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AS FEIÇÕES DA PRIVATIZAÇÃO DO PÚBLICO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: o caso da UFPA
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VERA LÚCIA JACOB CHAVES – UFPA/UFMG

Introduzindo a questão de estudo
Este trabalho integra o projeto de tese que desenvolvemos junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG cujo objetivo central consiste em analisar os desdobramentos/tipologias que o privado assume no interior das universidades públicas a partir da década de 90, tendo como locus de investigação a Universidade Federal do Pará. A intenção é buscar analisar como o processo de privatização vai sendo naturalizado no interior da universidade e promovendo alterações substantivas na organização da instituição.
	Partimos da idéia de que a crise conjuntural que afeta a educação pública superior está interligada ao movimento de reforma do Estado implementado pelo governo brasileiro como parte da estratégia mundializada de enfrentamento da crise de acumulação do capital, orientado por organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, cuja centralidade consiste na redefinição do papel do Estado frente as políticas sociais, transferindo funções específicas de prestador de serviços para o mercado. Tal reforma tem levado a universidade à adesão de um novo modelo educacional que privilegia a mercantilização do ensino como o único mecanismo de superação da crise educacional, induzida pelo governo federal, na perspectiva de criar as condições para a privatização. 
	Para efetivação desta pesquisa optamos por utilizar o estudo de caso com vistas a apreender as múltiplas dimensões e relações do objeto a ser investigado através de uma análise exaustiva e profunda da ocorrência do fenômeno na Universidade Federal do Pará. Compreendemos que tal análise deve estar situada no âmbito global da política educacional em curso no país, na medida em que as mudanças que se evidenciam nessa instituição não são autônomas, mas estão inseridas na lógica global de reforma do Estado brasileiro, guardadas suas especificidades regionais e locais. 
Considerando a relevância do estudo investigativo, estamos utilizando o máximo possível de informações disponíveis, tanto de natureza quantitativa como qualitativa. Para tanto, adotamos nesse estudo, como recorte metodológico a análise de fontes documentais e de entrevistas semi-estruturadas com dirigentes e docentes das unidades onde a privatização esteja ocorrendo de forma mais acentuada. Ressaltamos, entretanto, que como o fenômeno não ocorre de forma homogênea, ou seja, o processo de privatização assume características/feições diferenciadas, tanto no conjunto das universidades federais, como nas unidades (centros e núcleos) da UFPA, realizamos um estudo exploratório, cujos resultados parciais serão objeto de exposição neste trabalho.
O propósito deste texto será o de buscar situar a temática, indicando, inicialmente os marcos teóricos que elegemos para dar sustentação teórica ao estudo. A seguir,  apresentamos os resultados parciais do estudo exploratório que realizamos sobre a ocorrência do fenômeno da privatização nas diferentes instituições de ensino superior públicas através da aplicação de questionário a cento e vinte e um (121) docentes, de trinta e oito (38) dessas instituições no país.

A Problemática e perspectivas de encaminhamento

O debate sobre o ensino superior no Brasil tem sido atravessado por conflitos ideológicos. Tanto por parte dos intelectuais que tem dado sustentação às políticas do governo como pelos seus críticos, no entanto, existe consenso em apontar que, desde os anos 80, manifestou-se uma crise fiscal do Estado o que tornou necessária a reestruturação do sistema nacional do ensino superior no Brasil. 
Autores como Gentili (1998); Frigotto (1995; 1998); Silva Júnior e Sguissardi (1997;1999; 2000) dentre outros, afirmam que a reforma em curso para a educação superior é parte da reforma do Estado capitalista que, para adequar-se ao novo modelo de acumulação flexível, se manifesta no Brasil, de forma acentuada, através da privatização da educação em geral e, em especial, da educação superior pública. Esse processo provoca mudanças substanciais que adentram no universo acadêmico, transformando a organização e o funcionamento das instituições federais de ensino superior. 
O pressuposto básico presente nas reformas educativas nas décadas de 80 e 90, em consonância com os organismos multilaterais, como o Banco Mundial, é o de  que para superar o déficit público e estabilizar as convulsionadas economias da região, será necessário reduzir custos através das restrições de gastos com as políticas sociais e as políticas educacionais em particular. Para tanto, torna-se necessário a abertura irrestrita ao mercado e a reorganização do espaço social segundo a racionalidade capitalista. Com isso, observa-se um movimento de reconceituação/resignificação do público e do privado, afetando diretamente a educação que passa a ser transferida para a esfera do público para a do mercado sendo, portanto subordinada às regras mercantilistas. Como conseqüência, o conhecimento deixa de ser uma construção, um processo, passando a ser também uma mercadoria a ser negociada no mercado. 
Entendemos ser de grande relevância aprofundar e ampliar o debate em torno dessa questão. Compreendemos que, estudar o processo de privatização da educação superior pública significa analisar as diversas reformas educacionais implementadas pelo governo federal para esse nível de ensino na década de 90, reformas estas que estão interligadas à reforma do Estado. Desse modo, torna-se imperioso compreender a educação superior em sua presente crise, bem como suas possíveis relações com a crise do Estado capitalista que, segundo alguns estudiosos, teria se iniciado nos anos 70 e assumido plena definição nos anos 80. “No Brasil a crise seria caudatária da grande crise econômica, que culmina no fenômeno da hiperinflação, quando, então, a reforma do Estado, ter-se-ia tornado uma exigência imperiosa” (Silva Júnior; Sguissardi, 1997).
Com a intenção de iniciar o caminho de aproximação do real, o estudo está sendo desenvolvido a partir de incursão teórica preliminar que focaliza a crise do Estado capitalista como resultado do processo estrutural de acumulação do capital, as grandes transformações que vem ocorrendo em sua base produtiva e o novo papel que o Estado passa a assumir face a mundialização do capital, dialogando com autores que basearam suas investigações nas concepções marxistas, como Hobsbawm(1992; 1997); Harvey (1993);  Chesnais(1996; 2001); Oliveira(1998; 1999), Sader(1995;1999), dentre outros. 
 Como decorrência desse processo, procuramos analisar a educação superior brasileira em sua presente crise, as estratégias e ações desenvolvidas pelo governo para sua reestruturação como parte da reforma do Estado, as orientações dos organismos multilaterais e o crescente processo de privatização/mercantilização do ensino como principal mecanismo de superação da crise educacional. 
Pensar criticamente a crise da universidade pública brasileira implica compreender o papel histórico desempenhado por essa instituição em suas relações com o Estado e com a sociedade civil. A crise das universidades, entretanto, não é um fenômeno local. Boaventura Santos (1992) afirma que a universidade vivencia uma tripla crise que eclodiu nos últimos vinte anos: a crise de hegemonia, a de legitimidade e a institucional. Apesar de estarem presentes até os dias atuais, os fatores que condicionaram cada uma delas são diferentes no tempo histórico. O autor relaciona as crises com os três períodos de desenvolvimento do capitalismo: o liberal, o organizado e o desorganizado (1992, p.192). A análise sobre a crise da universidade brasileira vem sendo realizada sobre diferentes óticas. Neste estudo, buscamos dialogar, dentre outros autores, com Chauí (1999, a, b); Amaral(1999, a,b) e Helene(1997) cuja abordagem crítica sobre a questão se contrapõe às análises feitas por outros como Durham(1998); Castro(1999); Souza(1999), que também serão utilizadas para análise.
	Para compreender a amplitude e complexidade das novas configurações que as esferas do público e do privado passam a ter face a reforma do Estado capitalista e seus desdobramentos na política da educação superior, estamos utilizando como suporte teórico as reflexões feitas por Arendt(1991); Bobbio(1990); Habermas(1984); Dourado (2000; 2001); Gentili(1998; 2001); Silva Jr e Sguissardi(1999); Martins(1998); dentre outros. 
Parte desses estudos apontam que para implementar a reforma da educação superior, o Estado vem gradativamente se afastando da manutenção do sistema público estatal, agravando a crise das universidades públicas. Ao reduzir os aportes financeiros para o custeio das universidades, o governo as compele a recorrer aos recursos privados e/ou a adotarem medidas administrativas de conteúdo privatizante. Dessa forma, são orientadas a buscarem recursos de fontes públicas e privadas principalmente através da venda na prestação de serviços, de consultorias a empresas, da cobrança de cursos de pós-graduação lato sensu e de extensão, dentre outras medidas privatizantes. Apresentaremos, a seguir, alguns dados iniciais levantados sobre o fenômeno.

Alguns dados sobre a privatização nas instituições públicas
Com a finalidade de realizar um estudo exploratório sobre o fenômeno da privatização do público, aplicamos questionários a cento e vinte e um (121) docentes de trinta e oito (38) instituições de ensino superior públicas do país, participantes do 20o Congresso Nacional do ANDES-SN, realizado em fevereiro de 2001, no Rio de Janeiro. Os resultados apontaram que a privatização da universidade pública, apesar de ser um fenômeno comum em todas as instituições, não ocorre de forma homogênea apresentando características/feições diferenciadas tanto no que se refere a intensidade como na forma assumida. Em seguida, destacaremos algumas dessas características/feições apontadas:
	A grande maioria das instituições (98,3%) arrecada recursos externos através de: convênios com fundações de apoio, com empresas privadas, prestação de serviços e cobrança de taxas;

A cobrança de taxas é efetuada através da prestação de diversos serviços pelas instituições, dentre os quais destacam-se: seleção para o vestibular;  cursos de pós-graduação lato sensu; expedição de documentos; cursos livres; cursos de extensão/ atualização/aperfeiçoamento; assessorias e consultorias a empresas privadas; atendimento odontológico, médico, hospitalar, ambulatorial; produção/realização de projetos/programas na área de ciência e tecnologia; ministração de cursos, palestras ou similares em outra instituição; 
A utilização, por segmentos integrantes das instituições, da infra-estrutura disponível (espaço físico, equipamentos e material permanente, entre outros) para a realização de atividades pagas pela população demandante tem sido outra característica da privatização;
A prestação de serviços está regulamentada em 66,9% das IES. Dentre as principais regras definidas destaca-se: cobrança de taxas pelos serviços (57%); distribuição dos recursos pelas unidades da universidade (30,6%); liberação da carga horária docente para execução dos serviços (28,1%);
Na grande maioria das IES (80,16%) existem fundações de apoio que são utilizadas como intermediárias na cobrança dos serviços prestados pela universidade;
Grande parte dos recursos arrecadados são utilizados para complementar os salários dos docentes sendo destinado uma pequena parcela (varia de 5 a 15%) para as unidades prestadoras de serviços e outra para as Fundações de Apoio a Pesquisa ligadas às instituições;
Dentre os argumentos utilizados para justificar a cobrança de taxas por serviços prestados, destacam-se: sem a cobrança de taxas torna-se impossível a oferta dos serviços (68,6%); o governo subtraiu do orçamento da Universidade o volume de recursos que seria para essa atividade (64,5%); com os salários aviltantes os professores passaram a se negar a realizar atividades que extrapolassem seu plano individual de trabalho sem remuneração extra (41,3%); outro argumento (18,9%); as taxas são estabelecidas por determinações oficiais as quais não podem ser desobedecidas (11,6%).
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ESQUEMA DO PÔSTER
AS FEIÇÕES DA PRIVATIZAÇÃO DO PÚBLICO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: o caso da UFPA

IDÉIA CENTRAL: a crise conjuntural que afeta a educação superior pública tem levado a universidade à adesão de um novo modelo educacional que privilegia a mercantilização do ensino como único mecanismo de sua superação. 

OBJETIVOS DO ESTUDO:
Geral:
Analisar os desdobramentos/tipologias que o privado assume no interior da universidade pública, a partir da década de 90.
Intermediários:
Analisar a crise do Estado capitalista, suas configurações e repercussões sobre a política para a educação superior brasileira;
Analisar a educação superior brasileira em sua presente crise e as estratégias e ações que vêm sendo desenvolvidas pelo governo para sua reforma;
Identificar os mecanismos a partir dos quais a Universidade Federal do Pará está normatizando ou regulamentando as diretrizes de reforma impostas pelo governo federal;
Identificar os fatores de um possível processo de “naturalização” da privatização no interior da Universidade Federal do Pará.

DISCUSSÃO TEÓRICA:
Crise do Estado capitalista
Reforma do Estado e da educação superior brasileira
Privatização  do espaço público na universidade brasileira

METODOLOGIA:
Estudo de caso – apreender as múltiplas dimensões e relações do objeto a ser investigado através de uma análise exaustiva e profunda da ocorrência do fenômeno na Universidade Federal do Pará.
Fontes:Documentos e entrevistas semi-estruturadas com dirigentes e docentes das unidades onde a privatização esteja ocorrendo de forma mais acentuada.

ALGUNS DADOS SOBRE A PRIVATIZAÇÃO NAS IES PÚBLICAS
Resultado do estudo exploratório realizado através de questionário aplicado a 121 docentes de IES públicas do país, participantes do 20O. CONGRESSO do ANDES-SN (fev/2001 – Rio de Janeiro).

RESULTADOS: (os dados quantitativos serão apresentados em formato de gráficos)
A privatização da universidade pública, apesar de ser um fenômeno comum a todas as instituições, não ocorre de forma homogênea apresentando características/feições diferenciadas tanto no que se refere a intensidade como na forma assumida;

	A maioria expressivas das IES (92,6%) arrecada recursos externos por meio de: prestação de serviços (78,5%); Convênios com fundações de amparo à pesquisa (75,2%); Convênios com empresas privadas ( 64,5%); cobranças de taxas, anuidades e/ou mensalidades (61,2%); fundos de financiamento bancários -FINEP/BNDS e outros (51,2%); contribuição voluntária de pessoas físicas e/ou jurídicas (16,5%); outras (14,1%); 


	Os serviços, ações ou atividades que a instituição cobra taxas são: cursos de pós-graduação lato sensu (86,8%); cursos de extensão, atualização, aperfeiçoamento (86,8%); seleção para o vestibular (83,47%); cursos livres (71,9%); assessorias e consultorias à empresas (67,8%); produção/realização de projetos/programas na área de C&T voltados para a iniciativa privada (60,3%); processsos seletivos/concursos para órgãos/instituições governamentais e/ou empresas privadas (57,9%);  expedição de documentos (48,8%); ministração de cursos, palestras e/ou similares em outra instituição (27,3%); Atendimento médico/hospitalar ou ambulatorial (17,4%); cursos de graduação fora da sede  (15,7%); atendimento odontológico (12,4%); atendimento psicológico (5,8%); outros (5,8%);
	Os recursos arrecadados via prestação de serviços são destinados: parcialmente à da unidade administrativa prestadora do serviço, pois o recurso arrecadado é subdividido em percentuais, normativamente fixados, beneficiando também a outras atividades e unidades administrativas (57,9%); integralmente à da unidade administrativa prestadora do serviço (8,26%);  Não soube informar (23,97%); Outra ação ou atividade 15,70%; 

Os recursos financeiros arrecadados são aplicados em:   Equipamentos e Material Permanente (66,94%); Material de Consumo (64,46%); Serviços de Terceiros -complementação salarial  para professor, secretário, auxiliar operacional, etc –(61,98%);  Passagens e despesas com locomoção (36,36%); serviços de pessoa jurídica - Correios, xérox, etc- (33,06%); diárias (33,06%); auxilio financeiro a estudantes (19,83%); serviços de consultoria (13,22%); outra (9,09%); 





