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A assim chamada "Escola Cooperativa de Maringá": uma experiência de privatização da gestão escolar em um município paranaense
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Descobrir o significado do que se costuma chamar de 'justiça social' tem sido, há mais de dez anos, uma das minhas maiores preocupações. Não consegui esse intento - ou melhor, cheguei à conclusão de que, com referência a uma sociedade de homens livres, a expressão 'justiça social' não tem o menor significado. (Friedrich A. von HAYEK).

1. INTRODUÇÃO

	A chamada "escola-cooperativa" foi um experimento de privatização, entre os anos 1991 e 1992, das administrações das escolas da rede pública urbana do Município de Maringá (PR). Tal inciativa ocorreu na gestão do ex-prefeito Ricardo Barros (ex-PFL), atualmente filiado ao PPB e líder do Governo na Câmara dos Deputados Federais. Neste período, conforme se discutirá adiante, empresas privadas assumiram o comando das escolas públicas e o município as remunerava pagando um valor per capita multiplicado pela quantidade de alunos matriculados em cada escola. 
As reformas de cunho liberalizantes e pró-mercado receberam muito incentivo nos anos 1990, porém, como se percebe nos relatórios de agências multilaterais e nos documentos governamentais, as idéias reformistas de cunho liberal continuam na ordem do dia. Assim, primeiramente, será tratado no presente texto como a educação era interpretada por alguns pensadores liberais. Logo em seguida, haverá uma discussão sobre a instituição da assim chamada "escola-coopetiva de Maringá". 

2. A EDUCAÇÃO VISTA POR ALGUNS LIBERAIS

A educação, tomando-a concretamente e situando-a no campo social, é um direito de todos. A ausência de compromissos com a educação pública ou o seu desprezo por parte da direção do Estado indica a existência de um tipo de injustiça social. Historicamente, a educação tornou-se uma obrigação do Estado, é uma bandeira de luta fundamental das classes dominadas e proposta essencial dos programas de partidos democráticos desde a fundação do Estado Moderno. Assim, contrariamente ao que pensa Hayek, a expressão justiça social carrega um significado histórico e a educação é parte volumosa e rica na História das lutas sociais e mesmo do ideário clássico liberal.
	Adam SMITH, um dos pais da Economia Política Inglesa, afirma: "Mesmo que o Estado não viesse a tirar qualquer vantagem da instrução das camadas inferiores do povo, deveria mesmo assim, interessar-se por que não fossem completamente ignorantes" (1980, p. 425). Smith defende a educação, sim, mas, note-se, somente em doses suficientes para afastar as "camadas inferiores" da completa ignorância. John Stuart MILL J. S. Mill (1806-1873) foi de certa forma um continuador do utilitarismo de seu pai James Mill (1773-1836) e do mestre do seu progenitor Jeremy Bentham, porém sem o rigor doutrinário do laissez-faire, pois defendia alguma intervenção governamental na economia. Marx elabora uma série de críticas a J. S. Mill, no entanto solicita para não confundi-lo com os economistas vulgares. Anota-se duas citações de Marx para ilustrar tal assertiva. Primeiro uma crítica: "O Sr. J. St. Mill consegue, com sua habitual lógica eclética, adotar o ponto de vista de seu pai, J. Mill, e simultaneamente o oposto. Compare-se o texto de seu compêndio Princ. of Pol. Econ. com o prefácio (primeira edição), no qual ele mesmo se anuncia como o Adam Smith contemporâneo, então não se sabe o que mais admirar, se a ingenuidade do homem ou a do público que o aceita credulamente como um Adam Smith (...)" (MARX, 1983, p. 107). Agora a ressalva: "Para evitar mal-entendido, quero deixar claro que, se homens como J. St. Mill etc. devem ser censurados pela contradição entre seus velhos dogmas econômicos e suas tendências modernas, seria absolutamente injusto confundi-los com o séquito dos apologistas da Economia vulgar" (MARX, 1985, p. 186)., pensador utilitarista inglês, reconhece a importância da educação e o dever do Estado em mantê-la: "A educação, portanto, é uma dessas coisas que é admissível, em princípio ao governo ter que proporcionar ao povo" (MILL, 1983, p. 404).
	Jean Baptiste SAY apóia a proposta de gastos com a educação elementar, visando a saída do estado de barbárie de uma nação ou para evitar a possibilidade do retorno da barbárie em uma nação já civilizada: "Na verdade, uma nação ainda não está civilizada nem, por conseguinte, desfruta de todas as vantagens ligadas à civilização quando nem todos os seus membros sabem ler, escrever ou contar. Sem isso, a nação ainda não saiu completamente do estado de barbárie." (1983, p. 407). Entretanto, Say, mesmo aceitando o ensino elementar público, não abandona sua profissão de fé a respeito da esfera privada: "Um professor ou uma instituição privada não receberão salário adequado num país onde se podem encontrar gratuitamente professores e um ensino similar, ainda que mais medíocres. Sacrificar-se-á o melhor ao pior, sufocando-se, ao mesmo tempo, os esforços privados, origem de tantos benefícios em economia pública" (ibid., p. 408).
	A educação é um instrumento público, potencialmente, civilizador e, por excelência, criador de cidadãos. Além disso, antes de ser somente um setor do Estado, é uma conquista popular extraída a duras penas Marx retira de uma discussão sobre a Lei de 1860 o seguinte fragmento de diálogo: O Examinador Burguês: "Será que vós, trabalhadores, não poderíeis vós mesmos cuidar dos vossos interesses sem apelar para a ajuda do Governo?" O trabalhador: "Não" (MARX, 1985, p. 100).  Isto confirma que as lutas dos trabalhadores visando conquistas gerais, em geral, tiveram um endereço certo para recepcionar os seus reclamos: o Estado.   as conquistas custaram "... lágrimas e sangue ao movimento operário ..." (BOBBIO, 1991, p. 24).. Entretanto, invariavelmente as políticas liberais ortodoxas para a educação têm rejeitado o caráter público da educação, ordenando sem titubeios a sua privatização.
	Milton FRIEDMAN, reconhecido representante do neoliberalismo contemporâneo,  admite a educação patrocinada pelo Estado "justificada pelos efeitos laterais" (1983, p. 86). Porém, para esse economista, a execução do projeto do sistema educacional não pode ser obra da esfera pública, transferindo a práxis educacional para a competência da iniciativa privada. Além disso, para FRIEDMAN, o fato de o Estado incumbir-se, de maneira geral, da educação é considerado paternalismo:
A intervenção governamental no campo da educação pode ser interpretada de dois modos. O primeiro diz respeito aos 'efeitos laterais', isto é, circunstâncias sob as quais a ação de um indivíduo impõe custos significativos a outros indivíduos pelos quais não é possível forçar uma compensação, ou produz ganhos substanciais pelos quais também não é possível forçar uma compensação - circunstâncias estas que tornam a troca voluntária impossível. O segundo é o interesse paternalista pelas crianças e por outros indivíduos irresponsáveis. Efeitos laterais e paternalismos têm implicações muito diferentes (1) para a educação geral dos cidadãos e (2) a educação vocacional especializada (1983, p. 83).

	FRIEDMAN faz uma distinção entre educação e instrução: "Nem toda instrução está relacionada com a educação e nem toda educação com a instrução. O tema de interesse adequado é a educação. As atividades do governo estão em grande parte limitadas à instrução" (ibid., p. 83). Friedman argumenta que, para se ter uma sociedade democrática e estabilizada, é necessário que os indivíduos sejam alfabetizados com um grau mínimo de conhecimentos. Para ele, a educação deve contribuir para formar esse cidadão médio. A educação geral é um usufruto pessoal/familiar e é um ganho para a sociedade.
	No entanto, seguindo a lógica do Estado Mínimo e do livre-mercado e, a exemplo de Say, não abrindo mão de sua profissão de fé na administração privada, Friedman propõe a privatização das escolas, com a venda, inclusive, das instalações e dos prédios escolares e com a criação do "vale-educação", uma espécie de bônus que os pais trocariam pela educação de seus filhos em escolas particulares. Os bônus seriam distribuídos pelo governo aos pais de alunos como moedas para pagamento da educação junto à escola preceptora privada.
	Segundo esta idéia, os pais de alunos se transformariam, concomitantemente, em orientadores educacionais e em consumidores de vagas escolares. Sofisticamente, como se se tratasse de uma estação de serviços para automóveis ou um pet-shop,  FRIEDMAN diz que "os pais poderiam expressar sua opinião a respeito das escolas diretamente, retirando seus filhos de uma escola e mandando-os para outra" (1983, p. 87).
	Na realidade, com essa proposta, os pais se tornariam agentes de negócios, transfigurando-se em intermediários de uma transação mobiliária em que o objeto barganhado seria a educação destinada a seus próprios filhos. Tomariam "cheques" do Estado e os transfeririam aos proprietários de escolas como forma de pagamento de serviços de obrigação pública. Com isto, imagina-se, estaria cumprido o papel do Estado com a educação do povo.
	A adoção desta pedagogia mercadológica pelo sistema educacional só pode resultar em desagregações maiores do que já ocorre. Assim ocorrendo, pode-se extrair algumas inferências: As escolas com melhores níveis de ensino seriam as mais procuradas e, por decorrência da máxima  "o que é melhor custa mais", teriam um preço mais elevado. Como os valores dos bônus seriam iguais para todas as escolas, os pais, necessariamente, complementariam a mensalidade das mais caras com economia própria, pois, apenas com o "vale-educação", a liquidação da fatura educacional não seria possível, haveria insuficiência de créditos. Logo, estaria criado um sistema educacional com dois tipos de escolas. A diferença entre as escolas faria preços diferentes e os preços diferentes construiriam a diferença das escolas. 
	As condições sociais da família seriam a condicionante maior da escolha de tal ou qual escola: o nível sócio-econômico familiar e o capital cultural do estudante indicariam a preferência, acarretando, deste modo, a continuidade da reprodução das diferenças de grupo e de classe social. Com esta proposta, a dualidade do sistema educacional permanece intocada. Aliás, estaria se aniquilando a possibilidade do surgimento e da construção da escola unitária, pública e gratuita.

3. A ESCOLA-COOPERATIVA DE MARINGÁ

	Um dos pilares de sustentação do liberalismo ortodoxo é a suposta eficiência imanente da administração privada. Este aforismo é ainda mais valorizado quando se junta ao pré-juízo de que a administração pública é, por natureza, perdulária e ineficiente. Nesse sentido, a Prefeitura do Município de Maringá, no Estado do Paraná, implantou, em 1991, a "Escola-Cooperativa". Classificada pelos dirigentes políticos locais como um tipo de escola com "ensino público e gratuito com microgestão privada", entretanto, ao se analisar criticamente, compreende-se que se trata de uma variável do paradigma privatizante referenciado no liberalismo ortodoxo. 
	Mesmo admitindo que a educação no Município apresentava bons níveis de qualidade, a autodenominada "Administração Liberal" preferiu abrir mão da gestão pública do ensino público. Conforme texto oficial: "Quando assumiu a Prefeitura de Maringá, em janeiro de 1989, o prefeito Ricardo Barros encontrou uma situação bem mais amena, com bons níveis de produtividade, de qualidade e de resultados no ensino público municipal." (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 1991, p. 2). Em seguida, o mesmo documento, como se fosse uma ironia ou uma contradição, explicita a sua descrença na gerência pública: 
primeiro, que a eficiência e a racionalidade administrativa são difíceis não apenas no ensino público, mas no serviço público; segundo, que quando ocorre de ser o serviço público perdulário ou ineficiente, isso acontece em grande parte pela própria natureza da administração pública. (ibid., p. 3).

	A rápida experiência "cooperativista" de Maringá (1991/92) foi uma tentativa de privatizar a administração da escola pública, sem privatizar a propriedade pública. Segundo o mesmo texto oficial: "Os recursos devem continuar provindo dos cofres públicos e sendo gratuitos para a população, mas a sua aplicação deveria ser gerenciada pela iniciativa privada, com interesses diretos na eficiência de sua aplicação" (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 1991, p.3).
	Para viabilizar formalmente esse inovador processo de privatização na administração da escola municipal, a Prefeitura do Município de Maringá realizava um "contrato de prestação de serviço e permissão de uso especial de bem público" com a empresa vencedora de licitação. Nesses contratos, o Município obrigava-se a ceder toda a infra-estrutura à empresa contratada e a pagar uma soma por aluno matriculado na escolaO Edital de Tomada de Preços n°.008/92-DM/DA, de 05.02.1992, informa o valor a ser pago por aluno matriculado: "Para classes de Pré a 8ª séries, o valor da bolsa aluno "per capita" será até Cr$38.216,79, tendo como base o Custo Aluno do mês de fevereiro/92". As propostas de tomadas de preços das empresas prestadoras geralmente apresentavam o valor máximo informado pelo Edital. Conforme constata-se nas propostas das empresas: CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL MANUEL BANDEIRA S/C LTDA., INTEGRADO-ENSINO EDUCACIONAL S/C LTDA., TRIS-Trabalho de Integração Social, PRÉ-ESCOLA ESTRELA DA VIDA S/C LTDA. (PARANÁ, 1991, p. 230-238). . A empresa prestadora de serviço ficava com o compromisso de entrar com os recursos humanosA cláusula sétima - Das Obrigações do Município, em sua subcláusula primeira, abre a possibilidade do Município arcar, em certas ocasiões, com despesas de pessoal: 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- “Fica acordado entre as partes que, havendo defasagem de conteúdo, devidamente comprovado e autorizado pela Diretoria de Educação, caberá ao Município arcar com o ônus do professor, bem como com a merenda escolar dos alunos."(PARANÁ, 1991. p. 285). e administrar completamente a escola. Para aquela administração municipal: 
Os professores constituem sociedades [empresas] para participar de concorrências, pelas quais lhes é entregue a administração de unidades escolares. A sociedade [empresa] recebe per capita, de acordo com o número de alunos e com a capacitação técnica da equipe. E ganha liberdade para administrar estes recursos da forma mais eficiente, inclusive fixando níveis de vencimentos que - a experiência já prova - podem ser bem melhores que os pagos diretamente pelo poder público.(ibid., p.3).

	Esse repasse do ensino público à iniciativa privada foi motivo de uma Ação Cívil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná. Conforme a Promotoria:
Nesses contratos o Município se compromete a: ceder prédios públicos para instalação da escola, totalmente mobiliados e equipados, inclusive com material básico de cozinha; fornecer gêneros alimentícios básicos; fornecer acervo bibliográfico e material didático, inclusive VÍDEO CASSETE, RETROPROJETOR E AS FITAS RESPECTIVAS; fornecer materiais escolares (grifos no original). À empresa favorecida é reservada tão somente a obrigação de 'fornecer o quadro de pessoal para a escola' (PARANÁ, 1991, p. 5).

	A propaganda despublicizante do ensino municipal deixava claro o atrativo comum aos interessados na formação das "cooperativas", o "marketing" oficial enfatizava a possibilidade do lucro: "Beneficiam-se os professores, sócios da sociedade, porque, ao reduzir os custos via eficiência administrativa, aumentam seus ganhos reais e empenham-se em envolver toda a comunidade no processo de racionalização de custos" (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 1991, p. 10). O educador Paulo FREIRE, em entrevista coletiva em Maringá, colocou-se frontalmente contra o modelo privatizante do ensino municipal local: "A educação não deve ser, nunca, fonte de lucro, como uma mercadoria qualquer. Se isto estiver ocorrendo em Maringá, devemos protestar com todas as armas" (O DIÁRIO, 18 out. 1991).
	A disposição de luta do educador em favor da escola pública é clara e incentivadora. Paulo FREIRE afirmou na mesma coletiva que, se fosse preciso, ele entraria na contenda ao lado dos cidadãos defensores da manutenção da educação pública:
É inadmissível a transferência de responsabilidade do município  com a educação para o setor privado. O executivo tem o dever de criar e assistir as escolas municipais. Isso significa um atentado à liberdade, só verificados em governantes autoritários e sem a premissa de trabalhar pelo bem estar de sua comunidade. Espero que o prefeito de Maringá volte atrás nesta verdadeira bandalheira contra o ensino fundamental. Sou totalmente contra e, se for preciso, lutarei a favor da manutenção do ensino público. (JORNAL DO POVO, 19 out. 1991, p. 4).

	A luta em defesa da escola pública em Maringá movimentou grande número de pessoas. Vários segmentos da sociedade posicionaram-se contra a instituição da "escola-cooperativa". Dessa maneira, criou-se o FÓRUM MARINGAENSE EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, congregando mais de 150 entidades e instituições vinculadas à educação pública e à organização dos trabalhadores, que promoveu várias manifestações contrárias à privatização do ensino em MaringáO Fórum em Defesa do Patrimônio Público era formado basicamente por cinco partidos (PT, PC do B, PDT, PCB e PMDB), CUT, CPT, UJS, entidades sindicais (SINTEEMAR, SINDP, SISMMAR, URBANITÁRIOS, SINTICOM, SINDPREV, SINTEL, SINTE), entidades estudantis (DCE, UMES), organizações populares, associações de bairros, associações de classe, APMs, pastorais e clubes de mãe. A lista com os nomes completos das entidades componentes do Fórum encontra-se em cópia do abaixo-assinado que está apensa ao processo 631/91 constante nas referências bibliográficas desta dissertação.. 
	A maior manifestação de rua contra a "escola-cooperativa" ocorreu no dia 24.10.1991. Esta foi a manchete do JORNAL DO POVO: "Quase mil pessoas na manifestação contra a privatização da educação". Este movimento social foi dividido em dois turnos, de manhã e à tarde. Nas duas ocasiões houve passeata e concentração na Praça Raposo Tavares, região central da cidade. Assim registrou a imprensa local:
Na parte da manhã, alunos de todos os colégios estaduais realizaram passeata pelo centro da cidade, passando pelos principais colégios, que culminou em concentração cívica na Praça Raposo Tavares, com vários alunos, professores, sindicalistas e políticos fazendo uso da palavra. A concentração dos alunos foi pacífica. Eles passaram pela prefeitura municipal, onde ficaram em frente gritando palavras contra a privatização  durante aproximadamente quinze minutos. (BADDINI, 25 out. 1991, 
p. 4).

 	Na tarde, além da passeata e concentração na Praça Raposo Tavares, os representantes do Fórum em Defesa do Patrimônio Público entregaram abaixo assinado ao Prefeito Municipal pedindo a anulação das licitações com as empresas educacionais e revogação das privatizações das escolas municipais. A reportagem do citado diário assinala:
À tarde, porém, a mobilização começou a ganhar mais corpo, já contando a presença maciça de professores, pais e alunos das escolas municipais, inclusive das já privatizadas, representantes de entidades de classe, estudantes da UEM e população em geral. Da praça Raposo Tavares, onde as professoras se encontravam concentradas, em protesto contra a privatização, a passeata dirigiu-se até a prefeitura municipal, pela Avenida Getúlio Vargas, onde coordenadores do fórum protocolaram requerimento endereçado ao Prefeito Ricardo Barros (que não se encontrava na cidade), repudiando a privatização das escolas municipais, com 19 mil assinaturas. No documento (...) é solicitada ao prefeito a revogação da privatização das escolas ... (ibid., p. 4).

	Em um documento produzido pelo Fórum em Defesa do Patrimônio Público, fica patente sua visão em relação à "escola-cooperativa" de Maringá:
Com a 'gestão privada' de recursos e serviços públicos que caracteriza esse projeto, a escola pública recebe um tratamento empresarial. A escola desvia-se de seu caráter educativo [grifos no original], colocando-se a serviço de grupos particulares, perdendo a sua condição de direito de cidadãos e dever do poder público. Infere-se dessa lógica que, direta ou indiretamente, a margem de lucro necessária à gestão empresarial acaba saindo do bolso do contribuinte. (FÓRUM MARINGAENSE EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, 1991, p. 7) .

	As manifestações de rua organizadas pelo Fórum Maringaense em Defesa do Patrimônio Público foram uma importante expressão do descontentamento de professores, alunos, pais e membros de diversas entidades contra a "escola-cooperativa". Além disso, diversos foram os textos publicados desaprovando a instituição deste tipo de gestão escolar. A seguir elenca-se alguns manifestos de agravo à "escola-cooperativa":
1. MOÇÃO EM DEFESA DA ESCOLA VERDADEIRAMENTE PÚBLICA, assinam as APMs-Associações de Pais e Mestres das Escolas Municipais: Fernão Dias, João Gentilim, Luiz Gabriel Sampaio, Renato Bernardi, Aneceto Mati, Miriam Leila Palandri, Rui Alvino Alegretti, Machado de Assis, Heleton borba Cortez, Benedito de Souza, Luiz Ribeiro, Odete Alcântara, Delfim Moreira, Jardim Quebec e Laura Parente Bossolã (O DIÁRIO, 09.11.91 e JORNAL DO POVO, 09.11.91, p. 5);
2. ESCOLA MARKETING: Quando o autor passa a ser o ator, assina o Diretório do PMDB de Maringá (mimeo, 1991);
3. PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO: Lucro de quem?, subscrita pelo Rev. Naamã Mendes, Pastor da 1ª IPI de Maringá (O DIÁRIO, 20.09.91, p. 15);
4. MOÇÃO DE REPÚDIO À PRIVATIZAÇÃO DO ENSINO ATRAVÉS DA "ESCOLA COOPERATIVA", manifestada no 43° CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM (mimeo, Curitiba, 16.10.91);
5. NOTA DE REPÚDIO À "ESCOLA-COOPERATIVA", assinam Eugênio Popovitz e Lélis Vieira, pelo Diretório do PDT;
6. AOS PARANAENSES - EM DEFESA DO CARÁTER PÚBLICO DA ESCOLA, subscrevem o Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal e o Fórum Maringaense em Defesa do Patrimônio Público (mimeo, 1991);
7. ABAIXO-ASSINADO DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ PEDINDO A REVOGAÇÃO DA "ESCOLA COOPERATIVA", com 654 folhas contendo 18.079 assinaturas, promovido pelo Fórum Maringaense em Defesa do Patrimônio Público, encaminhado através de ofício, de 24.10.91, firmado por Vera Lúcia Dias de Freitas, Claudemir Romancini e Marino Elídio Gonçalves, representando as entidades componentes do Fórum (PARANÁ, 1991, p. 58-60);
8. MOÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL DE MARINGÁ, solicitando o fortalecimento do ensino público e gratuito, enviada pelo Fórum de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras, em 25.10.91 (PARANÁ, 1991, p. 67,).
	Com mais detalhes, como seria o modus faciendi (o modo de agir) da Prefeitura Municipal de Maringá e como funcionava este tipo singular de privatização? Segundo reportagem do Jornal FOLHA DE S. PAULO: "No sistema de escolas cooperativadas, a Prefeitura entra com o patrimônio, infra-estrutura e o repasse de verbas para os grupos de professores e funcionários que assumem as escolas e as creches. Os funcionários cuidam da manutenção e gerenciamento" (MASCHIO, 01 out. 1992, cad. 3, p. 3). 
	LEIRIA, SOUTO e SARATT, defensores da terceirização na administração pública, tomam a gestão do ensino no Município de Maringá como exemplo de sucesso. Argumentam eles: 
Não existem divergências quanto à ineficiência do sistema escolar público, seus métodos e índices elevados de evasão. Justo por ir de encontro a esta realidade, a escola cooperativa de Maringá (PR) tem se destacado. Mais ainda por ser um modelo pioneiro de associação do poder público com a iniciativa privada. (1993, p.63-64).

	O trio de advogados não tem dúvidas em proclamar que a terceirização encaminhada pelo Município de Maringá na área de educação é um procedimento administrativo que encarna o espírito de parceria entre o público e o privado: "... não há qualquer exagero em afirmar que a escola cooperativa é a prática viva do poder partilhado, essência da terceirização" (ibid., p. 66).
	GADOTTI e ROMÃO acreditaram neste tipo de inovação de gerência educacional. Interpretaram de maneira muito positiva o experimento administrativo desta escola maringaense:
O objetivo básico da proposta de Maringá é entregar a administração de cada unidade escolar à cooperativas de trabalhadores desvinculadas do poder público mas a ele prestando serviço e recebendo por produtividade. Com interesse direto nos resultados, os trabalhadores passam a se preocupar com a produtividade, o desempenho, a pontualidade, a assiduidade e o atendimento à comunidade (1993, p. 26).

	O fato é que as chamadas "escolas-cooperativas" não eram cooperativas no sentido comumente conhecido da palavra. Tinham organização de empresa privada, constituição jurídica de empresa privada e objetivos de empresa privada. As "escolas-cooperativas" de Maringá não foram organizadas por estudantes ou pais de estudantes, tendo em vista a melhoria do ensino ou o rebaixamento de gastos com a educação dos alunos que anteriormente freqüentavam escolas particulares. 
	Os contratos sociais das empresas administradoras das “escolas cooperativadas” maringaenses firmam a natureza de prestadoras de serviços. Pode-se exemplificar através do Contrato Social da empresa COEDUCAR S/C LTDA., registrado sob n°2401, no livro A-3, no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Maringá, em sua cláusula segunda, que traz o tipo de atividade exercida pela empresa:
... tem por objetivo social o ramo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO DE COLÉGIOS, ESCOLAS, FUNDAÇÕES E ESTABELECIMENTOS DE CUNHO EDUCATIVO, PÚBLICO OU PARTICULARES [grifos no original] (PARANÁ, 1991, p. 368).

	Além disto, ao examinar o mérito da causa da Ação Civil, impetrada pelo Ministério Público, através da Promotoria de Defesa do Consumidor, o Juiz da 4ª. Vara Cível, Dr. Antônio Martelozzo, analisa também a natureza da chamada "escola-cooperativa". O magistradoi afirma que "As nossas Escolas-cooperativas nada têm de cooperativas" (PARANÁ, 1991, p.316), fazendo a seguinte referência etimológica: 
Segundo Plácido e Silva, em seu 'Vocabulário jurídico', o termo cooperativa, derivado do latim 'cooperativus, de cooperari (cooperar, colaborar, trabalhar com outros), segundo o próprio sentido etimológico, é aplicado na terminologia jurídica para designar a organização ou sociedade, constituída por várias pessoas, visando a melhorar as condições econômicas de seus associados. ...(ibid., p. 314).

		Mais adiante, no mesmo texto, o Juiz observa que a educação pública, nesses termos, pode estar sendo objeto de lucro. Citando a Promotoria Pública, registra: pode ocorrer do Município "continuar a pagar a conta para que terceiros administrem o ensino público municipal, sob o nome de escolas-cooperativas, obtendo assim lucro, com o apoio de atribuição municipal" (ibid., p. 316). 
	Persistindo nesta linha de argumentação legal, não se pode deixar de recorrer ao artigo 213 da Constituição Federal, considerada a "Constituição Cidadã", que claramente diz:
Art.213 - Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:
I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento.

	Por fim, conforme o parecer 187/92, do processo n.008/92, do CEE - Conselho Estadual de Educação, o relator tem o seguinte entendimento:  
O que se deduz, em linhas gerais, é que, de fato, bens e recursos públicos são colocados à disposição de uma empresa privada (apesar de constituída por professores), que dispõe de mão-de-obra assalariada (se ao menos 50% dos professores são donos, os demais, necessariamente, serão assalariados, o que significa que, do excedente de seu trabalho o grupo de professores-sócios poderá se apropriar como 'lucro'. O poder Público municipal cede à empresa privada vencedora da licitação: o prédio público, mobiliado e equipado, os gêneros alimentícios para a merenda, o acervo bibliográfico, os materiais escolares e um pagamento por aluno matriculado...) (CEE, 07 ago. 1992, p. 06/07).

	É importante recordar que o padrão de remuneração deste tipo de empreendimento é o aluno matriculado, isto é, a empresa escolar ganha per capita. Quanto maior o número de alunos na lista de chamada, maior a receita da empresa. Desta forma, caso se consolidasse este modelo de gestão escolar e não fosse tão efêmera a sua existência (1991/92), poderia ter se construído situações desastrosas para a educação. Com um pequeno exercício imaginativo, pode-se visualizar um panorama possível, onde a lógica do lucro dominaria o mundo da educação:
a) O risco de não se registrar oficialmente a evasão escolar. Tal artifício contribuiria para não haver um rebaixamento da receita da escola-empresa, cujo montante se origina do pagamento pelo poder público per capita (por aluno matriculado) à escola terceirizada;
b) Este tipo de escola privada poderia cobrar taxas de serviços ou diferenças entre o valor repassado pela Prefeitura e supostos custos "reais" do aluno.
c) Poderia ocorrer o estabelecimento de diferença de status no atendimento da clientela estudantil. Por exemplo classes (salas) "A", "B", "C";
d) Não se pode descartar a hipótese de demissões de professores filosoficamente críticosPode-se verificar um esboço desses procedimentos coercitivos na reportagem do Jornal O DIÁRIO: "Professoras denunciam coação da Prefeitura." "Vinte professores da Escola Municipal 'Renato Bernardi' denunciaram ontem que estão sendo 'coagidas' pela Secretaria de Educação a assinar o aviso-prévio e obrigadas a trabalhar durante o período de férias. 'Para algumas de nós faltam até quatro meses para concluir o contrato com a Prefeitura, mas, mesmo assim estamos sendo pressionadas a assinar o aviso', contou Elvira Faccin, uma das professoras dispensadas. Elas reclamam também das atividades que deverão cumprir durante o aviso. 'Teremos que trabalhar em creches ou em funções administrativas ao passo que estas não são nossas profissões', disse Isaura Cardoso" [...]. Para a professora Adriana Beatriz Sobrinho, o fato pode bem ser caracterizado como uma forma de 'coação'. 'Eles não deram opção: ou a gente assina ou fica como abandono de emprego'" (20 dez. 1991, p. 3).;
e)Pela característica histórica concentradora do capital, poderia haver a concentração ou monopolização por grupos privados, de modo direto ou através de prepostos, das chamadas "escolas-cooperativas"A concentração já ocorria em 91/92, conforme o promotor público: "Na escola AMAT-ENSINO PRÉ-ESCOLAR LTDA., a professora ANGELA MARIA APOLINÁRIO TARGA é detentora de 95,5% (noventa e cinco e meio por cento) das cotas [...] O Professor Júlio Cezar Suaki, tido como idealizador do sistema, controla, juntamente com sua esposa (duas escolas), as escolas COEDUCAR S/C LTDA. e PROFESSORES ASSOCIADOS SOCIEDADE EDUCATIVA S/C LTDA." (BRASIL, 1991, p. 6-7). Estas duas evidências ajudam a derrubar a idéia de "cooperativa" que tentou se vender. A Revista Veja imprimiu esta idéia de sociedade: "... nas escolas públicas de Maringá, todo mundo é sócio - do diretor ao faxineiro - e nenhum pode ter mais que o dobro das cotas do outro. (VEJA, p. 74, 30 set. 1992).;
f)Haveria, também, o risco da escola-empresa não respeitar os princípios democráticos existentes na escola pública antes da privatizaçãoHouve um projeto do Prefeito Ricardo Barros que tencionava extinguir a eleição do diretor da escola: "Os vereadores adiaram a votação do projeto do prefeito que quer o fim das eleições nas escolas municipais da cidade". "Professores, diretores e integrantes do Fórum Maringaense em Defesa do Patrimônio Público participaram ontem à tarde da sessão extraordinária na Câmara de Maringá, com o objetivo de impedir a votação do projeto de autoria do Prefeito Ricardo Barros sobre o fim das eleições para diretores das escolas municipais" (O DIÁRIO, 08.11.91). "O prefeito Ricardo Barros, enviou projeto à câmara municipal, que será discutido em regime de urgência em sessões extraordinárias convocadas para hoje, amanha e quinta-feira, extinguindo a eleição direta nas escolas municipais. Atualmente os pais de alunos elegem as diretoras, pelo voto direto ..." (JORNAL DO POVO, 05 nov. 1991, p.5)..
	Além disso, pode-se dizer, com um nível razoável de certeza, que, com a criação e implantação da "Escola Cooperativa" em Maringá, quem levou muita vantagem foi o dirigente político do Município. De acordo com Gaudêncio FRIGOTTO:
O Prefeito de Maringá (PR), o primeiro a concretizar esta 'fórmula', foi alçado a uma espécie de embaixador do experimento no  país e até em congressos internacionais. A Fundação Getúlio Vargas (RJ) foi convidada a dar respaldo técnico à idéia e, se possível, generalizá-la como modelo num dos Estados da federação (1994, p. 60) Foi produzida na FGV-RJ a dissertação de mestrado: Avaliação de Programas Educacionais: A Experiência das Escolas Cooperativas de Maringá (PR), defendida por Vera Lúcia de Almeida Correa, em 1993. Uma mostra de empenho em defender a "Escola-Cooperativa de Maringá". 
FRIGOTTO faz a seguinte denúncia em nota de rodapé n°26 do texto supra referenciado: "A FGV do Rio de Janeiro, em 1990, encarnando a era Collor, fechou unilateralmente nove institutos ligados às Ciências Sociais. Dentre eles o IESAE (Instituto de Estudos Avançados em Educação), considerado pela área entre os melhores centros de pós-graduação do País. Dia após dia explicita-se como um escritório de intermediação de recursos (grande parte deles públicos). A razão de fechar os nove institutos foi econômica. Após seu fechamento, todavia, instalou-se mais um posto bancário na instituição, ocupando mais da metade do espaço, sintomaticamente da livraria" (1994, p. 60).  .

	Em um texto de divulgação da "Microgestão Privada da Educação e da Saúde no Município de Maringá", o IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal - elabora a seguinte síntese do governo municipal de Maringá, no período 1989-1992:
A gestão do Prefeito Ricardo Barros (1989-1992) à frente da Prefeitura Municipal de Maringá orientou-se por princípios liberais, sendo, inclusive, designada em documentos oficiais como Administração liberal. Entretanto, as idéias do Prefeito são, em geral, mais arrojadas do que as habitualmente defendidas pelos adeptos do neoliberalismo. Como estes, o Prefeito de Maringá defende a redução drástica da intervenção estatal no setor produtivo e, indo além, advoga também a liberação do Estado de todas as atividades de execução e de gerência imediatas. (IBAM, 1992, 
p. 9-10, )Com a criação do gerente municipal, o espírito da eficiência imanente da gerência privada foi demonstrado sem nenhuma mascaração. A execução administrativa fica por conta do manager municipal e a política geral continua reservada à figura pública do Prefeito. Conforme o mesmo IBAM: "Partidário do princípio segundo o qual as funções políticas e técnico-administrativas a serem resolvidas por Prefeito e Secretariado são distintas, requerendo a seleção de atores que bem desempenhem os dois tipos de funções, o Prefeito resolveu solucionar este problema com a criação da figura do Gerente Municipal" (IBAM, 1992, p. 12)
.

	É interessante notar que a direção política municipal, representada por Ricardo Barros, imprimiu a idéia da anti-administração pública. O fito desta gestão municipal era estender o estilo de privatização da educação para outros setores do serviço público. De acordo com uma revista publicada pela Prefeitura Municipal de Maringá:
O conceito de microgestão do serviço público executada pela iniciativa privada pode e vai ser estendido a outros segmentos da administração de Maringá. Já atingiu o setor de creches municipais, em breve vai alcançar os centros esportivos e poderá chegar à área de saúde. A idéia básica é sempre a mesma: quem administra com interesse direto no resultado, administra melhor (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 1991, p. 3).

	Chama a atenção as conclusões de um relatório solicitado pela Prefeitura do Município de Maringá, gestão 1993/96, sucessora da administração privatista anterior. Afirma o documento em seu oitavo ponto: 
Com a privatização pretendia-se diminuir a burocracia e o quadro administrativo. Na prática verificou-se o contrário. Pela necessidade de maior acompanhamento e fiscalização das empresas, a burocracia (documentação) e de pessoal fiscalizador para o controle da presença dos alunos determinou a expansão do quadro funcional da Secretaria de Educação do Município (JORNAL DO POVO, 17 jan. 1993, p. 4). 

	Conforme esse relatório, houve aumento do quadro de pessoal em atividades-meio e, sendo real esta constatação, pode-se dizer que fica anulado e prejudicado um dos motivos constantemente apresentados em defesa das privatizações: excesso de pessoal. Ao contrário do que se propunha, com a terceirização, através da "escola-cooperativa", o corpo burocrático responsável pelo controle aumentou.
	
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em comparação com a proposta de Milton Friedman, a Prefeitura do Município de Maringá procedeu uma privatização peculiar, pois, conforme o modelo anteriormente descrito, a administração Ricardo Barros não adotou o bônus, cheque ou vale-educação idealizado por Friedman. Preferiu terceirizar a gestão das escolas municipais e, para isso, remunerava as empresas de serviços de administração escolar liquidando faturas em dia determinado. Esta companhia privada, na época denominada "cooperativa" pelos dirigentes políticos municipais, levava a lista de alunos matriculados à Prefeitura e recebia um montante per capitaEsta era a obrigação 10.6 expressa no Edital da Prefeitura Municipal de Maringá: "Efetuar, até o dia 05 (cinco) de cada mês, o pagamento por aluno matriculado" (PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, Edital n. 008/92 DML/DA, 1992, p.7)..
	Por fim, a respeito do ensino propriamente ditoNão se considerou a comparação feita pela Diretoria de Educação da Prefeitura Municipal de Maringá entre Escola tradicional e "escola-cooperativa" devido ao fato de ter sido feita com instrumentos iguais para escolas diferentes. Explicando: Em 1992, todas as escolas urbanas foram transformadas em escolas cooperativas, somente as escolas rurais continuaram na gestão pública. Sabe-se que há muito mais dificuldades e custos na manutenção das escolas rurais: maior evasão, há menos alunos por sala de aula e há mais gastos com transporte (de alunos e de professores). A Diretoria de Educação fez a seguinte comparação, tomando por base o mês de fevereiro de 1992: 
-Número médio de alunos por sala na escola tradicional (rural), na 1ªsérie:24,08 alunos;
-Número médio de alunos por sala na "escola cooperativa"(urbana), na 1ªsérie:29,02 alunos.
Fonte: Diretoria de Educação da Prefeitura Municipal de Maringá (PARANÁ, 1991, p. 193)., Dativa GONÇALVES faz uma asserção concisa e satisfatória: 
Quanto à questão pedagógica, ela na realidade, não contava muito nesta proposta. O fundamental era que a Prefeitura passasse toda a gestão da escola para os novos pequenos empresários. Portanto, tratava-se mesmo de privatização da escola pública (1994, p. 63). 
	É este tipo de administração que se auto-intitulava "eficiente"? Afinal, eficiente para quem? O que se pode depreender é que o resultado líquido e certo deste modelo "cooperativista" foi a transferência de recursos do erário público para a esfera privada.
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