressa na capacidade real de pressão dos distintos grupos 
teria rompido completamente todos os equilíbrios naturais que a sociedade tinha, 
como a lei e o mercado. Daí que para os neoliberais a crise seja atribuída a “certas 
formas de administração estatal e política econômica” que leva a ingovernabilidade 
e que se expressa numa longa lista de males que assolam a sociedade e que vão 
desde a ineficiência dos serviços públicos, o exagerado tamanho do Estado, a 
inflação, a crise fiscal, o excessivo gasto público, até o caráter desestabilizador de 
suas tendências igualitárias (TETELBOIN, p. 187, 1997). 
 

Entendia-se que a administração estatal precisava se reestruturar conforme as 

orientações internacionais e readequar a gestão dos serviços sociais, inclusive o sistema 

educacional. Nesse sentido, a atuação do regime militar foi caracterizada pela incorporação 

das orientações de mercado em todo o processo das políticas públicas, impulsionando práticas 

de privatização e descentralização das funções administrativas. O fim da ditadura, em 1990, 

resultado de um referendum negociado com o regime militar e a vitória da “Concertación de 

Partidos por la Democracia”, coalizão de caráter centro-esquerda, não significou, entretanto, 

o desmantelamento das orientações neoliberais sobre a administração pública. A Constituição 

permaneceu a mesma instituída pelo regime militar em 1980, e no campo da educação, a 

arquitetura de financiamento e gestão da educação também permaneceram as mesmas com o 

fortalecimento de escolas privadas em detrimento das públicas.  

O ensino básico privado passou a ser entendido como superior em comparação ao 

público e os custos que significariam a reestatização e retomada para o Ministério da 

Educação de toda a oferta educacional colaboraram para manter o sistema nos moldes 

privados – movimento contrário, porém, se observa em relação à educação superior, no qual 

para maioria da sociedade as universidades públicas tradicionais eram consideradas melhores 

que as novas instituições privadas que surgiam. A Constituição chilena permitiu, ao longo das 

décadas seguintes, a abertura do setor educacional para o mercado apoiada, principalmente, 

no conceito de liberdade do ensino. Somado a isso, conforme argumenta o pesquisador 

Alfredo Rojas Figueroa,  
[...] isso ocorria em 1989, momento em que Pinochet deixava “atado e bem atado” 
um pacto de leis que, entre outras coisas, definia as funções dos ministérios, 
proibindo expressamente ao da Educação de realizar a gestão direta das escolas. 
Isso, junto com um orçamento restrito que, na verdade, significava uma diminuição 
real dos recursos do setor (FIGUEROA, p. 05, 1997). 
 

Tal normatização foi assegurada pela Lei Orgânica Constitucional do Ensino (Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza - LOCE), promulgada em 10 de março de 1990, um 

dia antes do fim do regime ditatorial, que se tornou o ponto central do sistema educativo 

chileno, garantindo prioridade à liberdade de ensino e o fomento à participação de outros 
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grupos complementares, para além do Estado, nas atividades sociais. Uma transformação 

central neste processo foi o direcionamento de recursos públicos para estabelecimentos 

privados. Tendo em vista que os alunos que anteriormente estavam no ensino público não 

pagavam por ele, a mudança para as escolas privadas não poderia implicar na cobrança direta 

a eles ou as suas famílias, ao menos não imediatamente.  Conforme analisa Figueroa,  
[...] ampliou-se um antigo e limitado sistema de subsídios públicos, existente para 
uns poucos estabelecimentos privados, generalizando-o para toda essa nova 
educação privada, que a partir de então passou a denominar-se educação particular 
subvencionada (FIGUEROA, p. 02, 1997). 
 

Nesse período, há uma diminuição dos gastos do governo em educação em 

relação ao PIB. Se, em 1980, a relação era de 4,4%, em 1990 diminuiu para 2,3% do PIB, 

apenas em 2010 os valores destinados à educação superariam 4% do PIB novamente 

(BANCO MUNDIAL, 2015). Movimento inverso se observa no número de matrículas em 

estabelecimentos privados no ensino primário, que subiram de 20%, em 1980, para 41,9%, em 

1994 e 60%, em 2012, conforme a tabela abaixo indica.  

 

Tabela 2 – Taxa de matrícula privada no ensino primário, 1980 a 2012 
 1980 1994 1998 2005 2010 2012 

Taxa de matrícula privada  20% 41,9% 43,5% 51% 58% 60,21% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial, 2015.  

 

A institucionalização do setor privado na provisão da educação, inclusive na sua 

gestão, reconfigurou o sistema educacional público que passou a ser formado por: i) escolas 

municipais (públicas); ii) escolas privadas subvencionadas, tanto de orientação religiosa ou 

laica, com ou sem fins lucrativos; e iii) escolas privadas (para uma tipologia detalhada dos 

estabelecimentos educacionais ver Anexo B). 

As escolas privadas subvencionadas correspondem, portanto, 

A todas aquelas escolas particulares que recebem recursos do Estado, sob as mesmas 
condições que uma escola pública ou municipal. Elas devem cumprir com os 
seguintes requisitos: a) ter um financiador, que poderá ser uma pessoa física ou 
jurídica, que será o responsável pelo funcionamento do estabelecimento 
educacional. Tal financiador ou representante legal, por sua vez, deve ter, ao menos, 
certificado de ensino médio; b) cumprir com os planos ou programas de educação, 
sejam próprios do estabelecimento ou gerais elaborados pelo Ministério da 
Educação; c) possuir docentes idôneos necessários e funcionários administrativos e 
auxiliares suficientes que permitam cumprir com as funções que os correspondem, 
atendendo o nível e modalidade de ensino que oferecem e à quantidade de alunos 
que atendam; d) funcionar em um local que cumpra com as normas gerais 
previamente estabelecidas; e) dispor de mobiliário, materiais de ensino e didáticos 
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mínimos adequados ao nível e modalidade da educação que pretende oferecer, 
conforme as normas gerais estabelecidas por lei. (KREMERMAN, P. 07, 2008).  
 

O subsídio direcionado pelo Estado para cada escola subvencionada varia de 

acordo com o número de alunos que estão matriculados, o tipo de ensino ofertado e a extensão 

da jornada escolar. Ou seja, o recurso alocado segue a lógica do “subsídio por demanda” no 

qual seu valor não é projetado para atender a escola como um todo, mas sim para o aluno, na 

estrutura de vouchers. Se a escola perde uma matrícula isso significa um valor a menos a 

receber, mesmo que seus custos fixos de infraestrutura e pessoal, incluindo corpo docente, 

permaneça o mesmo, Essa formatação, como será discutido mais a frente, fomenta uma lógica 

de competição entre as escolas para terem mais matriculados e, assim, aumentar o valor do 

subsídio recebido do governo.  

Em 1993, surge uma nova lei que modifica a natureza das escolas 

subvencionadas, a Lei de Financiamento Compartilhado da Educação, que passa a autorizar a 

cobrança, por parte dos estabelecimentos subvencionados, de mensalidades aos alunos, sem 

que isso implicasse na diminuição dos valores direcionados pelo governo (FIGUEROA, 

1997). 

Tanto a LOCE quanto a Lei de Financiamento Compartilhado colaboraram para 

que o sistema educacional passasse a transferir competências e funções administrativas para 

os estabelecimentos escolares privados. Essa transferência se justificava pelo discurso do 

desenvolvimento de uma nova lógica de relação baseada na participação através da 

“corresponsabilização dos indivíduos quanto ao provimento e qualidade da educação” 

(VIEIRA; KRAWACYK, p. 04, 2006). O governo centralizava a avaliação e conferia espaços 

de autonomia às escolas, que também envolvia outros atores sociais locais para a elaboração 

dos projetos pedagógicos. Conforme analisam Nora Krawczyk e Vera Lucia Vieira,  
O compartilhamento de deveres foi incentivado pelos governos nacionais com a 
definição de mecanismos que objetivavam a participação dos diferentes segmentos 
sociais no plano local e, principalmente, no gerenciamento das unidades escolares. 
Isso porque, para possibilitar o repasse dos recursos para as escolas de forma 
diferenciada e atrelada às demandas da comunidade escolar, os governos solicitam 
uma proposta pedagógica elaborada coletivamente que, além das necessidades, 
explicitem também as metas e estratégias de ação. Na análise da elaboração do 
projeto escolar, observa-se que a política oficial valoriza a particular capacidade de 
administrar os problemas e captar os recursos necessários, além de mobilizar a 
comunidade para ajudar as escolas a resolvê-los, como expressão da autonomia 
escolar (KRAWCZYK; VIEIRA, p. 04, 2006). 
 

Essa orientação incentivou a competição entre as escolas por mais recursos, tanto 

do Estado quanto das famílias, e aquelas que contavam com melhores condições e apoio local 
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na elaboração de projetos de qualidade se beneficiavam, enquanto que, as escolas em 

condições mais precárias ou que contavam com a participação de alunos e famílias com 

maiores dificuldades socioeconômicas não apresentavam as mesmas condições de competição 

e perdiam recursos em função do baixo desempenho. As escolas passaram a adotar um 

comportamento discriminatório em relação aos alunos para garantir a subvenção, priorizando 

aqueles que vinham de famílias menos vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e com 

melhores desempenhos escolares. Críticos do modelo argumentam que essa situação 

colaborou para a ‘atomização’ do sistema educacional e aprofundamento das desigualdades já 

que o governo não garantiu equalizar as diferenciações sociais e as políticas de discriminação 

positiva não se mostraram suficientes (VIEIRA & KRAWACYK, 2006). Os insumos 

destinados à formação profissional também aprofundaram a situação nas escolas com baixo 

desempenho e menos recursos, além da situação do docente ter ficado mais instável com a 

desregulamentação promovida na carreira.      

Observa-se que, desde a década de 80, quando se iniciam as mudanças nos marcos 

legais do sistema educativo chileno e, principalmente, após 1993 com a radicalização do 

financiamento compartilhado, há um crescente cenário de privatização da educação marcado 

por arranjos híbridos, caracterizados pela ampliação do número de estabelecimentos privados, 

porém subvencionados pelo Estado e autorizados a cobrar mensalidade dos alunos. Além 

dessa realidade, na qual o setor privado está apto a participar da provisão e gestão da 

educação pública, desenvolveu-se, ao longo dos anos, uma outra maneira na qual o setor 

privado também se faz presente mas de forma mais sutil, que é através da incorporação de 

práticas e metodologias tipicamente empresariais ao sistema educativo, que passa a atuar, 

principalmente, conforme seus critérios de eficiência e competição. Esses dois movimentos 

sobre o sistema educacional público foram descritos por Stephen Ball e Deborah Youdell 

(2007) como “privatização exógena” e “privatização endógena”, sendo que aquela se refere a 

uma privatização da educação, transferindo para atores privados a provisão da educação, e 

essa a uma forma de privatização que se dá na educação, através da adoção de ideias e formas 

de gestão características do setor empresarial. Conforme esses autores explicam,  
Essas várias formas de privatização mudam a maneira na qual a educação é 
organizada, gerida e realizada; como o currículo é definido e ensinado; como o 
desempenho dos alunos é avaliado; e como os estudantes, professores, escolas e 
comunidades serão julgadas. Tendências de privatização mudam como os 
professores são preparados; a natureza do e o acesso ao desenvolvimento 
profissional permanente; os termos e condições dos contratos e pagamentos dos 
professores; a natureza das atividades diárias dos professores e a maneira como eles 
experimentam a vida profissional. (BALL & YOUDELL, p. 09, 2007, tradução 
nossa).   



85 
	  

	  
	  

 
Em 1996, se inicia no Chile uma reforma educacional orientada por nove 

objetivos: i) aumentar a cobertura da educação; ii) aumentar os salários dos profissionais da 

educação; iii) melhorar os currículos, concebendo conteúdos mínimos e obrigatórios para 

cada nível de ensino; iv) incorporação de tecnologia no processo educativo; v) melhorar a 

infraestrutura dos liceus e colégios públicos e privados incorporados ao sistema públicos; vi) 

melhorar a distribuição de textos de estudo a todos os alunos do sistema público; vii) 

implementação e desenvolvimento da Jornada Escolar Completa para aumentar a qualidade na 

educação primária e secundária; viii) entregar alimentação aos alunos do sistema público, 

tanto na educação primária como secundária; ix) assistência focalizada aos grupos sociais 

mais vulneráveis (KREMERMAN, 2007).  

   Após essa reforma, em 2003, expandiu-se o ciclo escolar para 12 anos, tornando 

obrigatória a matrícula desde a educação primária até a média. A cobertura escolar se 

ampliou, muito em função do aumento dos estabelecimentos privados subvencionados que 

cresceram 81,8% entre 1990 e 2006 (KREMERMAN, 2007). Em 2011, a taxa de cobertura 

das crianças na educação básica, entre 5 e 14 anos de idade, era de 94% e na educação média, 

entre 15 e 19 anos, era de 75%. Os níveis mais baixas de cobertura se observam na educação 

infantil, para crianças entre 3 e 4 anos, com 59% (MINEDUC, 2013).  

Apesar das cifras indicando um aumento da cobertura escolar, a qualidade do 

ensino permaneceu alvo de fortes críticas, assim como o valor da subvenção direcionada pelo 

Estado, considerado insuficiente para garantir uma educação de qualidade (KREMERMAN, 

2007). O que se observou nas últimas décadas foi o aumento massivo de escolas particulares 

subvencionadas, assim como o pagamento compartilhado pelos pais e a desvalorização do 

ensino público por grande parte da sociedade.  

 

 

5.1.2 Composição das dependências administrativas e desempenho dos estudantes 

 

 

Em 2014, o mapa do sistema educacional chileno era constituído por 54,4% das 

matrículas da educação básica em escolas subvencionadas, 38% nas escolas municipais e 

7,6% nas escolas particulares, conforme o gráfico abaixo apresenta. Das escolas 

subvencionadas, 47% delas cobravam mensalidade de até 10.000 pesos chilenos, o 

equivalente a aproximadamente 16 dólares ou 42 reais; 20% cobravam entre 10.600 e 21.000 
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pesos, equivalente a até 34 dólares ou 88 reais; 21% cobravam entre 21.500 e 42.000 pesos, 

equivalente a até 67 dólares ou 177 reais; e 12% delas cobravam entre 42.000 e 84.000 pesos, 

equivalente a até 133 dólares ou 354 reais8.  

 

Gráfico 1 – Composição das matrículas por tipo de estabelecimento – Educação Básica. 2014  

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Ministério da Educação, 2014.  

 

Gráfico 2 – Composição das escolas subvencionadas por valor da mensalidade – Educação 
Básica. 2014  

 
Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Ministério da Educação, 2014.  
 

Em relação à alocação dos estudantes nas escolas de acordo com o grupo 

socioeconômico, observa-se que há uma concentração dos grupos mais baixos nas escolas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Conversão	  de	  Moedas	  do	  Banco	  Central	  do	  Brasil.	  Câmbio	  de	  30	  de	  janeiro	  de	  2015.	  
http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp	  	  



87 
	  

	  
	  

municipais. Conforme a condição socioeconômica aumenta, cresce a porcentagem de 

matrículas nos estabelecimento subvencionados e particulares.  
 
Figura 3 – Distribuição de estabelecimentos e estudantes do 2o básico, segundo grupo 
socioeconômico e dependência administrativa. 2013  

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  

 

Em relação ao desempenho educacional, baseado no SIMCE (Sistema Nacional 

de Avaliação da Aprendizagem), os dados mostram que os alunos das escolas privadas 

subvencionadas não apresentam desempenho superior aos estudantes das municipais, 

ocorrendo até mesmo o contrário, como no caso dos alunos provenientes de grupos 

socioeconômicos mais baixos que apresentaram resultados melhores nas escolas municipais 

que seus pares nas subvencionadas. As figuras abaixo mostram que não existem diferenças 

significativas de desempenho entre os estudantes das escolas municipais e subvencionadas, 

além de evidenciar a ausência de grupos socioeconômicos mais baixos nas escolas privadas 

(os espaços em branco indicam que a porcentagem de estudantes é inferior a 0,5%).  
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Figura 4 – Pontuação média 2o básico, segundo grupo socioeconômico e dependência 
administrativa e variação em relação à avaliação do ano anterior. 2013  

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  
 

Figura 5 – Distribuição de estabelecimentos e estudante da 4a série do básico, segundo grupo 
socioeconômico e dependência administrativa. 2013  

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  
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Figura 6 – Pontuação média 4a série do básico, segundo grupo socioeconômico e 
dependência administrativa. 2013  

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  

 

Analisando os dados para os demais níveis, observa-se que a distribuição dos 

estudantes permanece similar, assim como os resultados de desempenho escolar. Em 2013, 

para o 8o ano do básico, 49,4% dos estabelecimentos eram municipais, 44% eram particulares 

subvencionados e 6,6% particulares. Na pontuação na SIMCE, praticamente não há variação 

entre as dependências administrativas tanto em relação à compreensão de leitura, como 

matemática e ciências naturais.  

 

Figura 7 – Distribuição de estabelecimentos e estudante da 8a série do básico, segundo grupo 
socioeconômico e dependência administrativa. 2013 

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  
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Figura 8 – Pontuação média 8a série do básico, segundo grupo socioeconômico e dependência 
administrativa. 2013 

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  

 

No ensino médio os resultados mudam. O número de estabelecimentos 

disponíveis para esse nível diminui entre as escolas municipais, representando 29% das 

escolas e 39,9% das matrículas, e aumenta nas subvencionadas, 57% e 52,7% 

respectivamente. Ainda assim, o desempenho no teste SIMCE dos alunos nas municipais é 

praticamente o mesmo que nas subvencionadas, sendo que entre os grupos socioeconômicos 

médios para cima matriculados nas municipais o resultado é significativamente melhor que 

seus pares nas subvencionadas.   

 

Figura 9 – Distribuição de estabelecimento e estudantes no ensino médio, segundo grupo 
socioeconômico e dependência administrativa. 2013  

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  
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Figura 10 – Pontuação média no ensino médio, segundo grupo socioeconômico e 
dependência administrativa. 2013  

 
Fonte: Agencia de Calidad de la Educación de Chile, 2014.  
 

Esses dados mostram que a crescente participação do setor privado no sistema 

educacional público não significou a ampla melhora no desempenho dos estudantes ao longo 

do ciclo da educação básica. Porém, também mostra que os alunos nas escolas particulares 

apresentam desempenho superior e que há uma forte concentração social evidenciada pelas 

matrículas nas dependências administrativas conforme o grupo socioeconômico.   

 

 

5.1.3 Mobilizações sociais e a reforma do sistema educacional  

 

 

Em 2006, estudantes secundaristas se mobilizaram contra a estrutura do sistema 

educacional vigente desde a Ditadura e iniciaram uma série de manifestações que ficaram 

conhecidas como “Revolução dos Pinguins”, em função dos uniformes escolares usados. 

Essas manifestações marcaram o país por protagonizarem as primeiras ações pós-ditadura que 

questionavam o sistema político e suas instituições. Os protestos conquistaram amplo apoio 

nacional, inclusive das famílias e organizações da sociedade civil, e buscava transformar a 

estrutura desigual do sistema educacional.  

 Após meses de manifestações e diálogo com o governo, que tinha Michelle 

Bachelet na presidência, foi ratificada, em 2009, a Ley General de Educación (LGE), que 

substituiria a LOCE. A nova lei estabeleceu requisitos mínimos que deveriam ser exigidos de 

cada nível de ensino, assim como os padrões de qualidade para o reconhecimento dos 

estabelecimentos educacionais. A criação da Agencia de Calidad de la Educación é fruto da 
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nova lei. Ainda que aprovada pelo governo, a LGE foi considerada um remendo pelos 

estudantes que não enxergavam nela possibilidade de mudanças na estrutura do sistema que 

continuou funcionando nos moldes da LOCE. Entretanto, o movimento não conseguiu 

apresentar um projeto alternativo à LGE e acabou perdendo força.  

Porém, os questionamentos e críticas ao sistema educacional voltariam a ganhar 

escala e repercussão na sociedade chilena. Em maio de 2011, ocorreu uma série de novos 

protestos condenando a forte privatização do ensino no Chile. Essas mobilizações foram 

iniciadas pelos estudantes universitários, com destaque para a atuação da Federação de 

Estudantes da Universidade Católica do Chile (FEUC) e da Federação de Estudantes da 

Universidade do Chile (FECH), e ganharam amplitude e repercussão nacional ao longo do 

ano, muito em função da internet e novas mídias sociais. Dado o histórico do movimento 

anterior de 2006, esse buscou focar no envolvimento dos atores sociais do campo educacional 

e propor uma reforma a partir deles ao invés de esperar uma resposta do governo. Nesse 

sentido, conforme argumenta o pesquisador e membro da diretiva da FEUC entre 2010 2011, 

Sebastián Vielmas,  
Um dos acertos do movimento pela educação no Chile foi apontar como um objetivo 
político o convencimento da família como um todo, e não apenas o aluno. Assim, a 
partir dos líderes, o slogan principal estava relacionado com o “fim do lucro na 
educação” e o ”fim do endividamento”, já que a crise de crédito é enorme por conta 
do alto custo da educação no Chile. Isto permitiu fazer algo que na Europa ou nos 
EUA, onde os alunos não vivem com seus pais, seria muito difícil: envolver pessoas 
além dos diretamente atingidos e tornar transversal a mobilização. (VIELMAS, p. 
02, 2013). 
 

Três temas foram focalizados nas críticas e manifestações realizadas, o primeiro 

fazia referência à desigualdade no acesso ao sistema educacional superior, tanto em função 

das provas classificatórias como pelo alto custo cobrado. O segundo era o financiamento, 

apontando o sistema de ensino superior como um dos mais privatizados do mundo e com os 

pais sendo responsáveis por mais de 80% do pagamento. E o terceiro estava relacionado a um 

sentimento de estafa a esse sistema e ao aumento constante dos lucros das empresas 

envolvidas no setor educacional (JACKSON, 2013).  

As manifestações, que inicialmente denunciavam a situação no ensino superior, 

logo passaram a criticar toda a realidade do sistema educacional chileno, evidenciando o peso 

da Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) e da Ley General de la Educación 

sobre o desenvolvimento do ensino e seus impactos sociais. Diversas análises surgiram em 

torno dos pontos levantados pelo movimento estudantil, principalmente em relação ao fim do 
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financiamento compartilhado nos estabelecimentos subvencionados, fim do lucro com a 

educação pública, assim como a defesa da educação como um direito humano.  

A análise do professor da Universidade do Chile, Fernando Atria (2013), em seu 

livro La Mala Educación: ideias que inspiran al movimiento estudantil en Chile, aponta 

diversas questões conflitantes entre aqueles que defendem uma educação pública e gratuita e 

os que defendem a manutenção do sistema nas bases tradicionais. O autor aponta 11 

argumentos considerados “sensos comuns falsos sobre a educação” e que trazem à luz o 

debate sobre os impactos das parcerias público-privadas na gestão da educação (no caso do 

Chile marcado pelo sistema de estabelecimentos subvencionados e de financiamento 

compartilhado), em detrimento um sistema educacional realmente público. Essas questões 

caracterizam, de maneira, geral, o conteúdo problematizado pelos estudantes, em 2011, e que 

levaram, ao final das eleições presidenciais de 2013, a uma mudança de governo e a 

conformação de uma nova política educacional para o país.  

  

1. A liberdade de escolher: “O atual sistema permite às famílias decidir a educação de seus 

filhos. Protege, assim, a liberdade de cada um de escolher” (p. 39, 2013). Sobre essa 

afirmação o autor argumenta que, na verdade, não são os pais que possuem a liberdade de 

escolha, mas sim o estabelecimento que pode selecionar quem matricular, aos países cabe a 

posição de serem escolhidos ou não. Entre as famílias com mais recursos financeiros pode-se 

escolher onde não matricular o filho. Neste sentido, o sistema oferece uma liberdade de 

eliminação para aqueles com condições financeiras e não uma liberdade de escolha para toda 

a sociedade.  

 

2. A gratuidade é injusta: “É injusto e regressivo que o Estado financie a educação de todos, 

pois isso implicaria em subsidiar os ricos. É necessário concentrar o gasto apenas nos mais 

pobres, que são quem realmente precisa” (p. 43, 2013). A lógica desse argumento, para Atria, 

evidencia uma compreensão claramente segregacionista ao defender que o Estado não deve 

oferecer educação para todos, mas apenas para aqueles que necessitam, conforme a sua 

necessidade. Nesse sentido, nas escolas subvencionadas que os pais podem pagar 1000 ao mês 

para terem os filhos matriculados agrupam-se apenas os filhos de pais na mesma condição, 

aqueles que possuem apenas 100 agrupam-se nos estabelecimentos que cobram 100, e aqueles 

que nada podem pagar matriculam seus filhos nas escolas municipais públicas. Forma-se, 

dessa maneira, um sistema de educação que garante a segregação rigorosa já no ingresso do 
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aluno, definindo a convivência entre crianças e adolescentes de acordo com a condição 

financeira de suas famílias. 

 

3. Os pais querem o melhor para seus filhos: “É perfeitamente legítimo que os que têm 

recursos os usem para melhorar a educação de seus filhos. Reclamar contra isso só pode ser 

motivado pela inveja” (p. 45, 2013). Os pais possuem interesses próprios e parciais sobre seus 

filhos e sobre a educação que esses receberão, o que é valido. O que não é válido é o sistema 

ter a mesma ótica de atuação parcial. O estabelecimento de ensino, ao buscar atender a 

demanda dos pais, seus “consumidores”, irá eliminar aquilo que possa ir contra a vontade 

deles, inclusive não matriculando crianças em situação de vulnerabilidade que possam trazer 

problemas para dentro da escola. Ao final, limita-se a possibilidade de outros para garantir 

interesses particulares.  

 

4. Premiar os melhores: “Que os estabelecimentos educacionais possam selecionar estudantes 

de acordo com seu desempenho acadêmico incentiva o esforço e premia as realizações dos 

melhores estudantes” (p.49, 2013). De acordo com a argumentação do autor, o desempenho 

de um aluno depende consideravelmente de fatores que estão fora de seu controle e são 

questões, muitas vezes, relacionadas à sua classe social. Ao negar os impactos da realidade da 

vida do estudante fora da sala de aula “transformam-se injustiças estruturais em experiências 

individuais de frustração e fracasso” (p. 50, 2013).  

 

5. Todos lucram com a educação: “Não existe problema nenhum em prover educação com 

fins lucrativos, porque ao final todos lucram: isso fazem os professores, por exemplo, quando 

cobram suas remunerações” (p.55, 2013). O não lucrar com a educação não significa o 

cancelamento das remunerações pelo trabalho prestado pelos profissionais envolvidos, mas 

sim que a educação não seja objeto de enriquecimento financeiro. Ao autorizar a obtenção de 

lucro com a educação ela torna-se um meio, uma ferramenta para o enriquecimento dos donos 

do estabelecimento. Isso não significa, necessariamente, que a educação não será boa, mas seu 

foco de existência não será o processo pedagógico, e sim a lucratividade. Além disso, as leis 

de mercado são altamente eficientes na estratificação, reforçando os espaços para aqueles que 

têm dinheiro e outros para os que não o possuem.  

 

6. Nivelar por baixo: “Proibir a seleção de estudantes e o financiamento privado da educação 

é nivelar desde baixo” (p.55, 2013). Esse argumento defende que piorar a educação de quem 
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tem condições de ter algo melhor não melhora a baixa qualidade oferecida aos mais pobres. O 

autor problematiza essa afirmação ao questionar sobre a possibilidade de que o ensino como 

um todo possa melhorar se houver uma integração maior entre as famílias, fazendo com que 

as reclamações e demandas para a melhora do ensino público gratuito contasse com a 

influência de mais pessoas, fomentando uma atuação conjunta de pressão.  

 

7. O problema da educação pública não está na educação pública: “O fato de que a matrícula 

na educação pública está caindo sistematicamente mostra que o ensino particular é melhor, 

porque as pessoas ‘votam com os pés’” (p. 61, 2013). Para o autor a diminuição das 

matrículas na escola pública se dá pela própria característica segregacionista do sistema que 

escolhe seus alunos, excluiu a ameaça de vulnerabilidade e incentiva quem têm maiores 

recursos. O ensino público acaba concentrando os alunos em situações mais complicadas de 

ensino. O contexto social daqueles que compõem majoritariamente o quadro de alunos 

influencia pela “simples razão que não é possível deixar fora da aula a humanidade do 

estudante” (p. 62, 2013).  

 

8. A pobreza não influencia: “Aquele que acredita que o rendimento de um estudante está 

determinado por sua classe social, pensa que ‘o pobre’ tem menos capacidade que ‘o rico’” (p. 

65, 2013). Esse argumento se relaciona com os demais que ignoram os impactos da estrutura 

sobre a realidade individual. Esse argumento busca em casos isolados de estabelecimentos em 

situação de vulnerabilidade que apresentam bons resultados a autenticidade da afirmação, 

buscando torná-los casos exemplares a serem seguidos acreditando que uma boa gestão 

resolve todos os problemas. Ao não reconhecer o impacto da condição social sobre a vida do 

aluno, esse argumento “tem a finalidade de negar a dimensão estrutural ou social de um 

problema e reduzi-lo a um assunto de ‘micro-management’” (p. 66, 2013).     

 

9. O problema está na sala de aula, não no sistema: “Apenas uma reforma que busque 

resultados concretos na escola e tenha um foco na aula ou na escola é séria” (p.67, 2013). 

Novamente entende-se apenas a importância do nível micro e ignora-se o macro. Ao atribuir 

os resultados insatisfatórios do aluno apenas a o que ocorre dentro da sala de aula, muitas 

vezes culpando o professor, é “transformar defeitos estruturais em acusações particulares de 

desempenho deficitário” (p.67, 2013). Nesse sentido, as posições que defendem a demissão 

dos professores para incentivar a melhoria desses profissionais e solucionar o déficit da 

educação pública não calculam que essa ação por si só irá promover a mesma lógica de 
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segregação que promove entre os alunos. Esse profissional demitido, ao invés de ser 

qualificado, irá procurar emprego em outro estabelecimento escolar que talvez tenha uma 

remuneração mais baixa ou esteja em uma região de mais difícil acesso, mas que irá empregá-

lo pelo falta de opção. No final, agrupam-se os melhores professores nas melhores escolas e 

os piores professores nas escolas mais vulneráveis.   

 

10. O importante é uma educação de qualidade: “Não importa se o estabelecimento é público 

ou privado, se tem fins lucrativos ou não, ou se seus alunos são vulneráveis ou não: o 

importante é que a educação oferecida seja de qualidade” (p. 71, 2013). Esse argumento olha 

apenas para o produto e não para o processo educacional. Podem-se criar padrões mínimos 

para todos os estabelecimentos para avaliar o desempenho dos alunos, mas essas medidas 

focam apenas no elementar, como as provas SIMCE (Sistema Nacional de Avaliação de 

Resultados de Aprendizagem). O processo escolar é muito mais amplo que o resultando de 

um teste e considerar uma escola de boa qualidade ou não de acordo com esse padrão é 

questionável e pode promover a busca por “receitas” ideais a serem replicadas em todo o 

sistema ignorando a importância da diversidade de projetos educativos.  

 

11. É o velho conflito entre liberdade e igualdade: “Restringir o gasto privado em educação 

busca acabar com a educação privada. A segregação é o preço da liberdade, e pretender 

acabar com ela é comprar a igualdade à custa da liberdade” (p. 75, 2013). Esse argumento 

retoma o princípio da integração discutido nos pontos anteriores e evidencia como a restrição 

financeira é entendida como liberdade. O autor destaca a questão de que as reflexões até então 

desenvolvidas não estão relacionadas aos estabelecimentos particulares de financiamento 

privado, que continuarão existindo, mas sim àqueles privados, porém com recursos públicos e 

que buscam atender as demandas educacionais da ampla maioria da sociedade. A lei que rege 

o sistema educacional deve atender a todos igualmente e não fomentar a segregação nesse 

setor, que é tão importante não apenas para a socialização das crianças, mas para a formação 

desses cidadãos.  

 

Através desses onze pontos o autor buscou problematizar os argumentos que 

alimentam as críticas sobre a reforma do sistema educacional chileno e que busca promover a 

educação pública gratuita sem fins lucrativos. Durante o período das manifestações estudantis, 

em 2011, essas questões foram intensamente debatidas e acabaram repercutindo em toda a 

sociedade, inclusive sobre os pais e o comprometimento da sua renda, muitas vezes 
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implicando em endividamento para garantir melhores oportunidades educacionais para seus 

filhos. O descontentamento com o funcionamento do sistema levou, nas eleições presidenciais 

de 2013, à vitória de Michele Bachelet, do Partido Socialista que já havia sido presidente 

entre 2006 e 2010 e à eleição de lideranças do movimento estudantil para o legislativo.  

O novo governo apresentou em seu programa para 2014-2018 três reformas 

gerais: a reforma educacional, reforma tributária, e a nova Constituição. No campo da 

educação, os projetos de reforma envolvem cinco pontos centrais: i) fim do lucro na educação, 

estabelecendo que os colégios que recebem aportes públicos não poderão lucrar e deverão 

assegurar que os recursos sejam destinados exclusivamente a fins educacionais com o 

fortalecimento do papel fiscalizador do Estado; ii) fim do financiamento compartilhado, que 

discrimina os alunos segundo a capacidade de financiamento das famílias; iii) fim da seleção, 

o projeto de lei que proíbe qualquer mecanismo discriminatório de seleção escolar e busca 

ampliar a liberdade das famílias de escolher o colégio que melhor se adeque às suas 

necessidades; iv) educação infantil, através da criação da “Subsecretaria de Educación 

Parvularia”, responsável por definir as políticas desse nível, e a “Intendencia de Educación 

Parvularia”, que fiscalizará o cumprimento das normas em todos os jardins e berçários; v) 

administrador provisional, projeto de lei que cria o administrador provisório e administrador 

para as instituições de educação superior que, por algum motivo fechem ou vão a falência, 

estabelecendo regulamentações sobre a administração provisória dos titulares responsáveis 

pelo estabelecimento (MINEDUC, 2013). 

Em agosto de 2014, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou 

o projeto que irá legislar sobre o fim do lucro, financiamento compartilhado e seleção nas 

escolas subvencionadas. O projeto prevê o estabelecimento de um processo gradual de fim ao 

financiamento compartilhado, através do qual se aumentará progressivamente os aportes do 

Estado aos colégios sem fins lucrativos e diminuirá paulatinamente o co-financiamento até 

eliminá-lo por completo. Em outubro de 2014, a Câmara dos Deputados aprovou, entre outros 

pontos, a lei que regula a admissão dos estudantes e proíbe a aplicação de provas de avaliação 

como requisito para matricular alunos nos colégios subvencionados. Em outubro o projeto foi 

encaminhado para o Senado que o aprovou, em 17 de dezembro de 2014, com 23 votos a 

favor e 15 contra. A lei entrará em vigência em março de 2016 (MINEDUC, 2014).  

Essas reformas implicam que, a obtenção de lucros nas escolas públicas 

subvencionadas, que antes se dava, por exemplo, através da retirada dos excedentes 

financeiros para lucros pessoais, arrendamento a preços superfaturados de infraestrutura e 

outros gastos com fins não educacionais, se torna proibida. Estima-se que em torno de 400 
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milhões de dólares por ano eram gerados e retirados do sistema escolar através desses 

esquemas (MINEDUC, 2014). Com a aprovação da nova lei, todos os valores investidos na 

educação devem ser revertidos para fins educacionais, tais como, pagamento dos professores 

e demais profissionais da educação, materiais e insumos para a gestão da educação, 

funcionamento dos estabelecimentos e projetos educativos, com sanções previstas para quem 

descumprir a lei, estando sujeitos a devolver o dinheiro desviado adicionado de uma multa de 

50% do valor (MINEDUC, 2014).  

Em relação ao fim do financiamento compartilhado, a reforma prevê a proibição 

dessa prática e garante um aumento do montante que o governo deverá repassar para as 

escolas municipais no valor de USD 300 milhões ao ano. A lei também cobrirá com recursos 

públicos os estabelecimentos subvencionados que cobravam mensalidade de até 20.000 pesos, 

se esses se tornarem gratuitos.  A seleção dos estudantes realizada pelo estabelecimento de 

ensino subvencionado também se torna proibida. Anteriormente as escolas estavam 

autorizadas a realizar um processo seletivo para as matrículas a partir da 7a série do básico, 

embora essa prática também ocorresse nas séries anteriores, aplicando, por exemplo, 

mecanismos de avaliação, entrevistas, certificados e outras informações socioculturais. Além 

disso, o número de vagas disponíveis nos estabelecimentos não era divulgado. Com a nova lei 

a seleção não será aceita e a escola deve divulgar o número de vagas disponíveis, caso haja 

mais demanda por matrícula do que vaga a lei prevê o sistema de sorteio, após dar preferência 

para irmãos de alunos já matriculados. A lei também impede o cancelamento da matrícula por 

baixo rendimento. 

No campo do magistério, a reforma prevê uma “Nova Política Nacional Docente”, 

que desenvolverá novos padrões de acreditação para os cursos de pedagogia, indução ao 

ingresso na carreira acadêmica através de programas de acompanhamento e desenvolvimento 

de competências profissionais, melhoria nas condições de trabalho e remuneração dos 

docentes e estímulo ao desenvolvimento contínuo.  

 

 

5.1.4 Conclusão  

 

 

Observa-se, com as análises levantadas neste estudo, que está em curso, no Chile, 

ações que buscam reverter as orientações da política educacional anterior, implementadas na 

década de 80. A reforma educacional em andamento objetiva terminar com as experiências de 
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diferenciação socioeconômica entre as escolas subvencionadas e com as práticas que 

autorizam a alocação do estudante conforme os valores pagos pelos pais. No plano de fundo 

da reforma está o entendimento de que as políticas educacionais anteriores, que alegavam 

prover um ensino de melhor qualidade baseado na competitividade, meritocracia e seleção, 

foram prejudiciais ao país, tendo aprofundado as desigualdades sociais e promovido um 

sistema segregador que não efetivou a melhoria da educação para toda a sociedade. 

Conforme os dados apresentados pela Agencia de Cualidad da la Educación, em 

2013, o desempenho dos estudantes ao longo do ciclo escolar básico não apresentou variação 

significativa entre os estabelecimentos públicos e subvencionados, contradizendo, portanto, o 

argumento que as escolas particulares subvencionas são melhores, ainda que avaliando apenas 

os indicadores elementares de compreensão de leitura, matemática e ciências naturais. Outra 

informação observada a partir dos dados SIMCE 2013 é que as dependências administrativas 

são marcadas por uma forte concentração de matrículas de acordo com o grupo 

socioeconômico. As escolas municipais públicas representam, na média para o ciclo de 1a a 8a 

série, 29% das matrículas entre os grupos mais baixos, e as privadas 12%. Já entre os grupos 

socioeconômicos médios para cima essa porcentagem cai para 10% entre as municipais e sobe 

para 40% das matrículas nas subvencionadas.  

A reforma educacional iniciada em 2014 não busca acabar com a existência de 

escolas subvencionadas, mas busca aproximar a natureza desses estabelecimentos à lógica da 

educação pública, em detrimento da orientação privada dominante até então. Sobre essa 

questão, há críticos que argumentam que essas mudanças em curso irão, em longo prazo, 

contribuir para a privatização massiva do sistema educacional, pois elimina as barreiras que 

limitavam sua expansão, como a seleção e o financiamento compartilhado e não há 

preferência, de fato, pelo ensino público na reforma. O sistema organizado pela lógica de 

vouchers, no qual os subsídios são direcionados para as escolas de acordo com o número de 

alunos permanece, o que, para os críticos, como o deputado Gabriel Boric da região de 

Magallanes e Antártica Chilena, não muda o caráter competitivo imposto pelo sistema sobre 

as escolas e financia o mercado com propostas que alegam retirá-lo das políticas públicas 

educacionais. Isso significa que a reforma mantém a lógica do “subsídio por demanda”, com o 

Estado realizando repasses de acordo com o número de alunos e não a partir de um projeto de 

escola cuja arquitetura seria discutida e formatada como um projeto de Nação.          

 Nesse sentido, conclui-se que o debate sobre a educação pública como direito 

humano e prerrogativa do Estado permanece como alvo de discussões na sociedade chilena, 

tanto entre os seus representantes como nas organizações e movimentos da sociedade civil. A 
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reforma em andamento garante a manutenção dos arranjos de parcerias público-privadas no 

ensino através das escolas subvencionadas, mas busca amenizar a sobreposição das 

orientações de mercado sobre esses estabelecimentos, buscando diminuir a ‘atomização’ do 

sistema educacional, e, consequentemente, incentivar maior integração social, além de 

impedir que a qualidade do ensino e as potencialidades dos estudantes dependam 

exclusivamente da condição financeira dos pais.  
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5.2 A experiência dos Estados Unidos  

 

 

A educação nos Estados Unidos iniciou-se no século XVII sobre a tutela da igreja 

constituindo-se, de forma, em uma questão do âmbito privado e sob a decisão exclusiva dos 

pais. Até 1800 o governo buscava encorajar o estabelecimento de escolas distritais sem, no 

entanto, tornar compulsório o ensino. Em 1857, é constituída a Associação Nacional dos 

Professores e a partir desse período torna-se obrigatória a frequência escolar, assim como a 

criação de impostos para as escolas do governo e a estruturação de currículos comuns, 

transformando o caráter opcional da educação sob a tutela dos pais, até então em curso, e 

tornando-a obrigatória e sob o controle do Estado. Em 1918, todos os estados possuíam lei 

exigindo frequência mandatória das crianças na educação primária. Ao longo do século XX a 

educação primária e secundária foi ampliada, assim como o direcionamento de fundos do 

governo para a manutenção das escolas públicas. Atualmente o sistema escolar norte-

americano é organizado nos seguintes níveis: i) pré-escola, dos 03 aos 05 anos, ii) educação 

primária, dos 06 aos 11 anos; iii) educação secundária (high school), dividido entre júnior, 

dos 12 anos 16 anos, e sênior, dos 16 anos 18 anos, equivalente ao ensino médio; iv) educação 

superior. A educação primária e secundária completa compõem os níveis compulsórios de 

ensino (DoED, 2015). 

Ao analisar o histórico do sistema educacional norte-americano é importante 

ressaltar os impactos da segregação racial no país, que por décadas separou o acesso ao ensino 

entre brancos e negros. Em 1890, é promulgada a lei que torna legal a segregação racial no 

sistema escolar, essa doutrina ficou conhecida como “iguais, porém separados” (equal but 

separate), e alegava prover educação para os dois grupos raciais, porém em espaços 

separados. Essa lei, que causou sérias consequências sociais para o país, foi revogada em 

1954 através de um processo que se estenderia por décadas para ser revertido. 

Em 1965, durante o governo do presidente Lyndon Johnson, entra em vigor a Lei 

sobre Educação Primária e Secundária, que fazia parte da sua agenda de combate à pobreza 

(“War on Poverty”). O programa objetivava distribuir fundos às escolas locais e distritais que 

atendiam um alto número de alunos que provinham de famílias de baixa renda e melhorar a 

proficiência desses estudantes em escrita e matemática. Também continha entre seus capítulos 

fortalecer os departamentos estaduais de educação, fornecer materiais para as escolas e 

treinamento (DoED, 2015).  
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Em 1980, o Departamento de Educação dos EUA é elevado ao status de 

ministério e, a partir dessa década, inicia-se, em um contexto de crise econômica e ascensão 

da orientação neoliberal sobre a administração pública, uma nova era no sistema educacional 

norte-americano marcado pela liberdade de escolha em relação ao ensino. O Relatório 

encomendando, em 1983, pelo presidente Ronald Reagan à National Commission on 

Excellence in Education, intitulado “A Nation at Risk: The Imperative for Educational 

Reform”, denuncia os baixos índices de desempenho das escolas, declarando que “[...] as 

fundações da educação da nossa sociedade está atualmente sendo destruída por uma crescente 

onda de mediocridade que ameaça nosso futuro como Nação e como pessoas” (GARDNER, 

p. 12, 1983) e defendendo reformas no sistema. A partir de então, as opções à educação se 

ampliaram através de diferentes reformas que passaram a autorizar a introdução de novas 

formas na oferta e gestão da educação, tais como o ensino domiciliar, o sistema de vouchers, 

créditos para pagamento de mensalidade escolar, bolsas de estudo e o estabelecimento, a 

partir de 1990, das chamadas charter schools (escolas charter).   

Os estabelecimentos escolares, desde então, passaram a ser divididos basicamente 

entre: i) escolas públicas, que são financiadas com recursos federais, estaduais ou municipais, 

são gratuitas e atendem, em grande medida, os estudantes do distrito onde se encontram; ii) 

charter schools, que conformam um tipo híbrido de escola, que são financiadas com recurso 

público porém operadas de maneira privada, podendo ser criadas por pais, professores ou 

organizações comunitárias, não estando, entretanto, autorizadas a cobrar mensalidade; iii) 

escolas privadas, que possuem financiamento próprio através da cobrança de mensalidade dos 

pais, doações e subvenções.  

Em 2001, durante o governo de George Bush, o Congresso autorizou uma nova lei 

sobre a educação básica, “No Child Left Behind” (NCLB), que buscou ampliar o sistema de 

testes e reformar os padrões de qualidade do ensino, aprofundando o arranjo orientado por 

charter schools. Nesse sentido, o programa instituiu que todas as escolas que recebessem 

recursos federais deveriam administrar testes padronizados para todos os estudantes na 

educação básica. O estabelecimento dos padrões de avaliação ficaria sob a responsabilidade 

de cada estado. O programa enfatiza quatro pilares para o sistema educacional: i) aumentar a 

accountability, buscando garantir que todos os estudantes em desvantagem atendam 

proficiência acadêmica – que se dá através de avaliações anuais em matemática e escrita 

(Adequate Yearly Progress - AYP) –; ii) flexibilização, autorizando flexibilidade às escolas 

distritais em relação a como elas utilizam os recursos federais para melhorarem o desempenho 

dos alunos; iii) educação com base em pesquisa, que enfatiza programas e práticas 
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educacionais que se provaram efetivos através de pesquisa científica; iv) mais opções para os 

pais e alunos (school choice), aumentando as opções disponíveis de estabelecimentos de 

educação básica, incluindo a possibilidade de matrículas fora do bairro de residência.  

Conforme explica Diane Ravitch, professora da Universidade de Nova York,  
A Lei NCBL exige que cada Estado avalie as capacidades de leitura e de cálculo 
matemático de todos os alunos, do segundo ao quarto ano da escola elementar. Em 
seguida, os resultados são ventilados a partir de vários critérios; um primeiro 
identifica a origem étnica, outro a língua materna, um terceiro a presença de uma 
eventual deficiência e um último, os alunos oriundos de lares modestos. Os 
integrantes de cada um desses grupos devem atingir 100% de sucesso nos testes. Se 
em uma escola, um único grupo não conseguir progressos constantes na direção 
desse objetivo, o estabelecimento vê-se submetido a sanções cuja severidade é 
progressiva. No primeiro ano, a escola recebe uma advertência. Em seguida, todos 
os alunos (mesmo os que tiveram bons resultados) têm a possibilidade de mudar de 
estabelecimento. No terceiro ano, os alunos mais pobres podem se beneficiar de 
cursos suplementares gratuitos. Se a escola não conseguir atingir seus objetivos em 
um período de cinco anos, ela corre o risco de ser privatizada, de se tornar uma 
charter school, de passar por uma reestruturação completa ou simplesmente de ser 
fechada. Nesse caso, os funcionários podem ser despedidos. Atualmente, cerca de 
um terço das escolas públicas do país (mais de 30 mil) foi identificado como não 
cumpridor de ‘progressos anuais satisfatórios’ (RAVITCH, p. 01, 2010).  
 

A Lei NCLB implicou em profundas mudanças para o sistema educacional norte-

americano e produziu uma série de transformações na gestão no ensino. Em 2009, na 

administração Barack Obama, o programa “Race to the Top” aprofundou as orientações do 

NCLB, destinando até 4,3 bilhões de dólares para os estados afetados pela crise econômica 

que eliminassem as barreiras legais à implantação das charter schools, que aderissem às bases 

de dados que avaliam os professores em função dos resultados dos alunos nos testes e que 

promovessem as alterações necessárias nos estabelecimentos que não atingissem os resultados 

esperados (RAVITCH, 2010).  

Dado a relevância das charter schools para a política educacional norte-americana 

e seu caráter híbrido, constituindo um arranjo de parceria público-privada em educação, esta 

análise focará sobre esse tipo de oferta educacional, que tem crescido significativamente sobre 

a escola pública tradicional ofertada e gerida pelo Estado. O sistema de vouchers, que 

possibilita o ingresso de estudantes do sistema público em escolas privadas, geralmente 

através do direcionamento de subvenção do governo para as escolas privadas, também é um 

arranjo de parceria público-privada existente no sistema educacional norte-americano, porém, 

esse modelo representa um universo de 100.000 matrículas frente a 2,5 milhões nas charter 

schools e quase 50 milhões no ensino público (NCES, 2014). Nesse sentido, ainda que o 
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sistema de voucher esteja crescendo e configure um arranjo de PPP esta análise não irá 

abordá-lo.  

 

 

5.2.1 As Charter Schools  

 

 

O conceito de charter school surgiu da década de 70, após o paper publicado pelo 

professor Ray Budde, da Universidade de Massachusetts, intitulado “Education by Charter: 

Restructuring School Districts”, que seria republicado em 1988 em formato de livro e 

amplamente distribuído nos espaços acadêmicos, ganhando maior repercussão. O documento 

defendia a reforma das escolas para que passassem a ser geridas por grupos de professores 

com independência das escolas locais distritais, se tornando mais transparentes em relação ao 

desempenho do aluno. O primeiro estado a desenvolver uma arquitetura política que 

possibilitasse a aprovação de uma legislação sobre esse tipo de escola foi o estado de 

Minnesota, em 1991. Na sequência outros estados adotaram o modelo e a ideia ganhou o 

Congresso Nacional que, durante o governo de Bill Clinton, em 1994, desenvolveu um 

incentivo federal para que os estados autorizassem leis que promovessem as charter schools a 

nível local.  

Esse ambiente político criou as condições para a aprovação, em 2001, da Lei No 

Child Left Behind, apresentada acima, e a expansão das escolas charters (PHRGE, 2014). 

Desde a publicação do relatório “A Nation at Risk” e das subsequentes reformas no sistema 

educacional, observa-se um crescimento das críticas em relação à educação pública baseadas 

em acusações de ineficiência e baixa qualidade. De acordo com análises apresentadas pelo 

National Center for the Study of Privatization in Education (2014), “A criação de um discurso 

da ‘educação pública em crise’ gerou respostas nacionais que tiveram o efeito em comum de 

institucionalizar o envolvimento da influência empresarial da educação pública” (NCSPE, p. 

06, 2014).  

Em 2012, 44 estados tinham legislação aprovada sobre charter schools, sendo que 

dois deles ainda não tinham desenvolvido nenhuma experiência nesse modelo, e os seis 

estados restantes não possuíam legislação: Alabama, Kentucky, Montana, Nebraska, Dakota 

do Norte, Dakota do Sul, Vermont e West Virginia (NCES, 2014).    

A definição de charter school pode variar tendo em vista o caráter descentralizado 

do estado norte-americano e, consequentemente, o fato de serem definidas por legislações 
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estaduais. Entretanto, há um número de características comuns, conforme mencionado 

anteriormente: i) são escolas públicas, portanto, livres no atendimento, financiadas por 

recursos públicos e submetidas à avaliação de órgãos públicos; ii) são escolas orientadas pela 

livre escolha (school choice), podendo definir como desenvolverá o conteúdo escolar; iii) são 

geridos de maneira privada por organizações que possuem um alvará, ou contrato de 

autorização. Na avaliação do Program on Human Rights and the Global Economy, esse 

arranjo criou um “desenho que combina elementos da educação pública e privada em um 

pacote que se tornou capaz de acessar financiamento público” (PHRGE, p. 09, 2014).   

As razões que explicam a intensa e rápida expansão das charter schools são 

complexas, mas diversas análises apontam que a questão da escolha individual tem ganhado 

crescente importância nas últimas décadas, em consonância com as orientações neoliberais de 

competitividade e a perda de credibilidade do público frente ao privado (BTU, 2014; 

ROBERTSON, 2012). Nessa linha, as charter schools representam competição ao ensino 

público, o que forçaria esse setor a melhorar seus resultados ou a ser extinto (NEPC, 2012). 

Os líderes políticos favoráveis a esse modelo esperam que um arranjo regulatório menos 

rígido propicie uma variedade de resultados, como a melhora do aprendizado acadêmico dos 

estudantes, mais formas de engajamento profissional dos professores e práticas inovadoras 

dentro e fora da sala de aula (RAYMOND, 2014).  

Outros argumentos a favor desse modelo defendem o princípio da remuneração 

por mérito, considerando que os professores cujos alunos obtenham resultados melhores 

devem ser mais bem pagos que os demais com desempenho inferior, a adoção de testes 

padronizados para avaliar os alunos e o incentivo à livre escolha em relação ao ensino. Muitas 

dessas questões foram desenvolvidas pelo programa NCLB. Entre 2000 e 2012 o número de 

escolas charter aumentou de aproximadamente 1.500 para quase 6.000 escolas, conforme a 

gráfico abaixo apresenta.  
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Gráfico 3 – Número de escolas públicas charter nos EUA  
Fonte: U.S Department of Education, 2013.  
 

Ao observar a composição demográfica dos estudantes matriculados em charter 

schools, nota-se um crescimento entre a população hispânica, na última década, e uma 

diminuição entre os brancos e negros, conforme o gráfico a seguir revela.  

 

 
Gráfico 4 – Porcentagem de estudantes matriculados em escolas públicas charter nos EUA, por raça/etnia 
Fonte: U.S Department of Education, 2013.  
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Ainda que o número de matrículas nas escolas públicas seja muito maior que nas 

charters, configurando 49,5 milhões de estudantes, em 2012, é importante observar o 

movimento crescente das charters em um década frente a quase estagnação nas escolas 

públicas desde 2000. De acordo com o National Center for Education Statistics, “Desde o ano 

escolar de 1999-2000 a 2011-12, o número de estudantes matriculados em escolas públicas 

charter aumentaram de 0.3 milhões para 2.1 milhões” (NCES, 2014). E de acordo com os 

dados da National Alliance for Public Charter Schools, no ano escolar de 2013-14 mais de 

2.5 milhões de estudantes estavam matriculados em aproximadamente 6.000 charter schools 

nos Estados Unidos (NAPCS, 2014).  

Em relação aos investimentos em educação, de acordo com o National Center for 

Education Statistics, a receita das agências locais de educação dos 50 estados e Distrito de 

Columbia totalizaram $ 603.5 bilhões no ano fiscal de 2012. Desse total, $ 60.7 bilhões, ou 

10.1%, vieram do governo federal, $ 272.4 bilhões, ou 45.1%, do governo estadual, e $ 270.4 

bilhões, ou 44.8%, do governo local. Analisando o relatório do Departamento de Educação 

para o Ano Fiscal de 2011-12, a despesa corrente média por estudante foi de $ 10.169 para as 

escolas públicas e, aproximadamente $ 9.600 para as charter schools, entre os estados que 

reportaram seus gastos (NCES, 2013). 

Os atores envolvidos na gestão e no desenvolvimento das charter schools são 

diversos, podendo ser um grupo de professores ou associação local. Porém, nos últimos anos 

o que se tem observado é o crescimento de escolas operadas por organizações de gestão do 

ensino, em inglês “Education Management Organizations” (EMOs) (NEPC, 2012). As EMOs 

podem ser definidas como uma organização privada ou empresa, com ou sem fins lucrativos, 

que gerencia escolas públicas, incluindo as distritais e as escolas charter. Um contrato detalha 

os termos nos quais será concedido autoridade para a EMO gerir uma ou mais escolas em 

troca do comprometimento de que produzirá resultados mensuráveis dentro de determinado 

período. O contrato firmado também especifica a taxa de administração a ser paga à 

organização, que pode variar conforme o serviço prestado, podendo ser estabelecida de 

acordo com o número de alunos.  

Essas EMOs podem ser divididas entre aquelas que provêm serviços 

educacionais, criando empresas que operam e gerem um número de charter schools, e aquelas 

caracterizadas como instituições financeiras, que provêm fundos para que empresas 

educacionais adquiram e assumam o controle das escolas. Como exemplo, a EduVentures, 

Lehman Brothers e Montgomery Services representam instituições comprometidas em 
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procurar investidores de risco que estejam dispostos a investirem em serviços educacionais 

(FITZ; BEERS, 2001).  

De acordo com o 13o Relatório Anual do National Education Policy Center 

(NEPC), “Profiles of For-Profit and Nonprofit Education Management Organizations”, da 

Universidade do Colorado, entre 2010 e 2011, 35% de todas as escolas charter públicas nos 

EUA eram operadas por EMOs privadas, e essas escolas somavam quase 42% de todos os 

estudantes matriculados em charter schools. São 33 estados norte-americanos que contam 

com EMOs com fins lucrativos em operação, e 29 estados com EMOs sem fins lucrativos. 

Estima-se que o número de EMOs com fins lucrativos operando desde 1996 até 2012 tenha 

aumentado de 5 para 99, e que o número de escolas que são operadas por elas passou de 6 

para 758 no mesmo período, sendo que mais da metade delas está concentrada no ensino 

primário. O total de EMOs sem fins lucrativos identificadas foi de 1.197, em 2012, estando 

presentes nos outros níveis escolares, ainda que a concentração também se mantenha no nível 

primário.  

 

Tabela 3 – Número de escolas e estudantes matriculados em escolas operadas por EMOs com 
fins lucrativos, por nível de ensino (2007-2008 até 2010-2011) 
 2007-2008 2009-2010 2010-2011 

Escolas Matriculas Escolas Matriculas Escolas Matriculas Total  

Primário 324 161.256 412 192.260 427 200.084 51,5% 

Secundário 33 13.917 54 15.538 70 19.544 5% 

Terciário 100 48.745 141 44.514 136 48.816 12,4% 

Outro  76 30.495 121 100.758 125 122.652 31,1% 

Fonte: National Education Police Center, 13th Profile, 2012.  
 

Tabela 4 – Número de escolas e estudantes matriculados em escolas operadas por EMOs sem 
fins lucrativos, por nível de ensino (2010-2011) 
 Escolas  Matrículas  Porcentagem (Matriculas) 
Primário  435 145.945 38% 
Secundário 199 63.351 16.5% 
Terciário 272 82.919 21.6% 
Outro  264 91.852 23% 
Total 1.170 384.067 100% 
Fonte: National Education Police Center, 13th Profile, 2012.  
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Ainda que as EMOs possam operar tanto sobre escolas públicas distritais como 

charter, as charter schools representam 93.9% de todas as escolas operadas por esse tipo de 

organização (NEPC, 2012).  

Em relação ao desempenho das escolas operadas por EMOs com fins lucrativos, 

de acordo com os resultados da avaliação Adequate Yearly Progress (AYP), das 758 

identificadas o relatório obteve dados de 677 delas. Desse total, 48.2% alcançaram a 

proficiência necessária e 51.8% não atingiram. Em relação às escolas operadas por EMOs sem 

fins lucrativos, foram analisados dados de 948 delas e 56.4% alcançaram o AYP e 43.6% não 

alcançaram (NEPC, 2012). Em comparação com o desempenho das escolas públicas, no 

mesmo período, 48% delas não alcançaram o resultado (CEP, 2012).  

 

 

5.2.2 O debate político em torno das charter schools 

 

 

Após duas décadas de operação das charter schools diversas análises sobre os 

impactos desse modelo têm sido desenvolvidas, avaliando a qualidade do ensino ofertado, a 

desregulamentação, as consequências sobre a carreira dos professores, e seus impactos sobre e 

enfraquecimento do sistema público educacional como um todo (RAVITCH, 2010). Grande 

parte do debate entre os defensores e críticos reside no entendimento divergente sobre os 

impactos desse modelo no desenvolvimento das pessoas e da sociedade como um todo. Para 

ambos a educação é compreendida como estratégica para a superação da pobreza, entretanto, 

para os entusiastas, este modelo fomenta a utilização mais eficiente dos recursos públicos por 

promoverem a ampliação da variedade de estabelecimentos educacionais e a competição entre 

as escolas, que estariam sujeitas aos padrões de avaliação nacional e através das quais os pais 

teriam mais opções sobre onde matricular seus filhos. Além disso, as charter pressionam os 

professores para serem mais efetivos no ensino ao atrelar sua remuneração ao desempenho 

dos alunos.  

Por outro lado, para os críticos, as charter schools operam fora do controle do 

governo e focam no progresso do indivíduo e não do grupo, não direcionando a devida 

atenção as diferenças, inclusive socioeconômicas, entre eles e a influência desse contexto 

sobre a vivência do aluno em sala de aula, responsabilizando indivíduos, seja o professor ou o 

próprio aluno, pelas suas realizações ou fracassos e perpetuando, dessa maneira, as 

desigualdades ao longo da vida escolar.   
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Além desses argumentos baseados na redução da política educacional ao ambiente 

individual da sala de aula, de acordo com a pesquisadora Diane Ravitch, as charter schools 

também têm sido responsáveis pela diminuição dos recursos destinados à educação pública e 

pela privatização do ensino. A autora também critica o impacto sobre os professores, 

afirmando que 95% das charter schools se recusavam a aceitar professores sindicalizados, em 

2010. Em relação aos alunos, argumenta que essas escolas aceitavam menos estudantes de 

língua materna estrangeira ou que fossem portadores de alguma deficiência (RAVITCH, 

2010).   

Ao longo da última década de promoção das charters schools, não há evidências 

suficientes para atestar que essas escolas são mais eficientes e que apresentam resultados de 

desempenho melhores que as escolas públicas tradicionais. Sendo que, ao contrário, de acordo 

com o 13o Relatório da National Education Policy Center sobre o perfil das organizações 

educacionais que gerem as charter schools, observa-se que o desempenho de seus alunos, na 

média, não alcança 55% de acordo os resultados estipulados pela AYP. Sendo que a taxa dos 

que não atingiram o AYP nas escolas públicas foi 48%.  

Em consonância com o Relatório da NEPC, a pesquisa desenvolvida pela RAND 

Corporation, em 2009, “Are Charter Schools Making a Difference?”, com base nos dados dos 

estudantes de Chicago, São Diego, Filadélfia, Denver, Milwaukee, Ohio, Texas e Flórida, 

apresentou quatro conclusões principais: i) os resultados dos testes dos alunos transferidos 

para charter schools são os mesmos ou abaixo dos resultados dos alunos das escolas públicas 

distritais, o que mostra que as charters não tem significado a melhora no desempenho dos 

alunos, mas também indica que não há a retirada dos melhores estudantes do ensino público 

para esses estabelecimentos, como algumas críticas apontam; ii) os resultados dos alunos de 

ensino secundário nos testes se manteve similar ou inferior aos da escola pública, o que indica 

que também não há melhoras no desempenho para esse nível; iii) as charter schools não 

parecem ajudar e nem prejudicar o desempenho das escolas públicas na proximidade, nesse 

sentido, o relatório aponta que não houve perda de recursos entre as públicas, mas que, tão 

pouco, a teoria de que a competição gerada por esse modelo melhoraria o desempenho das 

escolas públicas se mostrou real; iv) nas localidades investigadas os alunos que frequentaram 

charter schools apresentam uma probabilidade de 7 a 15% maior de se graduarem dos que os 

provenientes de escola pública. De maneira geral, o estudo aponta que os ganhos atingidos 

pelas charter schools foram “indistinguíveis” dos alcançados nas escolas públicas (RAND 

CORPORATION, 2009).  
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Outra investigação realizada pelo Center for Research on Education Outcomes 

(CREDO), da Universidade de Stanford, em 2009, avaliou o desempenho das charter schools 

em 16 estados norte-americanos. Os resultados apontam que, das 2.403 charters avaliadas, 

46% delas obtiveram alcances em matemática que são estatisticamente indistinguíveis do 

resultado das escolas públicas tradicionais, 17% excederam as públicas e 37% obtiverem 

resultados em matemática inferiores aos estudantes matriculados nas escolas públicas. Em 

relação à análise por estados, a investigação mostra que a efetividade das charters varia 

significativamente, cinco estados apresentaram ganhos de aprendizagem superiores às 

públicas (Arkansas, Colorado, Illinois, Louisiana, Missouri). Seis estados apresentaram 

resultados inferiores nas charters comparadas aos seus pares nas públicas (Arizona, Flórida, 

Minnesota, Novo México, Ohio, Texas), e quatro estados não apresentaram diferença 

(Califórnia, Columbia, Geórgia, Carolina do Norte). De maneira conclusiva, o relatório afirma 

que,  
Charter schools se tornaram um grito de guerra para os reformistas educacionais 
pelo país. [...] Entretanto, esse estudo revela em termos evidentes que, no agregado, 
os estudantes das charters não estão se saindo tão bem quanto seus pares nas escolas 
públicas tradicionais. Além disso, uma variação enorme na qualidade acadêmica 
entre as charters é a norma, não a exceção. O problema da qualidade é o tema que 
mais pressiona as charters schools e seus apoiadores (CREDO, p. 06, 2009).  
 

Em 2013, o CREDO lançou um novo relatório analisando as charter schools em 

27 estados e tendo como propósito central avaliar como está o crescimento acadêmico dos 

estudantes nas charter schools em comparação com seus pares matriculados nas escolas 

públicas tradicionais.  

A análise demográfica comparando as escolas indicou que há uma concentração 

um pouco maior de estudantes em situação de pobreza nas charter e que também há maior 

número de estudantes de origem hispânica e negros matriculados.  
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Figura 11 – Comparação Demográfica dos estudantes em Todas as Escolas Públicas e 
Charter Schools nos EUA, e nas Charters em 27 Estados, 2010-2011  

 
Fonte: CREDO, 2013. 
 

Em relação à localização, na maioria dos estados as charter schools podem 

escolher aonde irão se localizar. A pesquisa mostrou que 56% delas (nesses 27 Estados) estão 

em áreas urbanas, 24% em semiurbanas, 16% em áreas rurais e 4% em vilas. Sobre essa 

questão da localização, críticos apontam que as charter schools seriam ainda mais prejudiciais 

no campo pela ausência de grupos que administrariam esses estabelecimentos e que poderiam, 

ao final, ser controlados por organizações educacionais que não atendem um projeto 

pedagógico que faça sentido para aquela região (RAVICTH, 2010).  

Sobre o desempenho em leitura e matemática, o relatório indica que houve um 

aumento, comparado aos resultados de 2009, no número de charters com desempenho 

superior às públicas tradicionais, entretanto, também aumentou o número de escolas com 

desempenho inferior às públicas, principalmente em matemática, e a maior parte delas 

permanece com resultados similares, conforme a figura abaixo apresenta.  
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Figura 12 – Crescimento Acadêmico das Charter Schools Comparadas às Públicas 
Tradicionais 

 
Fonte: CREDO, 2013. 

 

Dentre as conclusões apresentadas no relatório observa-se que, mesmo com o grau 

de controle descentralizado conferido as charter schools, para que tenham mais liberdade na 

alocação dos recursos de acordo com as necessidades dos estudantes, elas não mostram 

melhora significativa no geral ao longo do tempo. A análise sobre isso sugere que, em muitos 

lugares, os padrões de desempenho definidos para essas escolas são muito baixos, nesse 

sentido, de acordo com o relatório, maior atenção deve ser exigida dos administradores ou 

responsáveis pelas charters para definirem padrões mais altos de desempenho e 

accountability (CREDO, 2013).  

Na avaliação da professora Diane Ravitch, em seu livro “The Death and Life of 

the Great American School System” (2010),  
Charter schools representam, mais do que qualquer outra coisa, um esforço em 
conjunto para desregular a educação pública com poucas restrições pedagógicas, 
curriculares, tamanho da sala, disciplina e outros detalhes da sua operação 
(RAVITCH, p.133, 2010).  
 

Para a autora, a preocupação quase neurótica que se formou em torno da 

pontuação nos testes padronizados tem promovido a redução do conteúdo ensinado nas salas, 

já que o salário e mesmo a manutenção do cargo do professor dependem do resultado do 

aluno no teste, direcionando a aula para o conteúdo que será cobrado (teaching to the test), 

fazendo com que, no longo prazo, um dos principais objetivos  da educação seja minado: “o 

desenvolvimento de um ser humano consciente capaz de avaliar criticamente o mundo em que 

ele/ela tenha função” (RAVITCH, p. 150, 2010, tradução nossa). Nesse sentido, a professora 
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argumenta que as reformas educacionais empreendidas nos Estados Unidos nas últimas 

décadas busca preparar os estudantes mecanicamente para buscarem uma fresta no mundo 

corporativo à custa do empobrecimento do currículo e da perda da consciência sobre que tipo 

de seres humanos se quer constituir e qual o papel da educação nisso (RAVITCH, 2010).  

Somado a isso, há diversas denúncias de fraude e desvios de verbas no 

funcionamento das charter schools. Relatório realizado pelo Office of Inspector General do 

Departamento de Educação, em 2010, alertou para falhas nas agências do estado na provisão 

de fiscalização adequada para assegurar que os fundos federais sejam usados e relatados 

apropriadamente, apontando vulnerabilidades nas charter schools (DoED, 2010). A partir 

desse relatório, o Center for Popular Democracry e o Integrity in Education, divulgaram 

relatório onde apontam pontos de irregularidade entre as charter schools, tais como 

operadores de charter schools usando fundos públicos ilegalmente para ganhos pessoais, 

charters requerendo ilegalmente recursos públicos para serviços que não estavam provendo e 

inflando os números de matrículas para aumentar suas receitas.  

 

 

5.2.3 Conclusão  

 

 

Através dos dados e análises levantados neste estudo observa-se que o sistema de 

charter schools não apresentou, efetivamente, resultados nacionais melhores que as escolas 

públicas tradicionais, ainda que avaliadas apenas sob o aspecto das provas padronizadas como 

a AYP (Adequate Yearly Progress). A qualidade do ensino, que permanece como ponto 

central de discussão sobre as reformas educacionais promovidas, não mostrou ter sido 

alcançada com as charters, que apresentam resultados em relação ao desempenho dos alunos 

muito díspares de estado para estado e, no agregado, não caminha melhor que seus pares nas 

escolas públicas tradicionais. 

Também não provaram ser um modelo realmente transparente e accountable para 

os pais e alunos, principalmente ao se tornarem negócios de grandes empresas, operadas por 

Organizations for Management Education, e sujeitas às leias privadas de mercado. Em 

relação aos impactos sobre as escolas públicas, os dados levantados não indicam uma relação 

objetiva entre charter schools e o fechamento de escolas públicas, entretanto, o National 

Center for Educational Statistics mostra que o número de escolas públicas tradicionais 

apresentou um pequeno aumento entre 2000 e 2012, enquanto que as charter tiverem um 
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aumento de 0,3 milhões para 2,5 milhões em 2012, indicando um forte crescimento desse 

modelo na última década.  

Em relação ao conceito que promove as charter, e que se espalha para todo o 

sistema educacional, baseado na avaliação e ranqueamento das escolas a partir de testes 

padronizados, observa-se que ele permanece alvo de debates entre os que entendem que esse 

sistema é positivo por gerar eficiência e competitividade ao sistema e outros que entendem ser 

um padrão prejudicial para o sistema educacional, promovendo o empobrecimento do 

currículo e o enfraquecimento de um projeto nacional de educação.  

Conclui-se que, para além dos relatórios desenvolvidos por centros de pesquisa 

apontando os resultados praticamente insignificativos entre o desempenho das charter schools 

e das escolas públicas nas duas últimas décadas, a questão central permanece em torno do 

conteúdo que orienta o sistema educacional norte-americano, que desde a década de 80 tem 

caminhado para opções de mercado na tentativa de resolver as deficiências, tanto de estrutura 

quanto de conteúdo, na oferta da educação. O caráter da reforma educacional, ainda que 

alegue estar baseado em evidências empíricas, é fortemente marcado por uma orientação 

ideológica que não prestigia a administração pública e tende a transferir para a iniciativa 

privada a gestão das políticas.  
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5.3 A experiência da Holanda  

 

 

O sistema educacional na Holanda é composto pela educação primária integral, 

que vai dos 4 aos 12 anos de idade, a educação secundária que começa as 12 até os 18 anos de 

idade, sendo que a partir dos 16 anos não é mais obrigatória e a carga escolar diminui, e a 

educação superior. A educação secundária é dividida em três tipos: pré-vocacional (VMBO) 

com duração de quatro anos, geral sênior (HAVO) com duração de cinco anos e pré 

universitária (VWO) de seis anos. A maioria das escolas secundárias oferecem esses 

diferentes tipos de educação permitindo que o aluno transfira de um tipo para o outro 

facilmente. A educação de adultos também compõe parte relevante do sistema educacional 

holandês. A política educacional no país é determinada de maneira centralizada, mas a 

administração e gestão das escolas são descentralizadas.  

Desde o início do século XX a educação primária para crianças entre 6 e 12 anos 

já era compulsória na Holanda, tendo se ampliado, em 1969, quando a educação básica 

obrigatória passou a ser dos 6 aos 16 anos de idade. Uma importante característica do sistema 

educacional holandês é que, baseado na concepção da liberdade de educação, desde 1917, a 

educação pública e privada são tratadas igualmente perante a Constituição e garantidas no seu 

artigo 23. Essa orientação política é fruto, em grande medida, da influência religiosa 

historicamente presente na região, a partir da qual cristãos e protestantes pressionaram para 

poderem ter o direito de oferecerem a educação de acordo com suas orientações.  

Nesse sentido, o sistema holandês é caracterizado pelo conceito de school choice, 

e se refere ao direito de todo cidadão holandês fundar escolas ou seguir uma educação 

baseada em crenças religiosas ou ideológicas. Isso faz com que, independente da orientação 

educacional, todas as escolas, públicas e privadas, sejam igualmente financiadas pelo governo 

contanto que atendam padrões de qualidade estipulados pelo Ministério da Educação, Cultura 

e Ciência e verificados pelo centro de fiscalização, o Dutch Inspectorate of Education. Nesse 

sentido, o sistema educacional segue as diretivas políticas nacionais, mas a administração e 

gestão das escolas são descentralizadas, sendo que a autoridade sobre as escolas se dá ao nível 

municipal.  

Ao Ministério da Educação, Cultura e Ciência (em holandês “Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen” – OCW) cabe determinar a extensão dos cursos, 

conteúdos compulsórios e opcionais, a frequência e período das lições, o número de 
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estudantes por sala, qualificação e avaliações nacionais, o salário e carga horário dos 

professores. A autoridade municipal é responsável por seguir as diretrizes do Ministério, 

estabelecer escolas públicas quando necessário e planejar sua estrutura e equipamentos. As 

escolas possuem autonomia em relação a como aplicam os fundos direcionados pelo governo, 

tanto no ensino primário como secundário, porém as escolas que recebem fundos do governo 

não podem apresentar fins lucrativos (MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND 

SCIENCE, 2015).  

Apesar do sistema livre e da diversidade de provedores educacionais, não se 

observa a formação de um setor educacional específico de elite (KARSTEN et al, 1995). Isso 

porque, apesar da liberdade no ensino, o Ministério da Educação exige um número de padrões 

em relação à qualidade da educação, assim como a apresentação de relatórios sobre o 

funcionamento das escolas. Também há regras sobre o número de professores, treinamento e 

qualificação desses profissionais, além de condições de trabalho e remuneração.  

As visitas do Inspectorate a todas as escolas ocorrem a cada quatro anos e buscam 

tanto verificar a qualidade do ensino como recolher informações para os relatórios nacionais. 

Para a educação primária e secundária, são avaliados os seguintes itens: 
1. Se os resultados dos estudantes estão no nível esperado com base nas 
características da população de alunos. 
2. O currículo oferecido prepara os estudantes para educação posterior e para a 
sociedade. 
3. Os professores concedem aos estudantes tempo suficiente para se apropriarem do 
currículo.  
4. O ambiente escolar é caracterizado por uma interação segura e respeitosa.  
5. Os professores oferecem explicações claras, organizam suas atividades 
educacionais de maneira eficiente e mantêm os estudantes envolvidos com suas 
tarefas. 
6. Os professores adaptam o currículo, instrução, tempo destinado para a 
aprendizagem do conteúdo e tempo de ensino para acomodar as diferenças de 
desenvolvimento entre os estudantes.  
7. Os professores monitoram sistematicamente o progresso realizado pelos 
estudantes. A escola orienta os estudantes para que eles se desenvolvam de acordo 
com suas capacidades.  
8. Atenção extra é direcionada aos estudantes que necessitam. 
9. A escola tem um sistema garantido de qualidade (DUTCH INSPECTORATE OF 
EDUCATION, p. 13, 2011, tradução nossa).  
 

O sistema educacional atualmente é formado por três tipos principais de escolas: 

i) escolas públicas: abertas a todas as crianças independente da religião ou visão de mundo, 

estão sujeitas ao direito público, provêm educação em nome do Estado e são dirigidas por 

conselhos municipais, entidade pública legal ou por uma fundação determinada pelo governo;  

ii) escolas independentes (privadas) com ou sem denominação religiosa: recebem recursos do 
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governo, mas são geridas de maneira privada e sujeitas ao direito privado. Essas escolas são 

dirigidas por um conselho ou associação e a educação segue orientação religiosa ou 

ideológica, incluindo escolas católicas, protestantes, judias, muçulmanas, hindus e 

antroposóficas. Não estão autorizadas a cobrar mensalidades e não podem negar matrícula 

com base em restrições econômicas dos pais, porém podem negar a admissão de estudantes 

cujos pais não respeitem as orientações nas quais seu ensino é baseado; iii) escolas não 

financiadas pelo governo: que podem ser escolas específicas para preparar estudantes do 

secundário para os exames finais, escolas de educação estrangeira, como British Schools, ou 

escolas voltadas para educação vocacional e educação de adultos (DUTCH INSPECTORATE 

OF EDUCATION, 2015). Outra característica do sistema é o forte envolvimento dos pais no 

ensino, formando grupos e conselhos que discutem questões relacionadas aos padrões das 

escolas e às políticas tanto em âmbito local quanto nacional.  

De maneira geral, a lógica de financiamento da educação é orientada pelo 

conceito “money follows the students”, no qual as escolas recebem financiamento de acordo 

com o número de matrículas, e o valor per capita dos estudantes é o mesmo para todos os 

estabelecimentos de ensino financiados pelo governo (PATRINOS, 2010). Os custos com 

manutenção da estrutura, mão-de-obra e pagamento dos professores são incluídos nesse valor 

repassado para a escola.   

A maior parte das matrículas na educação primária e secundária se encontra nas 

escolas privadas católicas ou protestantes. Essas escolas representavam 70% dos 

estabelecimentos educacionais, as escolas não financiadas pelo governo representam apenas 

1% das matrículas nesse nível (PATRINOS, 2010). No ano escolar de 2013/2014 havia mais 

de 3.75 milhões de matrículas nas mais de 8.000 escolas financiadas pelo governo. Os valores 

investidos pelo governo na educação vêm crescendo na última década, ultrapassando 35 

bilhões de euros, em 2012, representando 5.9% do PIB. Em relação ao valor investido por 

aluno, em 2013, para a educação primária foram repassados 6.380 euros e para a educação 

secundária 7.790 euros, conforme as figuras abaixo apresentam. 
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Figura 13 – Gastos do Governo em Educação. 2000-2012 

 
Fonte: Ministry of Education, Culture and Science, 2014.  

 

Figura 14 – Gastos do Ministério da Educação, Cultura e Ciência por estudante. 2009-2013 

 
Fonte: Ministry of Education, Culture and Science, 2014.  

 

Em relação ao financiamento das escolas, conforme apresentado acima, tanto as 

escolas públicas como privadas recebem o mesmo valor do governo. Entretanto, desde 

meados do século passado, ampliou-se o entendimento de que tratamento igualitário para 

estudantes com diferentes origens socioeconômicas não levava a oportunidades iguais 

(VIJDLER, 2001). Em particular, o desempenho de estudantes de estratos sociais mais pobres 

era inferior dos que seus pares de estratos mais ricos. Essa situação levou a adoção, desde a 

década de 70, de mecanismos que buscavam compensar os grupos em desvantagem de duas 
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maneiras: direcionando fundos extras para as escolas primárias de acordo com os estudantes 

de famílias desprivilegiadas matriculados, o chamado “weighted funding”, e também alocando 

subsídios adicionais para as escolas localizadas em distritos e regiões com maior número de 

famílias pertencentes aos estratos socioeconômicos mais baixos (VIJLDER, p. 02, 2001). 

Sendo assim, estipulou-se que os estudantes cujos pais possuem baixa formação profissional 

recebem 0.3 vezes a mais do valor subsidiado por aluno em condições estáveis, e para os 

estudantes que possuem apenas pai ou mãe com educação primária o valor é adicionado de 

1.2. A quantidade de estudantes na condição de 0.3, em 2013, foi de 5,9% e os de 1.2 foi de 

5,0%, conforme a tabela abaixo apresenta.  

 

Tabela 5 – Proporção de estudantes na educação primária por “weighted funding” (em 
porcentagem). 2009-2013 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Sem “weighted funding” 86,9 87,2 87,7 88,4 89,1 

Com 0.3 7,6 7,3 6,9 6,4 5,9 

Com 1.2 5,6 5,5 5,4 5,2 5,0 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Ministry of Educacion, Culture and Science, 2013.  

 

Em relação ao ensino secundário, foi introduzido, em 2007, o programa “learning 

plus arrangement”, através do qual recursos extras são direcionados para escolas quando 

essas apresentam certa porcentagem de estudantes vivendo com situação de pobreza. No ano 

escolar de 2013/14, aproximadamente um quarto das escolas receberam fundos extras 

beneficiando em torno de 25% dos alunos no secundário. Mais da metade das escolas 

qualificadas para receber esse programa estão localizadas em municípios médios e pequenos.    

Sobre as políticas voltadas para a educação de adultos e educação vocacional, 

observa-se que esse campo representa uma prática relevante e histórica no sistema 

educacional holandês (de maneira geral, a educação de adultos e o conceito de lifelong 

learning são historicamente cultivados entre os países nórdicos). A educação vocacional foca 

em quatro tipos de qualificação: assistente, treinamento básico vocacional, treinamento 

profissional e gerenciamento médio ou formação especializada. Outros quatro setores são 

oferecidos nessa modalidade: serviços pessoais ou sociais, assistência médica, tecnologia e 

economia, agricultura e meio ambiente. A educação de adultos está comprometida com a 

educação básica ou secundária desse grupo populacional, entendida como uma “segunda 

chance na educação” e desempenha uma função social importante no desenvolvimento de 

habilidades para a vida.  
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Em 2013, o Ministério da Educação direcionou quase 3.5 bilhões de euros para 

vocação e educação de adultos. Esse valor é distribuído entre as instituições de acordo com o 

número de estudantes, o número de certificados concedidos e o volume da educação e 

atividades de apoio. Nesse mesmo ano o Ministério alocou 54 milhões de euros aos governos 

locais para a provisão de educação de adultos, que foram repartidos com base no tamanho da 

população adulta, origem étnica, e quantidade de adultos em situação educacional 

desfavorável. Os governos locais contrataram centros regionais (Regional Training Centres) 

para oferecem os cursos, no país existem em torno de 43 centros (MINISTRY OF 

EDUCACION, CULTURE AND SCIENCE, 2013).  

Um dos resultados dessa política voltada para a educação de adultos pode ser 

observado na alta pontuação alcançada pelo país em relação à proficiência na alfabetização 

entre adultos, conforme a figura abaixo apresenta.  

 

Figura 15 – Porcentagem de adultos pontuando no Nível 4/5 de proficiência na alfabetização, 
por nível de instrução (2012) 

 
Fonte: Education at a Glance - OECD, 2014.  

 

 

 

 

 

 



122 
	  

	  
	  

5.3.1 School choice e igualdade no ensino  

 

 

Ao longo de todo o processo de institucionalização da educação na Holanda a 

orientação baseada na liberdade de escola esteve presente. Entretanto, esse sistema aberto 

para a criação de escolas de forma descentralizada e privada não significou a 

desregulamentação do sistema. O financiamento igualitário direcionado pelo governo às 

escolas públicas e privadas foi acompanhado de um legislação demandando que as escolas 

alcançassem certos requisitos de currículo e conteúdo e de qualificação dos professores, 

evitando que a liberdade de escolha resultasse em escolas com padrões de ensino muito 

díspares e desigualdades em relação à formação dos estudantes. Conforme explica o professor 

da Han University, Frans Vijlder, “Escolas públicas e privadas devem alcançar as mesmas 

exigências de qualidade, principalmente baseadas em insumos e características de processo 

como proxies para resultados reais” (VIJLDER, p. 02, 2001).  

Essa característica do sistema é fundamental, pois a orientação das políticas 

educacionais parte dos insumos que constituem as escolas e não de seus resultados. Nesse 

sentido, o Estado financia e exige que as características do processo educacional (currículo, 

professores, infraestrutura, investimentos por aluno e outras necessidades especiais, como 

recursos extras para escolas com alunos de famílias menos privilegiadas) sejam cumpridas por 

todas as escolas, tornando central para a política o acompanhamento do ciclo escolar e não 

apenas seu resultado final.  

Outra questão importante é que desde os fundamentos do sistema educacional no 

país a liberdade de ensino não era compreendida no sentido contemporâneo de escolhas do 

consumidor (“consumer choice”). A separação no ensino foi baseada em orientações de fé 

religiosa e não em bases econômicas, desenvolvendo, nesse sentido, um sistema educacional 

que promovia a integração das classes sociais no processo escolar e não sua segregação e que, 

tão pouco, desenvolvia o confronto entre educação pública e privada. Nas palavras de Frans 

Vijlder,  
Era simplesmente assumido por todo mundo que as crianças iriam frequentar a 
escola que atendesse às crenças ou religião de seus pais. A provisão da educação e a 
participação eram, nesse sentido, segregadas de acordo com questões confessionais. 
Uma vantagem inicial desse sistema foi que ele levou mais a uma integração social 
do que segregação. Filhos de católicos de estratos mais baixos frequentavam as 
mesmas escolas que os filhos da elite, assim como era o caso de outras orientações 
(VIJLDER; DOMMELEN; RITZEN, p. 331, 1997, tradução nossa).  
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Ainda que as escolas privadas, católicas e protestantes, representem 

aproximadamente 70% dos estabelecimentos educacionais, as escolas públicas, que compõem 

os 30% restantes, não se tornaram uma “última opção” entre aqueles que não encontraram 

uma escola que atenda suas orientações. As escolas públicas, ao se apresentarem como um 

espaço de orientação plural logrou fazer com que essa característica se tornasse sua ideologia, 

sendo compartilhada pelas famílias de seus alunos.  

Atualmente, devido a uma forte secularização da sociedade holandesa e do 

aumento de imigrantes no país, as escolas têm enfrentado situações de incompatibilidade entre 

sua orientação ideológica e a da população. Essa mudança também se apresenta entre os 

holandeses, que anteriormente matriculavam seus filhos priorizando a orientação ideológica 

da escola e hoje avaliam outras questões, demandando informações sobre a organização, 

atividades e resultados das escolas.  

Essa realidade tem implicado em novos desafios para a política educacional. A 

liberdade de escolha abre espaço para certos problemas, principalmente de origem econômica. 

Ainda que proibido por lei, diversas escolas privadas complementam sua renda através de 

contribuições solicitadas aos pais, introduzindo um novo mecanismo de financiamento 

desigual. Além disso, a liberdade de escolha pode levar à segregação étnica, com escolas na 

Holanda sendo referidas como “brancas” ou “negras”. Para tentar contornar esses problemas o 

governo realiza campanhas para informar os pais que eles não são obrigados a pagar 

contribuições às escolas, ao mesmo tempo em que incentiva as escolas a divulgarem seu perfil 

pedagógico e atividades a fim de auxiliar os pais na escolha da matrícula e, assim, evitar a 

construção de avalições preconceituosas (VIJDLER; DOMMELEN; RITZEN, 1997).  

 

 

5.3.2 Conclusão  

 

 

Observa-se que a religião foi um fator decisivo na construção do sistema 

educacional holandês no sentido de garantir que os pais pudessem matricular seus filhos em 

estabelecimentos que seguiam a orientação religiosa ou ideológica praticadas por eles. Essa 

liberdade de escolha não significou, ao longo do tempo, a ausência do Estado nas políticas 

educacionais. Através do Ministério da Educação, Cultura e Ciência e das suas agências de 

inspeção, o governo financia escolas privadas e públicas, estabelece os padrões de qualidade 

comuns a todos os estabelecimentos, acompanha o desempenho das escolas e oferece políticas 
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voltadas para alunos em situação de vulnerabilidade, através do direcionamento de recursos 

extras para as escolas com matriculados nessas condições. Outra questão importante é que as 

escolas financiadas não são autorizadas a trabalharem com fins lucrativos.  

Essa formatação do sistema educacional holandês indica que, historicamente, seu 

propósito esteve relacionado, principalmente, à liberdade em relação às preferências 

ideológicas dos pais e não a outros fatores, como o econômico. As políticas educacionais não 

foram elaboradas a partir de uma lógica financeira, que estratifica os estudantes de acordo 

com os investimentos particulares que cada família pode aportar à educação de seus filhos. 

Nesse sentido, ainda que caracterizado pela orientação do “school choice”, o sistema 

educacional busca a igualdade no ensino a partir da regulação e legislação detalhada e ao 

definir padrões nacionais comuns, seja em relação ao conteúdo como aos insumos do 

processo educativo (qualificação de professores e estrutura das escolas, por exemplo).  

Conclui-se, então, que uma importante consequência do sistema educacional 

holandês foi que, independente da liberdade de escolha e grande número de escolas privadas, 

ele não levou a disparidades na qualidade do ensino entre as escolas. O sistema aberto (open 

system) não significou sua desregulamentação e falta de centralidade no planejamento da 

política nacional. Também não se observou a priorização da lógica da competição entre as 

escolas para alcançarem melhores resultados, a liberdade de escolha presente no sistema 

educacional holandês não pareceu objetivar, na sua origem, a disputa entre as escolas e a 

eliminação das menos competitivas, mas sim a garantia de que as orientações ideológicas dos 

pais teriam a possibilidade de serem preservadas nos espaços escolares.  

A atenção destinada à educação de adultos como política permanente de 

qualificação e aprimoramento dessa população (adult education and lifelong learning) 

também indica a orientação do governo e da sociedade em fomentar políticas que valorizem o 

processo educativo constante, e não apenas políticas educacionais concentradas em objetivos 

específicos formatados para atender provas de habilidade, por exemplo.   

Ainda que, atualmente, a orientação religiosa não tenha mais a centralidade de 

décadas atrás, o governo mantém uma política educacional que busca garantir a mesma 

qualidade para todos os alunos, evitando que a liberdade dos pais sobre o ensino dos filhos se 

confunda com capacidades financeiras pessoais de influenciar o processo escolar. Tanto as 

escolas públicas como privadas devem alcançar os mesmos níveis de qualidade exigidos, 

sendo que esses níveis não são medidos apenas pelos resultados finais dos alunos (outputs), 

mas sim através de todo o processo de formação e insumos ao longo da vida escolar (inputs).  
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6 CONCLUSÃO  

 

 

A análise sobre as parcerias público-privadas que realizamos buscou evidenciar a 

emergência de novos espaços globais que atuam na definição das políticas educacionais e 

mostrou a diversidade de arranjos colocados sob essa denominação.  

A conformação de um cenário internacional marcado pela interconectividade entre 

diversos atores para além dos Estados se tornou um elemento central na análise. Cada vez 

mais o “global habita o nacional”, formando um complexo de relações e influências 

(SASSEN, 2010), pressionando a formulação das políticas públicas. As parcerias público-

privadas em educação – entendidas como um arranjo que envolve o setor público e privado 

em novos formatos para prover a educação – são frutos desse contexto e se realizam através 

de uma profusão de interações entre o nível nacional e internacional, produzindo diferentes 

resultados conforme vão sendo introduzidas e traduzidas nacionalmente.  

Organismos internacionais como o Banco Mundial, Nações Unidas e OCDE, 

assim como policy networks, são importantes entusiastas desse arranjo de parcerias em 

educação e têm desempenhado papel influente através da promoção de conceitos como o de 

“boa governança” (good governance). A ênfase nesse conceito fortalece a existência de redes 

globais de organizações dedicadas a produzirem reformas no setor público. Reflexões sobre a 

gestão pública estão cada vez mais presentes em outros espaços além dos Estados, sendo 

facilitadas e configuradas por diversos atores.   

As políticas formuladas através dessas articulações globalizadas influenciam cada 

vez mais tanto o próprio funcionamento desses espaços internacionais como as instituições 

nacionais, exigindo uma agenda de pesquisa que rastreie essas relações e reações. Este 

trabalho buscou, através da uma análise multidisciplinar comparativa, de natureza qualitativa, 

mostrar que modelos conceituais baseados na autoridade exclusiva do Estado-Nação não 

explicam o problema investigado, dada sua natureza internacional. Mas também evidenciou 

que não se pode anular essa unidade de análise que permanece com papel fundamental, 

principalmente no campo da educação. Aqui, os embates se concentram na discussão entre a 

responsabilidade do Estado como seu garantidor principal e a abertura para a iniciativa 

privada. Os caminhos trilhados nesta pesquisa evidenciaram os impactos dessa globalização 

sobre as concepções políticas educacionais, sem, no entanto, se somar às posições que 

sustentam a crescente impotência do Estado como instituição frente aos novos atores globais. 
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Mapeamos a autonomia do Estado frente a esse contexto dinâmico e seus múltiplos atores, 

procurando evidenciar de que maneira novas esferas e sujeitos têm transformado o campo 

educacional. 

As políticas educacionais seguiram, a partir das interpretações da Nova 

Administração Pública, nos anos 70, e do discurso da “boa governança” neste início de 

século, uma orientação baseada no incentivo à competição para melhorar sua qualidade e 

eficiência, flexibilizando as considerações sobre a gestão. As estruturas das parcerias público-

privadas em educação foram formatadas de acordo com essas orientações gerando uma ampla 

discussão sobre seus impactos sobre a educação pública.   

Os críticos desse arranjo apontam como problema central o impacto do regime de 

mercado sobre a educação como direito humano. Como nossa pesquisa evidenciou, o mercado 

é uma instituição com capacidade de atuação. O contexto institucional de interação que o 

constitui pressupõe que todos os sujeitos são iguais, não no sentido da sociologia jurídica de 

sujeitos de direito, mas no de que a relação entre todos seria simétrica, constituindo uma 

relação voluntariamente acordada e movida por interesses baseados na troca a partir de 

recursos monetários. Ninguém estaria obrigado a servir outra pessoa. Ou seja, na estrutura do 

mercado a relação é condicional, alterando-se de acordo com o interesse de cada um e a partir 

do que cada tem para oferecer.  

Nesse sentido, quando se traz para a discussão da educação a lógica de mercado, 

não há garantia do seu fornecimento. Mas discutir a questão da educação como direito 

significa que deve existir um sujeito que garanta o fornecimento deste serviço independente 

da capacidade financeira de quem o utiliza. Ao longo da história esse dever foi sendo imposto 

sobre o Estado, formalizado nos marcos conceituais internacionais da educação que o define 

como responsável pela garantia da educação pública, universal e gratuita.  

Para evitar a exclusão completa do acesso a certos “ativos” básicos, a teoria 

econômica reconhece as chamadas falhas de mercado e os bens comuns. Dada a realidade 

social marcada por fortes diferenças econômicas, a privatização total da educação 

representaria um aprofundamento das desigualdades e a impossibilidade de acesso para 

milhões de pessoas. Nesse contexto, os arranjos público-privados se apresentam como 

estrutura ideal de garantiria da sua universalidade, pelo financiamento público e pela 

qualidade garantida pelo know-how privado. As parcerias público-privadas passam a 

conformar, portanto, um arranjo que promove a inserção de aspectos da produção privada no 

sistema educacional público. Esse arranjo afirma entregar melhores resultados por trabalhar 

de acordo com a lógica da performatividade, competividade e da inovação. Características 
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que, argumenta-se, o setor público não possuiria e, por isso, alcança resultados educacionais 

inferiores.  

Esse entendimento da superioridade da gestão privada teve seu apogeu após a 

crise do Estado de bem-estar e as reformas iniciadas nos anos 1970, que buscavam cortar 

gastos, remediar o fraco desempenho em áreas significativas do setor público e alterar o 

padrão de responsabilidade de diferentes atores políticos e administrativos. Apresentando 

variações na intensidade das reformas, os países passaram a seguir uma agenda de 

privatização, gestão por contrato e introdução de mecanismos de mercado no setor público 

(POLLITT; BOUCKAERT, 2002).  

Essas reformas foram transformando o papel do Estado e suas funções ao longo 

das últimas décadas, passando de um Estado provedor, durante o período de bem-estar, para 

um Estado regulador e, mais recentemente, para um Estado avaliador, conforme as reflexões 

Guy Neave (1988), professor da University of North Caroline. Nessa linha, no campo da 

educação, diversos Estados passam a avaliar a posteriori os resultados (outputs) dos 

estabelecimentos escolares a partir dos conceitos de eficiência e eficácia. Esse movimento se 

observa nos estudos do Chile e dos Estados Unidos; o caso da Holanda apresenta um caminho 

diferente.  

A experiência do Chile, com a adoção do modelo de subvenção, a lógica da 

participação foi promovida através da corresponsabilização dos indivíduos, assim como a 

orientação da competição entre as escolas e o mecanismo de financiamento compartilhado. A 

análise do desenvolvimento dessa política mostra a construção de um sistema de ensino 

desregulado e organizado pela lógica do mercado. A crise do sistema educacional verificada 

em 2011 trouxe à luz o descontentamento da população com os caminhos da política 

educacional implantada no país no final dos anos 1970, atingindo um ponto de saturação que 

se evidenciou na aprovação da reforma educacional em curso, que busca proibir o 

financiamento compartilhado, a seleção na matrícula e a obtenção de lucro com a educação.  

O sistema de parceria público-privada no Chile, baseado em escolas 

subvencionadas, levou a uma série de fragilidades na garantia da educação, tais como: 

a) a atomização do sistema, com a separação dos estabelecimentos escolares de acordo com 

seus recursos financeiros e a ausência de um projeto pedagógico comum;  

b) a liberdade de escolha, argumento fortemente utilizado pelos entusiastas desse arranjo, 

significou, para os mais pobres, a condição de ser escolhido ou não pelo estabelecimento 

escolar dada a possibilidade de seleção na matrícula; 
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c) a legitimação, por parte do Estado, de um sistema educacional que promove a segregação 

socioeconômica ao longo da vida escolar através dos mecanismos mencionados de seleção na 

matrícula e financiamento compartilhado; 

d) a política educacional foi orientada pela lógica de desempenho e foco no que ocorre dentro 

da sala de aula, muitas vezes condicionando a remuneração dos professores ao desempenho 

do aluno. Esse arranjo não foi capaz de reconhecer a condição social sobre a vida do aluno, 

transformando muitos defeitos estruturais em acusações particulares de fracasso, reduzindo 

essas questões a assunto de gestão local (micro-management); 

e) por fim, os resultados de desempenho educacional baseados no SIMCE (Sistema Nacional 

de Avaliação da Aprendizagem) mostram que os alunos das escolas privadas subvencionadas 

não apresentam desempenho superior aos estudantes das públicas tradicionais, questionando a 

premissa de que a gestão particular implica melhores resultados. 

Em relação aos Estados Unidos, o estudo de caso também aponta para a crise da 

administração pública nos anos 1980 e a introdução de reformas na oferta e gestão da 

educação, tendo como grande mudança a introdução das chamadas charter schools. Essas 

escolas, financiadas pelo governo, porém geridas por grupos privados, também seguiram a 

orientação geral da competição para a melhoria dos resultados. Essas escolas pressupõem 

maior transparência no processo escolar, assim como maior engajamento dos professores no 

aprendizado dos alunos. Esse sistema foi fortalecido pelo programa No Child Left Behind e 

vem apresentando um aumento crescente no número de estabelecimentos nos últimos dez 

anos.  

Uma característica importante sobre esse arranjo é o crescimento das escolas 

operadas por organizações de gestão, as Education Management Organizations (EMOs). 

Vários atores, desde associações de professores a grupos empresariais, podem construir uma 

escola charter e vem se articulando para se tornarem gestores desses estabelecimentos. Essas 

EMOs, como analisado, podem ter fins lucrativos e, inclusive, serem coordenadas por 

instituições financeiras. Em 2011, estes grupos geriam 35% das charter schools no país. 

Assim como no Chile, os dados de pesquisas comparando as charter com as escolas públicas 

tradicionais não comprovou o desempenho superior sobre essas, apresentando resultados 

muito díspares entre os estados. 

A questão maior de análise se concentra na avaliação sobre os impactos desse 

modelo regido pelo resultado individual do aluno, atrelando a remuneração dos professores a 

esse resultado e promovendo a competição entre as escolas, sem levar em consideração os 

impactos da realidade social do seu grupo de matriculados. O foco da política educacional 
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norte-americana está no resultado (output) alcançado nos testes padronizados aplicados pelo 

governo. Todo o sistema – seja a existência da escola, a remuneração dos professores e o 

programa pedagógico – se estrutura a partir do resultado dessa avaliação.   

A lógica de performatividade presente nesse arranjo educacional incentiva um 

papel a posteriori do Estado em relação ao ensino e desestimula seu envolvimento ao longo do 

processo escolar. Enquanto arranjos híbridos argumentam serem melhores por não 

trabalharem sob a influência da burocracia e inflexibilidade do setor público, o que se observa 

é que eles criam uma arquitetura tão ou mais rígida no ensino. Ao definirem as instituições 

educativas de acordo com seu nível de desempenho (atrelando a remuneração de seus 

profissionais e financiamento da escola a isso) fazem com que o ensino se concentre na 

transferência de conteúdos exatos para satisfazer a performatividade (im)posta.  

No caso da Holanda, observa-se que a discussão parte de outros princípios e 

apresenta resultados diferentes. O sistema holandês desde a sua constituição foi baseado na 

lógica do school choice, no sentido de garantir aos pais liberdade de escolha em relação à 

pedagogia e orientação religiosa ou ideológica exercida na escola. A estrutura do sistema, em 

vigor há quase cem anos, não foi fruto das reformas na gestão pública dos anos 1970 e não se 

resume na lógica da competição entre as escolas na busca de melhores resultados. A premissa 

do sistema holandês era, na origem, a preservação da orientação religiosa. Ao Estado coube 

garantir o financiamento, mas também estabelecer padrões comuns de aprendizado e insumos 

básicos necessários para garanti-los, tanto em relação à estrutura da escola, quanto na relação 

aluno e professor, ambiente escolar, tempo de aprendizagem, desenvolvimento dos estudantes 

de acordo com suas particularidades, entre outros.  

Nesse sentido, observa-se que o papel do Estado no sistema holandês não 

significou apenas o repasse de recursos e, tampouco, que a liberdade de escolha pressupõe a 

ausência do Estado na definição de alguns critérios comuns, inclusive em políticas focalizadas 

para atender estudantes em situações de maior vulnerabilidade, como o mecanismo de 

“weighted funding”. A atenção direcionada às políticas de educação de adultos e às práticas de 

lifelong learning também indicam um foco no processo contínuo de aprendizagem.  

Essas características apontam para um sistema educacional cujo foco está no 

processo. Ao contrário do sistema norte-americano e do chileno até o início da reforma 

educacional, no qual a política se orienta fortemente pelos resultados, output, o sistema 

holandês, sem negar a importância dessa etapa, indica priorizar o processo e os insumos que 

garantem seu desenvolvimento, inputs.  
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Conforme discutido, a estruturação do sistema educacional holandês não se deu a 

partir das concepções contemporâneas de “consumer choice”, que estão fortemente presentes 

na sociedade norte-americana. A liberdade de escolha não pressupunha a liberdade baseada na 

teoria econômica, organizando o sistema a partir da satisfação do consumidor derivada do 

produto ou serviço consumido. Ainda que, atualmente, estudos busquem verificar a relação 

entre desempenhos acadêmicos e a competição no sistema holandês, esses não foram os 

padrões centrais de estruturação do sistema. O conceito de school choice no contexto histórico 

desse país significou a liberdade dos pais de organizarem escolas ou matricularem seus filhos 

naquelas que apresentam um ensino que atenda aos seus ideais, promovendo uma relação 

mais próxima entre os pais e a comunidade escolar, tornando o processo, teoricamente, mais 

accountable e democrático.  

O que se observa a partir do amplo debate em curso sobre school choice é que 

esse conceito tem sido fortemente incorporado por aqueles que defendem a 

desregulamentação do sistema educacional, e sua definição tem sido direcionada para 

legitimar a lógica de liberdade do consumidor em um mercado competitivo. Nesse sentido, a 

liberdade é concentrada na individualidade de cada um que busca garantir vantagens próprias 

e não interessadas na sociedade como um todo, promovendo uma atomização da política. A 

teoria de que a escolha por si só faz com que os melhores ofertantes ‘sobrevivam’ e os piores 

deixem de existir, elevando assim a qualidade do ensino, não leva em consideração as 

variações que resultarão desse processo, posto que a sociedade é diversa do ponto de vista 

social e econômico, além de ser amplamente questionável os parâmetros de definição do que 

define uma escola como melhor que a outra nesse cenário de competição.  

Conforme analisado no caso do Chile, quando a liberdade de escolha significa, na 

verdade, que a condição financeira particular dos pais determina o resultado do ensino, os 

estabelecimentos educacionais se organizarão para atender os interesses dos seus nichos de 

mercado, formando, de maneira muito eficiente, uma estratificação social no sistema escolar.  

O contexto social, conforme as análises apontadas ao longo do trabalho indicam, é 

determinante no processo escolar. Não é possível suprimir a realidade do estudante, suas 

experiências de vida e vulnerabilidades da vida escolar. Nesse sentido, promover um sistema 

educacional aberto para os mecanismos de mercado em sociedades pouco coesas socialmente 

é aprofundar e reproduzir a desigualdade ao longo da vida escolar.  

Os arranjos de parcerias público-privadas em educação, atualmente impulsionadas 

pelas redes e organismos globais, reproduzem esse discurso da liberdade de escolha, que, em 

interpretações mais apressadas, podem pressupor a democratização da gestão e valorização da 
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diversidade. Entretanto, observa-se que suas premissas estão fortemente condensadas com a 

lógica de mercado, que reorienta seu significado para funcionar e atender os interesses dessa 

instituição. Ao apresentarem o caso da Holanda e de outros países nórdicos como “tipos 

ideais” apenas uma parte da política é evidenciada, isolando a orientação do school choice 

como fator determinante do sucesso de um sistema escolar. Porém, ao analisar historicamente 

o desenvolvimento desses países, observa-se um conjunto de fatores políticos e econômicos 

que construíram suas políticas sociais e que colaboraram para o fortalecimento de um sentido 

de comunidade entre seus membros. Se a orientação do school choice gerou um sistema 

educacional de qualidade na Holanda não foi apenas pelo seu caráter aberto, mas porque 

logrou se desenvolver junto com um projeto mais amplo de desenvolvimento que envolvia 

toda a sociedade. Conforme discutido no capítulo 1, esses países foram, em sua maioria, os 

que compuseram o grupo de Estados de bem-estar institucional, que garantiram políticas 

sociais amplas e em áreas consideradas vitais para o bem estar societário, reduzindo as 

distinções entre os grupos sociais. A liberdade de escolha não foi garantida à custa do bem-

estar comum e a participação dos pais e da comunidade nos espaços escolares não deve ser 

interpretada como atribuições exclusivas dos arranjos propostos pelas parcerias público-

privadas.  

Através da análise conceitual dos arranjos de parcerias público-privadas e do foco 

nas experiências dos três países estudados, observa-se que colocá-los como iguais para análise 

não se mostra apropriado, pois suas realidades são diversas e influenciadas por diferentes 

fatores históricos e sociais. Ao analisarmos mais profundamente essas experiências, 

observamos que elas possuem naturezas distintas, e a maneira como o Estado direciona a 

subvenção e se relaciona com os atores privados na gestão da educação é diferente. Nesse 

sentido, o discurso presente em diversos relatórios de organismos internacionais que tratam 

essas experiências como similares e como exemplos em potencial para a promoção das 

parcerias público-privadas pode levar a equívocos na análise.   

A educação é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da sociedade; 

ao mesmo tempo em que ela é influenciada, ela incide e afeta seu contexto social. Ela não é 

neutra e reproduz em sua prática as orientações dos grupos a que pertence. Os projetos de 

parcerias público-privadas em educação atuais promovem, em escala global, o envolvimento 

do setor privado com fins lucrativos na educação pública. Acompanhar o desenvolvimento 

das parcerias público-privadas em educação e a interação entre suas formulações em espaços 

globais e sua tradução para o local é um trabalho complexo, porém extremamente atual e 

necessário. Esta pesquisa, portanto, buscou colaborar com o entendimento sobre o que essas 
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parcerias representam, tanto do ponto de vista técnico, com suas características contratuais, 

como do qualitativo, apontando suas orientações sobre processo escolar orientado a partir das 

regras de mercado. Essa discussão se desenvolve em um contexto de alta interconectividade e 

pluralização de atores nos processos políticos, impactando e sendo impactada pelo Estado e 

suas instituições. É a partir dessa miríade de fatores e unidades de análises, e apoiada no 

método histórico, que está dissertação se desenvolveu e buscou contribuir com os estudos que 

problematizam os arranjos das parcerias público-privadas como política educacional. 
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ANEXO A – Princípios para formulação e implementação de parcerias público-privadas. Banco 
Mundial 

 
 

 
Fonte: Patrinos; Barrera-Osório; Guáqueta, 2009.  
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ANEXO B – Tipologia dos estabelecimentos educacionais. Chile 

 
 
 

 
Fonte: Kremerman, 2008.  
	  


