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Assunto: PEC 395/2015 aprofunda a privatização do ensino público 
 

Magnífico Reitor:  

 

 Há mais de uma década os países ricos, que controlam a Organização Mundial do Comércio 
(OMC), pressionam para que a educação seja incluída no Acordo sobre Comércios e Serviços 
(AsCS). Isso significaria, efetivamente, transformar o direito dos povos à educação pública de 
qualidade em mais um serviço oferecido internacionalmente e submetido às lógicas mercantis do 
comércio privado, extinguindo ou rebaixando a formação gratuita do ensino público nos países-
membros. Estamos na iminência de que tal fato se concretize na próxima conferência geral da OMC, 
que acontecerá em Nairóbi (Quênia) entre 15 e 18 de dezembro deste ano.  

 Internamente, os governos alinhados com essa política privatista já começaram a criar as 
condições necessárias para alavancar a mercantilização da educação – um dos setores de serviços 
que mais crescem dentro da OMC, sobretudo com base no uso das novas tecnologias de 
comunicação e informação.  

 No caso brasileiro, um dos principais obstáculos à consecução dessa política privatista 
é o princípio republicano da Constituição que expressa claramente, no inciso IV do artigo 
206, que a “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais” representa um dos 
“princípios” orientadores do ensino no país.  
 Porém, o chamado ajuste fiscal, adotado pelo governo brasileiro para enfrentar a crise 
especulativa do capital, vem sendo utilizado como uma oportunidade ímpar para avançar na 
derrubada de várias das garantias sociais que limitam a livre ação do setor empresarial, 
especialmente em áreas estratégicas como saúde e educação públicas. A política implementada 
pelo governo federal caminha a passos largos para um sistema de autofinanciamento destes setores 
públicos, com a consequente desresponsabilização do papel do Estado.  

 No campo da educação, vejamos alguns dados que comprovam essa desresponsabilização do 
governo em relação ao setor público, combinada com uma política de generosos subsídios ao 
ensino privado. Assim:  

-só nos primeiros sete meses do ano de 2015, o governo já retirou, através dos cortes, mais de 
R$ 11 bilhões das Instituições Federais de Ensino brasileiras (uma quantia superior aos R$ 9 
bilhões investidos na expansão e reestruturação da rede federal de ensino, num período de 
seis anos!);  

-por sua vez, o escandaloso crescimento do repasse de verbas públicas ao setor privado nos 
últimos anos, via FIES (mais de R$ 11 bilhões no ano de 2015) e PROUNI, demonstra muito 
claramente a opção mercantil do governo em favor de um setor que chega hoje a concentrar 
mais de 70% das matrículas do ensino superior no país, fazendo eco às parcerias público-
privadas já expressas no Plano Nacional de Educação aprovado em junho de 2014.  

 Não é outro motivo, senão essa política de se desresponsabilizar em relação ao ensino 
público, que levou o governo a propor e, em acordo com seus aliados no Congresso, a acelerar a 
tramitação do Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 395/2015, que visa alterar a redação do 
inciso IV do artigo 206 da Constituição, que passaria a ter a seguinte redação: “gratuidade do ensino 
público nos estabelecimentos oficiais, salvo, na educação superior, para os cursos de extensão, de 
pós-graduação lato sensu e de mestrado profissional, exceções para as quais se faculta sua oferta 
não gratuita, respeitada a autonomia universitária”.  



 

 Obviamente que tal mudança representa a porta de entrada para o desmonte do ensino 
superior público de qualidade no país, uma vez que não apenas reduz o compromisso do governo 
com o financiamento de um setor estratégico à produção do conhecimento e à afirmação da 
soberania nacional em termos de ciência e tecnologia, como atrela esta oferta às necessidades e 
disponibilidades imediatas de um mercado ávido pela formação aligeirada e de baixo investimento.  

 Assim, do ponto de vista do projeto acadêmico, o ensaio de autofinanciamento proposto pela 
PEC 395 coloca em risco a autonomia do ensino superior público, ao comprometer a universalidade 
do conhecimento diante do incentivo gerado pela existência de áreas e cursos mais “vendáveis”, ao 
mesmo tempo em que ameaça a sobrevivência de áreas que, pela natureza do conhecimento 
produzido, são menos sensíveis às demandas de mercado.  

 Também, a iniciativa de tramitação da PEC 395 não pode ser descolada de outras ameaças 
em curso que, no seu conjunto, desvelam pedagogicamente o projeto privatista de destruição do 
caráter da universidade pública brasileira, como:  

- o PL 77/2015 que permite às IFES criarem Organizações Sociais (OS) para gerir as parcerias 
público-privadas que tenham como objeto o compartilhamento de equipamentos, métodos, 
conhecimentos e pessoal técnico com empresas interessadas em tais parcerias;  

- e o PL 4643/2012, que autoriza a criação de um “fundo patrimonial” nas IFES para receber 
contribuições de pessoas físicas e de empresas interessadas no financiamento de instituições 
públicas de ensino superior, na mesma direção que foi criada a Empresa Brasileira de direito 
privado (Ebserh) para gerir os hospitais universitários.  

 Diante de tão graves ameaças, que representam um enorme retrocesso em termos do 
patrimônio humano intelectual construído neste país, é fundamental a construção de uma grande 
unidade e articulação de todos os setores e instituições que defendem os princípios de uma 
universidade pública e gratuita, autônoma, de qualidade e socialmente referenciada, pois 
neste projeto reside o futuro de uma sociedade soberana.  

 Neste sentido, conclamamos o Reitor e o Conselho Superior da UFRGS a se somarem a esta 
luta em defesa da universidade e do seu caráter público, posicionando-se publicamente a 
respeito. A PEC 395 foi aprovada, em primeira votação, na Câmara Federal, por uma margem de 
apenas 10 (dez) votos. O Regimento requer que seja submetida a uma segunda votação. É possível 
pressionar, convencer os deputados: unidos, precisamos dizer, insistir, afirmar com veemência para 
os parlamentares que NÃO ACEITAMOS MAIS NENHUM RETROCESSO! A Pós-Graduação 
pública, o Ensino Superior Federal, bem como a Educação Pública em geral, devem ser financiados 
com recurso público, para atender aos interesses do conjunto da sociedade. É dever do Estado 
garantir a educação pública GRATUITA.  

 

-Não à PEC 395/2015!  
-Verbas públicas para o Ensino Público!  
-Não à privatização do Ensino Público!  
-Em defesa do caráter público das Universidades e Institutos Federais!  

 

Porto Alegre (RS), 13 de novembro de 2015, 

 

 


