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Posfácio 
 
 
 
 
 

nunca sei ao certo 
se sou um menino de dúvidas 
ou um homem de fé 
certezas o vento leva 
só dúvidas continuam de pé (Leminski, 1996, p. 38). 

 
Em 1995, Mário Luiz Neves de Azevedo defendeu sua dissertação 

de mestrado intitulada Neoliberalismo e educação: novo conflito entre o 
público e o privado, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Quase 25 anos depois, a 
dissertação chega sob a forma de livro, devidamente atualizada com a 
literatura mais recente, em especial no que diz respeito ao próprio 
neoliberalismo e à chamada Nova Gestão Pública (NGP). O resultado é um 
texto gordinho, com cinco capítulos (1. Charter school e escola cooperativa 
de Maringá: a nova gestão pública; 2. Liberalismo, neoliberalismo e 
educação; 3. Teoria do capital humano, bem público e mercadorização da 
educação; 4. Certas coisas d’O Capital (e algo mais – ou menos – sobre o 
neoliberalismo); 5. Questões do Estado e o Estado em questão), além da 
introdução e das considerações finais. 

Entendo que se deve formular questão básica acerca da publicação: 
vale a pena recuperar um estudo ‘antigo’ e divulgá-lo? A meu juízo, a 
resposta é plenamente positiva, em razão da abordagem que Mário Azevedo 
desenvolve, sobretudo no capítulo inicial, em que se estabelece um diálogo 
‘com a produção acadêmica de referência na área de educação sobre charter 
school, parcerias público-privadas e a Nova Gestão Pública’, atualizando a 
leitura do que pode ser considerada a primeira experiência de charter school 
no Brasil, há mais de um quarto de século (1991 e 1992), no Noroeste do 
estado do Paraná, em Maringá.  
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A chamada ‘escola cooperativa de Maringá’ se instituiu como 
variante de privatização das gestões das administrações das escolas da rede 
pública urbana do município, na gestão de Ricardo Barros (ex-PFL). Na 
prática, ‘empresas privadas assumiram a administração das escolas públicas, 
tendo como contrapartida financeira o pagamento pelo município de um 
valor per capita multiplicado pela quantidade de alunos matriculados em 
cada escola’. Mário realça que a ‘administração liberal’ desenhou política 
que pode ser caracterizada como uma reforma gerencialista na rede pública 
municipal maringaense. Tal modelo de gestão escolar, com ‘ensino público e 
gratuito com microgestão privada’, apareceu um ano antes de a primeira 
charter school receber matrículas nos Estados Unidos da América, sendo 
autorizada por lei em 1991 e tendo o início de sua operação em 1992 em St. 
Paul, no estado de Minnesota. Ressalte-se, ainda, que o ordenamento 
jurídico-legal brasileiro não permitia que uma empresa privada, 
‘cooperativa’ ou organização social, pudesse receber recursos públicos para 
administrar autonomamente escolas públicas. Houve reação contrária, a 
questão envolvendo o conflito público e privado foi judicializada e ‘o Poder 
Judiciário deu provimento ao requerido pelos defensores da educação 
pública, retornando o caráter público das escolas municipais em 1994’. 

Nos EUA, as charter schools são financiadas com recursos públicos, 
governadas por entes privados que, na maioria das vezes, possuem fins 
lucrativos, além de poderem receber financiamento privado adicional 
(individuais, empresariais ou filantrópicos). Além disso, há algumas outras 
modalidades, podendo as famílias escolher as escolas a serem 
subvencionadas pelo Estado. Há escolas privadas com subsídio público e 
acesso gratuito, com projetos pedagógicos ‘alternativos’ e, também, aquelas 
geridas pelo novo formato de privatização da educação pública, o já 
mencionado Educational Management Organization (EMO), que se ancora 
na ideia segundo a qual a gestão empresarial é mais eficiente, 
caracterizando-se pela criação de charters por empresas lucrativas, sendo 
que não poucas se configuram em ‘redes’ de escolas charter. 
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Na ‘microgestão privada’ paranaense, as empresas organizadas para 
gerenciar as escolas municipais recebiam da Prefeitura de Maringá a 
permissão de uso do prédio e dos equipamentos públicos, bem como um 
valor por aluno matriculado e materiais de consumo discriminados em 
contrato entre as partes. Ou seja, com as verbas repassadas seriam pagos os 
salários de professores e funcionários, responsáveis pelas atividades das 
escolas e das creches. 

Outras experiências (Pernambuco e Goiás) são mencionadas de 
forma rápida e se destaca que as chamadas ‘escolas cooperativas’ não eram 
cooperativas na acepção comumente aceita ‘da expressão trabalho 
compartilhado, de cooperatividade e de cooperação’. A de Maringá se 
organizava como empresa privada, tendo como objetivo o lucro. ‘Ela não foi 
organizada por estudantes ou pais de estudantes, tendo em vista a melhoria 
do ensino ou o compartilhamento de custos com a educação de alunos que, 
supostamente, estiveram frequentando escolas particulares’. 

O esforço deste livro é no sentido de demonstrar que a ortodoxia 
liberal pretende, no que se refere à educação, submetê-la às leis de mercado, 
valendo-se para tanto do neoliberalismo, da pura privatização ou de ardis 
privatizantes – como foi o caso da ‘Escola Cooperativa de Maringá’, charter 
school e outras modalidades de parcerias público-privadas (PPPs). Nesse 
sentido, defendeu-se a concepção de que a educação é um bem público e um 
direito humano, na contramão das concepções neoliberais, que a enxergam 
‘como apenas um serviço a ser executado pela esfera privada, mesmo que 
financiado pelo Estado’. Em suma, entendem que, sob o capitalismo, tudo é 
passível de ser transformado em mercadoria. Não é por outra razão que 
Mário Azevedo dedica várias páginas a destrinçar as artimanhas dos adeptos 
da teoria do capital humano, das tomadas de posição da Unesco, do Banco 
Mundial e da OCDE acerca das despesas e dos investimentos em educação, 
assim como das teorias e questões do Estado em Marx, Lênin e Gramsci, 
uma vez que os neoliberais defendem com unhas e dentes um Estado 
mínimo.  
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Para os neoliberais, a exclusão é simplesmente o resultado do pouco 
(ou da ausência de) preparo dos indivíduos, que não souberam ou não 
tiveram condições de aproveitar as oportunidades que lhes foram 
apresentadas. Isso se ouve e se lê, com maior ou menor dose de elaboração, 
o tempo todo. Para a corrente de pensamento social à qual Mário Azevedo se 
filia, a desigualdade social se acentua se a educação não se constituir em um 
direito humano e um bem público. Martin Luther King costumava dizer que 
‘a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar’. 
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