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Apresentação 
 
 
 
 
 

A educação não deve ser, nunca, fonte de lucro, como 
uma mercadoria qualquer [...]. Espero que o prefeito de 
Maringá volte atrás nesta verdadeira bandalheira contra 
o ensino fundamental. [...] se for preciso, lutarei a favor 
da manutenção do ensino público (Freire, 1991a, p. 4). 

 
Este livro tem como objeto principal um problema de pesquisa em 

educação que foi tratado originalmente em dissertação de mestrado intitulada 
Neoliberalismo e educação: novo conflito entre o público e o privado, 
defendida na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em 1995, sob 
orientação do professor Paolo Nosella, e que tratava sobre a ‘Escola 
Cooperativa de Maringá’, uma experiência de privatização do ensino público 
havida nos anos de 1991 e 1992 no Município de Maringá, Estado do 
Paraná. A chamada ‘escola cooperativa de Maringá’ foi uma política de 
privatização da gestão escolar executada pela administração do Município no 
mandato do prefeito Ricardo Barros. Sob o lema ‘administração liberal’, a 
Prefeitura da época, nos documentos oficiais, declarava que a ‘escola 
cooperativa’ era uma escola com ‘ensino público e gratuito com microgestão 
privada’. 

Quando me submeti à seleção do mestrado no Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
no segundo semestre de 1991, propunha-me a analisar um fenômeno social 
novo que estava começando a acontecer naquele mesmo ano de 1991. 
Lembro-me, na segunda fase da seleção, de uma pergunta na entrevista3, em 

                                                
3  A primeira fase da seleção para o mestrado em Educação da UFSCar foi uma prova 

escrita, em que se pedia para dissertar sobre a viabilidade dos Centros de Atenção 
Integral à Criança e ao Adolescente (CAICs), um programa educacional do Governo 
Federal de Fernando Collor de Mello (1990-1992), que, na realidade, era uma tentativa 
de recuperação dos Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs), de Darcy Ribeiro, 
originalmente implantados na primeira gestão de Leonel Brizola no Rio de Janeiro 
(1983-1987). 
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que um dos membros da comissão de seleção fez uma excruciante questão: 
‘se a escola cooperativa vier a ser extinta pela oposição, como você lidará 
com o projeto de pesquisa, mudará de tema?’. Eu respondi (aqui, 
sinteticamente) que percebia como necessária a análise desta experiência de 
privatização para o acúmulo crítico em perspectiva histórica, de modo que 
essa experiência de privatização e suas consequências fossem de 
conhecimento do campo da educação. 

O cenário político da pergunta, como uma profecia, cumpriu-se: a 
chamada ‘Escola Cooperativa de Maringá’ foi extinta pela gestão municipal 
sucessora de oposição, do prefeito Sayd Ferreira (1994-1997), mas a ideia 
política contida na proposta de ‘microgestão privada’ da educação 
municipal, como se perceberá, ainda persevera como uma alternativa de 
privatização neoliberal. Aliás, no presente livro, vai se perceber que este 
modelo de privatização é similar à experiência de privatização norte-
americana de charter school, cuja primeira escola entrou em operação em 
1992 no Estado de Minnesota (EUA), em St. Paul, após ter sido autorizada a 
operar por lei no ano de 1991 naquele país.  

A propósito, como não rememorar outro caso testemunhado no 
‘Seminário Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático’, 
que aconteceu na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), em 
1994, em ocasião em que tinha a palavra Perry Anderson. O historiador 
britânico, após dizer que os brasileiros são realmente muito otimistas, 
vaticinou: ‘imagine denominar um seminário de pós-neoliberalismo em 
1994. O Brasil ainda não experimentou na plenitude o que é realmente o 
neoliberalismo, o que ainda está por vir’4. Nem seria preciso dizer que, com 
                                                
4  Depois de quase 25 anos do Seminário ‘Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o 

Estado democrático’, na UERJ, em 2019, encontrei por acaso Göran Therborn, que 
também tinha sido conferencista no Brasil, em evento comemorativo dos ‘50 anos da 
Sociologia’ na Universidade de Cambridge (University of Cambridge, 2020). Com um 
bom motivo para puxar conversa, lembrei-o do comentário de Perry Anderson sobre o 
otimismo dos brasileiros com a política. Com ar de condolências, Therborn disse: ‘a 
profecia anunciada por Anderson foi cumprida’. Conferimos nossas expressões de 
tristeza, como se, em um átimo de silêncio, fizéssemos um exame da História. O pesar 
com os destinos do Brasil fez o assunto rapidamente se encerrar, restando um duplo 
riso sardônico. Therborn, tentando recuperar o ânimo, disse ‘semana que vem estarei 
no CLACSO na Argentina’ (Göran Therborn foi um dos homenageados com o Prêmio 
CLACSO 2018 na 8a Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales e 
Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico - Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales, que ocorreram de 19 a 23 de novembro de 2018). 
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Fernando Collor de Mello (1990-1992), o neoliberalismo não tinha sido 
findado. Com um curto interregno não neoliberal com Itamar Franco (1992-
1994), o Governo Federal de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 
1999-2002) promoveu privatizações no Brasil e alinhou as políticas públicas 
no Brasil a este movimento global de promoção da mercadorização e de 
diminuição do Estado para as políticas sociais.  

Aliás, políticas inspiradas no neoliberalismo continuam, sob a 
incessante globalização do capital, sendo operadas, além do Brasil, por 
diversas autoridades e governos nas diversas escalas de governança (local, 
provincial, nacional, regional e global). Vive-se, como afirmou Crouch 
(2011) e reafirmou Susan Robertson (2012), uma ‘estranha não morte do 
neoliberalismo’. 

Por isso, a título de incentivo, vale a leitura deste livro como, de 
certa forma, uma mirada ‘arqueológica’ do início do neoliberalismo aplicado 
em uma gestão municipal da educação no Brasil, no campo educacional, por 
intermédio da ‘Escola Cooperativa de Maringá’. Uma política de 
privatização, pelo que se perceberá, muito próxima da ‘fisiologia’ da charter 
school nos EUA. Isso porque ambas as experiências de privatização estão 
conectadas com o movimento de reformas neoliberais e, como também se 
analisará, com a Nova Gestão Pública (NGP).  

Vale ainda dizer que, ao preparar a versão definitiva da dissertação 
de mestrado, não foi mencionada, no título, a expressão ‘Escola Cooperativa 
de Maringá’ ou algo que chamasse a atenção para o caso de privatização da 
gestão escolar em Maringá. A opção foi por um título mais aberto e 
genérico. Talvez a explicação para esta abertura de foco (generalização) 
tenha sido o excesso de vontade política de um jovem pesquisador que tinha 
pressa de ajustar contas com o neoliberalismo. Desse modo, a dissertação 
intitulada Neoliberalismo e educação: novo conflito entre o público e o 
privado foi defendida em 1995, na Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), quando estava no exercício da função de professor auxiliar no 
Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de 
Maringá (havia feito o concurso público em 1993, assumindo o cargo 
docente em março de 1994). Lembrar este fato pessoal na Apresentação 
deste livro é a dupla oportunidade para, primeiramente, agradecer à UFSCar, 
que me recebeu no Programa de Pós-Graduação em Educação, e ao 
professor Paolo Nosella, que me orientou e apresentou com entusiasmo e 
diligência o pensamento gramsciano. Ao mesmo tempo, isento-o de minhas 
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falhas e equívocos presentes tanto na dissertação como nesta versão em 
forma de livro. Do mesmo modo, agradeço ao professor Afrânio Mendes 
Catani que, como orientador de doutorado na FE-USP, ensejou instigantes e 
perspicazes reflexões sobre a sociologia de Pierre Bourdieu.   

Para encerrar esta breve apresentação, gostaria também de registrar 
mais alguns agradecimentos5. Sou muito grato à Eduem pela publicação 
desta obra e ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPE) pelo apoio 
na publicação por intermédio do edital público de apoio a livros autorais, 
aprovado por seu Conselho Acadêmico. A propósito, ainda no PPE, registro 
meu particular agradecimento ao secretário Hugo Alex da Silva, afetuoso 
amigo e esteio vivo do PPE. Agradeço também aos organizadores de 
coletâneas e editores de periódicos científicos que acolheram, em 
publicações anteriores, os resultados da pesquisa em nível de mestrado, 
permitindo-me gentilmente recuperá-las para a edição orgânica na forma de 
livro6.  

Expresso com distinção minha gratidão à Professora Susan 
Robertson, da Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, pela 
generosidade, pelo diálogo e por todo apoio. Seu convite para ser 
pesquisador visitante naquela histórica universidade, junto ao grupo de 
pesquisa Culture, Politics and Global Justice (CPGJ), permitiu-me o 
compartilhamento de ideias, referências, amizades e, em especial, o tempo 
para finalizar este livro, nomeadamente, no estimulante, hospitaleiro e 
aprazível ambiente do Wolfson College. Este registro é uma oportunidade de 

                                                
5  Na dissertação original, imprimo meus agradecimentos às pessoas, organizações e 

instituições que me apoiaram na pesquisa de mestrado. Peço desculpas por não 
reproduzir aqui a longa lista de agradecimentos registrados na dissertação de mestrado. 

6  Agradeço aos editores e organizadores de dossiês em língua portuguesa da 
EPAA/AAPE (Education Policy Analysis Archives/ Arquivos Analíticos de Políticas 
Educativas – Universidade do Estado do Arizona), Geovana Mendonça Lunardi 
Mendes, Marcia Pletsch e Almerindo Janela Afonso, e da REVEDUC – Revista 
Eletrônica de Educação, da Universidade Federal de São Carlos (UFScar), João dos 
Reis Silva Júnior e Karine Moraes; e, também, aos organizadores e casas editoriais dos 
livros: O público e o privado na educação – Secretaria da Educação do Município de 
Maringá-PR, Reginaldo B. Dias; Trabalho e educação: contradições do capitalismo 
global – Editora Práxis, Giovanni Alves, Jorge Luis Cammarano González e Roberto 
Leme Batista, e Nuevas regulaciones educativas en América Latina – Fondo Editorial 
UCH (Universidade de Ciencias y Humanidades), Dalila Andrade Oliveira, Myriam 
Feldfeber, Deolidia Martínez. 
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expressar minha gratidão à Universidade de Cambridge, cujo pessoal e cujas 
instalações (notadamente na Faculdade de Educação e no Wolfson College), 
ao receberem o visitante com a tradicional peregrinatio academica, isto é, 
observando os preceitos da interculturalidade, fazem o estrangeiro sentir-se 
sempre em casa.  

Por fim, agradeço ao CNPq, pelo apoio como pesquisador PQ desde 
o ano de 2008, e à Capes, pelo suporte na Universidade de Cambridge por 
intermédio do Edital PVE Sênior – nº 45/2017 – Seleção 2018.  Igualmente, 
agradeço à Universidade Estadual de Maringá (UEM), que me acolheu como 
alma mater, como uma benévola mãe que nutre com sabedoria, ciência e 
afeto, e que me recebeu, por intermédio de justas, cooperativas e cordiais 
pessoas (professores, técnicos e estudantes), com lealdade e respeito nestes 
tempos de morada acadêmica, especialmente no Departamento de 
Fundamentos da Educação (DFE), no Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPE) e no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Básica e 
Superior (GEDUC). Por fim, agradeço à minha família. Juntos 
compartilhamos dores e alegrias, mas sobretudo o amor, em mútuo e perene 
arrimo em todos os desafios e felicidades postos pela vida7.  

 
O autor 

 

                                                
7  Lembro-me como se fosse há pouco (como não me lembrar?) do som da impressora 

matricial quando, à noite, precisei usá-la na etapa final de elaboração do texto, 
particularmente, para obter o número de cópias necessárias da dissertação para depósito 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. O ruído mecânico do 
equipamento misturava-se, após setembro de 1995, aos murmúrios da pequena criança, 
a primeira Maria (agora são três Marias), que tinha chegado em casa próximo da 
primavera daquele ano. Junto desta lembrança, vem à memória o que dizia, sabiamente, 
o professor Paolo Nosella: ‘um trabalho acadêmico está fadado para ser superado; já 
um rebento é um ser único nascido para superar’. Meu orientador não poderia estar 
mais certo. Aliás, querer o renascimento da dissertação de mestrado em forma de livro, 
depois de mais de duas décadas, é um atrevimento, pois poderia tê-la deixado nas 
prateleiras como superada. Assim, pedindo desculpas pela ousadia, reaparece como 
filho pródigo este texto, esperando que mais bem rematado do que quando veio ao 
mundo em 1995. Isso o leitor julgará. Porém, com certeza, esta publicação é motivada, 
como se perceberá pela leitura, pelo problema que persiste – o neoliberalismo aplicado 
à educação. 




